
 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

Перше пленарне засідання 

 

ІХ сесія                    VІІІ скликання 

 

             від 08.07.2021 року 

Приміщення актового залу 

 

Усього обрано депутатів – 26 

Зареєстрованих  на сесії депутатів – 22 /список додається/ 

 

Запрошені: перший заступник міського голови Ковальчук Василь, заступники 

міського голови Данюк Юрій, Гончар Сергій,  керуючий спрвами виконавчого 

комітету міської ради Дворецький Володимир, начальники управлінь та відділів 

міської ради, старости. 

 

Засоби масової інформації. 

 

Чергову дев’яту сесію Олевської міської ради VІІІ скликання відкрив 

міський голова Сергій Лисицький 
 

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» оголошую чергову дев’яту сесію Олевської міської ради восьмого 

скликання відкритою. 

( Гімн  України ) 

СЛУХАЛИ:Іванченка Ярослава, депутата міської ради, який вніс пропозицію 

розділити дев’яту сесію на два пленарних засідання. 

ВИРІШИЛИ: Дев’яту сесію Олевської міської ради VІІІ скликання розділити на 

два пленарних засідання. 

Голосували «За» - одноголосно. 

СЛУХАЛИ: Про обрання робочої групи. 

 

Пропозицію внесла депутат міської ради Вжесінська Анна 

 

ВИРІШИЛИ: Обрати робочу групу в складі трьох осіб: 

 

Ковальчук Назар  – депутат міської ради; 

Налапко Павло  – депутат міської ради; 

Павленко Марина – депутат міської ради. 



 

На порядок денний чергової дев’ятої сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання виносяться наступні питання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження плану роботи  Олевської міської ради на ІІ півріччя 

2021 року 

 

2. Про внесення змін до бюджету Олевської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 

 

3. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 
 

4. Про затвердження Положення  про відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради  у новій редакції 

 

5. Про внесення змін до структури та штатної чисельності відділу освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради 

 

6. Про затвердження Статуту Олевського Центру дитячої та юнацької 

творчості Олевської міської ради в новій редакції 

 

7. Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Олевська міська 

друкарня» Олевської міської ради Житомирської області в новій редакції. 

 

8. Про затвердження структури і штатної чисельності відділу культури та 

туризму Олевської міської ради. 
 

9. Про надання дозволу на проведення поліпшення орендованого майна по 

пров. Промисловий, 8 кв.1, м. Олевськ, Житомирської області. 

 

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

міської ради на продовження терміну дії договору оренди об’єкта 

нерухомого майна комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади без проведення аукціону. 

 

11. Про припинення діяльності комунального підприємства «Олевська 

центральна аптека №32» Олевської міської ради шляхом ліквідації 

 

12. Про виключення з переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають 

приватизації в 2021 році – об’єкта приватизації – приміщення станції 

юних техніків. 

 

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

КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради на баланс Олевської міської ради  

 



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

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

Олевської міської ради. 

 

15. Про надання згоди на прийняття нерухомого майна з державної власності 

у комунальну власність Олевської міської територіальної  громади в особі 

Олевської міської ради. 
 

16. Про надання дозволу на  передачу в суборенду об’єкта нерухомого майна, 

що належить до комунальної власності Олевської міської територіальної 

громади. 

 

17. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради на списання основних засобів. 

 

18. Про надання дозволу на продовження терміну дії договору оренди 

об’єкта нерухомого майна комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади без проведення аукціону 

 

19. Про внесення змін до  Програми Олевської міської ради «Оздоровлення  

та відпочинку дітей  на 2017-2021 роки» 

 

20. Про внесення змін до «Програми підтримки комунального підприємства 

«Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської ради» на 2021 рік. 

 

21. Про внесення змін до рішення II сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 24 грудня 2020 року №36 «Про затвердження «Програми 

розвитку культури на 2021-2025 роки». 

 

22. Про затвердження Програми фінансового забезпечення представницьких 

витрат та інших видатків, пов’язаних із діяльністю Олевської міської 

ради. 

 

23. Про затвердження програми «Питна вода Олевської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки». 

 

24. Про уточнення місцезнаходження іменованих об’єктів по Олевській 

міській раді (Хутір Саї в с.Майдан-Копищенський). 

 

25. Про затвердження Генерального плану c. Соснівка Олевського району 

Житомирської області. 

 

26. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Соснівка  Коростенського 

району Житомирської області. 

 



27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки. 

 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності. 
 

29. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності. 
 

30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та укладання договорів оренди землі сільськогосподарського 

призначення. 
 

31. Про розроблення технічної документації із землеустрою та проведення 

інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

під польовими та проєктними дорогами. 

 

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

 

33. Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

 

34. 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. 

 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

 

36. Про надання дозволу розроблення детального плану території земельної 

ділянки, яка розташована на території  Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів. 
 

37. Про надання дозволу на розроблення проєкту щодо відведення земельної 

ділянки для розміщення об’єкту, призначеного для обслуговування 

потреб територіальної громади (кладовище). 

 

38. Про укладання договору оренди земельної ділянки комунальної 

власності. 

 



39. Про укладання договору оренди землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

40. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель. 

 

41. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок за межами 

населених пунктів. 

 

42. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

 

43. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою зміни цільового призначення та 

передачі у користування на умовах оренди. 

 

44. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

власності  в натурі (на місцевості). 
 

45. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок 

комунальної власності  в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у власність для будівництва і  обслуговування житлового 

будинку, господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 

46. 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. 

 

47. 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. 

 

48. 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. 

 

49. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

50. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності (за межами населених пунктів). 

 

51. 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). 

 

52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки з метою передачі безоплатно у власність  для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

53. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою продажу на 

земельних торгах (аукціоні). 

 

54. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення.  

 

55. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

комунальної власності. 

 

56. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки та внесення змін до договору оренди землі 

несількогосподарського призначення. 

 

57. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності. 

 

58. Про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 

комунальну власність. 

 

СЛУХАЛИ: Пропозицію першого заступника міського голови Ковальчука 

Василя, про зняття з порядку деного питання про виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності (за межами населених пунктів). 

Голосували «За» - одноголосно. 



ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний чергвої дев’ятої сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання зі змінами. 

Голосували «За» - одноголосно. 

1. /397. Про затвердження плану роботи  Олевської міської ради на ІІ 

півріччя 2021 року 

Інформує: Мельник С.В. – секретар ради. 

 

2. /398. Про внесення змін до бюджету Олевської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового управління. 

 

3. /398/1. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового управління. 
 

4. /399. Про затвердження Положення  про відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради  у новій редакції 

Інформує: Данюк Ю.М. – заступник міського голови. 

 

5. /400. Про внесення змін до структури та штатної чисельності відділу 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради 

Інформує: Данюк Ю.М. – заступник міського голови. 

 

6. /401. Про затвердження Статуту Олевського Центру дитячої та юнацької 

творчості Олевської міської ради в новій редакції 

Інформує: Данюк Ю.М. – заступник міського голови. 

 

7. /402. Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Олевська 

міська друкарня» Олевської міської ради Житомирської області в новій 

редакції. 

Інформує: Данюк Ю.М. – заступник міського голови. 

 

8. /403. Про затвердження структури і штатної чисельності відділу культури 

та туризму Олевської міської ради. 

Інформує: Данюк Ю.М. – заступник міського голови. 
 

9. /404. Про надання дозволу на проведення поліпшення орендованого 

майна по пров. Промисловий, 8 кв.1, м. Олевськ, Житомирської області. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

10. /405. Про надання дозволу КНП «Олевська центральна  лікарня» 

Олевської міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

об’єкта нерухомого майна комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади без проведення аукціону. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 



11. /406. Про припинення діяльності комунального підприємства «Олевська 

центральна аптека №32» Олевської міської ради шляхом ліквідації 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

12. /407. Про виключення з переліку об’єктів малої приватизації, що 

підлягають приватизації в 2021 році – об’єкта приватизації – приміщення 

станції юних техніків. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

13. /408. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів з 

балансу КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради на баланс Олевської міської ради  

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

14. /409. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів з 

балансу КП «Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської ради 

на баланс Олевської міської ради. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

15. /410. Про надання згоди на прийняття нерухомого майна з державної 

власності у комунальну власність Олевської міської територіальної  

громади в особі Олевської міської ради. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 
 

16. /411. Про надання дозволу на  передачу в суборенду об’єкта нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

17. /412. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради на списання основних засобів. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

18. /413. Про надання дозволу на продовження терміну дії договору оренди 

об’єкта нерухомого майна комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади без проведення аукціону 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

19. /414. Про внесення змін до  Програми Олевської міської ради 

«Оздоровлення  та відпочинку дітей  на 2017-2021 роки» 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

20. /415. Про внесення змін до «Програми підтримки комунального 

підприємства «Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської 

ради» на 2021 рік. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 



 

21. /416. Про внесення змін до рішення II сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 24 грудня 2020 року №36 «Про затвердження «Програми 

розвитку культури на 2021-2025 роки». 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

22. /417. Про затвердження Програми фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних із діяльністю 

Олевської міської ради. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 
 

23. /418. Про затвердження програми «Питна вода Олевської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки». 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

24. /419. Про уточнення місцезнаходження іменованих об’єктів по Олевській 

міській раді (Хутір Саї в с.Майдан-Копищенський). 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

25. /420. Про затвердження Генерального плану c. Соснівка Олевського 

району 

Житомирської області. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

26. /421. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Соснівка  Коростенського 

району Житомирської області 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

27. /422. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

28. /423. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 
 

29. /424. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 
 

30. /425. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та укладання договорів оренди землі сільськогосподарського 

призначення. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 



31. /426. Про розроблення технічної документації із землеустрою та 

проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення під польовими та проєктними дорогами. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

32. /427. Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської ради.  

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

33. /428. Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

34. /429. 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: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

35. /430. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

36. /431. Про надання дозволу розроблення детального плану території 

земельної ділянки, яка розташована на території  Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 
 

37. /432. Про надання дозволу на розроблення проєкту щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення об’єкту, призначеного для 

обслуговування потреб територіальної громади (кладовище). 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

38. /433. Про укладання договору оренди земельної ділянки комунальної 

власності. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

39. /434. Про укладання договору оренди землі сільськогосподарського 

призначення. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

40. /435. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель. 



Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

41. /436. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок за межами 

населених пунктів. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

42. /437. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

43. /438. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою зміни цільового призначення та 

передачі у користування на умовах оренди. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

44. /439. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

власності  в натурі (на місцевості). 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 
 

45. /440. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок 

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: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 
 

46. /441. 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: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

47. /442. 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: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 



48. /443. 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. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

49. /444. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

50. /445. 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). 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

51. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки з метою передачі безоплатно у власність  для ведення особистого 

селянського господарства. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

52. /446. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою продажу на 

земельних торгах (аукціоні). 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

53. /447. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення.  

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

54. /448. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки комунальної власності. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

55. /449. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки та внесення змін до договору оренди землі 

несількогосподарського призначення. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

56.  Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 



 

57. /450. Про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення у комунальну власність. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження плану роботи  Олевської міської 

ради на ІІ півріччя 2021 року. 

Інформує: Мельник С.В. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 397додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до бюджету Олевської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового управління. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 398 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання одноразової матеріальної допомоги 

жителям громади. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового управління. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 398/1додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження Положення  про відділ освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради  у новій редакції. 

Інформує: Данюк Ю.М. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 



                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 399 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5.  Про внесення змін до структури та штатної 

чисельності відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради. 

Інформує: Данюк Ю.М. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 400 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження Статуту Олевського Центру дитячої 

та юнацької творчості Олевської міської ради в новій редакції. 

Інформує: Данюк Ю.М. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 401 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження Статуту Комунального 

підприємства «Олевська міська друкарня» Олевської міської ради 

Житомирської області в новій редакції. 

Інформує: Данюк Ю.М. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 402 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження структури і штатної чисельності 

відділу культури та туризму Олевської міської ради. 

Інформує: Данюк Ю.М. – заступник міського голови. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 403 додається/ 



 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу на проведення поліпшення 

орендованого майна по пров. Промисловий, 8 кв.1, м. Олевськ, 

Житомирської області. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 404 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу КНП «Олевська центральна  

лікарня» Олевської міської ради на продовження терміну дії 

договору оренди об’єкта нерухомого майна комунальної власності 

Олевської міської територіальної громади без проведення аукціону. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 405 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про припинення діяльності комунального 

підприємства «Олевська центральна аптека №32» Олевської міської 

ради шляхом ліквідації. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 406 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про виключення з переліку об’єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році – об’єкта 

приватизації – приміщення станції юних техніків. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 



          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 407 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13.  Про надання дозволу на безоплатну передачу 

основних засобів з балансу КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради на баланс Олевської 

міської ради. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 408 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про надання дозволу на безоплатну передачу 

основних засобів з балансу КП «Олевська центральна аптека № 32» 

Олевської міської ради на баланс Олевської міської ради. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» -0 

 /Рішення № 409 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про надання згоди на прийняття нерухомого майна з 

державної власності у комунальну власність Олевської міської 

територіальної  громади в особі Олевської міської ради. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 410 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу на  передачу в суборенду об’єкта 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської 

міської територіальної громади. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 411 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради на списання основних засобів. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 412 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про надання дозволу на продовження терміну дії 

договору оренди об’єкта нерухомого майна комунальної власності 

Олевської міської територіальної громади без проведення аукціону. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 413 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про внесення змін до  Програми Олевської міської 

ради «Оздоровлення  та відпочинку дітей  на 2017-2021 роки». 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 414 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про внесення змін до «Програми підтримки 

комунального підприємства «Олевська центральна аптека № 32» 

Олевської міської ради» на 2021 рік. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 415 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про внесення змін до рішення II сесії Олевської 

міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №36 «Про 

затвердження «Програми розвитку культури на 2021-2025 роки». 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 416 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних 

із діяльністю Олевської міської ради. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 417 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 23. Про затвердження програми «Питна вода Олевської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки». 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 418 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про уточнення місцезнаходження іменованих об’єктів 

по Олевській міській раді (Хутір Саї в с.Майдан-Копищенський). 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 419 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про затвердження Генерального плану c. Соснівка 

Олевського району Житомирської області. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 420 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту с. 

Соснівка  Коростенського району Житомирської області. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 421 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 422 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 



          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 423 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 29. Про виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 424 додається/ 

   

СЛУХАЛИ: 30. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 425 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 31.  Про розроблення технічної документації із 

землеустрою та проведення інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення під польовими та проєктними 

дорогами. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 426 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської 

ради.  

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 427 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про припинення дії договорів оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 428 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 34. 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: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 429 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 430 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 36. Про надання дозволу розроблення детального плану 

території земельної ділянки, яка розташована на території  

Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 431 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 37. Про надання дозволу на розроблення проєкту щодо 

відведення земельної ділянки для розміщення об’єкту, призначеного 

для обслуговування потреб територіальної громади (кладовище). 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» -0 

 /Рішення № 432 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про укладання договору оренди земельної ділянки 

комунальної власності. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 433 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про укладання договору оренди землі 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 434 додається/ 



 

СЛУХАЛИ: 40. Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 435 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок 

за межами населених пунктів. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 436 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 437 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: Повідомлення  депутата міської ради Басюка Валерія.  

Відповідно до ст. 59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 35 Закону України «Про запобігання корупції» 

повідомляю, що при розгляді питання «Про розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою зміни цільового призначення та передачі у користування на 

умовах оренди» порядку денного сесії міської ради у мене виникає 

конфлікт інтересів. 

 



Врегулювання конфлікту інтересів буду здійснювати шляхом неучасті у 

голосуванні.  

 

СЛУХАЛИ: 43. Про розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення та передачі у користування на умовах оренди. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 438 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 44. Про виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності  в натурі (на місцевості). 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 439 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 45. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок 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: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 440 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 46. 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: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 441 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 47. 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: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 442  додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 48. 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. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 443 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 49. Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства. 



Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 444 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 50. 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). 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 445 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 51. Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі безоплатно у 

власність  для ведення особистого селянського господарства. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 0 

         «Проти»       - 5 

          «Утримались»  - 6 

                   «Не голосували» - 12 
  

СЛУХАЛИ: 52. Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою продажу на земельних торгах (аукціоні). 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 446 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 54. Про внесення змін до договорів оренди земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення.  



Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 447 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 55. Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки комунальної власності. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 448 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 56. Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки та внесення змін до 

договору оренди землі несількогосподарського призначення. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 449 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 57.  Про розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 3 

         «Проти»       - 5 

          «Утримались»  - 6 

                   «Не голосували» - 9 
  

СЛУХАЛИ: 58. Про прийняття земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення у комунальну власність. 

Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 



         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 450 додається/ 

 

 

Міський голова                                                                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

                                                                                   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 397 

ІХ сесія            VІІІ скликання  

 

від  08.07.2021року  

 

Про затвердження плану роботи  

Олевської міської ради на ІІ півріччя 2021 року 

 

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

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської 

ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план роботи Олевської міської ради на ІІ півріччя 2021 року, 

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 

Мельника Сергія та на голів постійних комісій міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



         Додаток 
до рішення від 08.07.2021 р. №397 

«Про затвердження плану роботи Олевської 

міської ради на ІІ півріччя 2021року» 

ПЛАН 

роботи Олевської міської ради на ІІ півріччя 2021 року 
 

Перелік питань Виконавець Термін 

виконання 

СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Про внесення змін до міського бюджету 

Олевської міської територіальної громади на 

2021 рік 

Горпиніч Катерина - начальник 

фінансового управління 

Липень-

грудень 

Про затвердження звітів про виконання 

міського бюджету територіальної громади 

Горпиніч Катерина - начальник 

фінансового управління 

Серпень, 

вересень 

Схвалення та затвердження прогнозу 

бюджету Олевської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. 

Горпиніч Катерина - начальник 

фінансового управління 

Вересень 

Про прийняття бюджету Олевської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

Горпиніч Катерина - начальник 

фінансового управління 

Грудень 

Про надання дозволу на розроблення 

концепції інтегрованого розвитку 

територіальної громади. 

Пятницький Володимир – 

головний архітектор 

Липень, 

серпень 

Про затвердження концепції інтегрованого 

розвитку територіальної громади. 

Пятницький Володимир – 

головний архітектор 

Грудень 

Про розгляд земельних питань.  Самченко Микола -начальник 

земельного відділу 

Липень-

грудень 

Про надання в оренду приміщень Олевської 

міської ради. 

Ковальчук О.Б. - начальник 

відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної 

власності. 

Липень-

грудень 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 Вивчення та розгляд питань, винесених на 

розгляд постійних комісій 

Голови постійних комісій постійно 

СПРИЯННЯ ДЕПУТАТАМ РАДИ У ЗДІЙСНЕННІ 

СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

Проведення індивідуальної роботи з 

депутатами міської ради щодо здійснення їх 

депутатських повноважень. 

Мельник Сергій – секретар 

ради 

постійно 

Надання  допомоги депутатам в проведенні їх 

діяльності на виборчих округах 

Мельник Сергій – секретар 

ради 

постійно 

Розгляд запитів депутатів міської ради. Мельник Сергій – секретар 

ради 

Постійно 



Розгляд звернень громадян до депутатів 

міської ради. 

Мельник Сергій – секретар 

ради 

Постійно 

ЗДІЙСНЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕПУТАТІВ З ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ 

НАСЕЛЕННЯ, ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ, СЕКТОРАМИ,  ВІДДІЛАМИ ТА 

УПРАВЛІННЯМИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ ТА НАДАННЯ 

МЕТОДИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 Надання депутатам міської ради методичної 

та практичної допомоги по питанню 

організації зустрічей депутатів з виборцями. 

Мельник Сергій – секретар 

ради 

Постійно 

Брати участь у підготовці і проведенні 

засідань постійних комісій. 

Мельник Сергій – секретар 

ради 

Постійно 

Брати участь у засіданні виконавчого комітету Мельник Сергій – секретар 

ради 

Постійно 

Брати участь у засіданнях міських 

громадських організацій. 

Мельник Сергій – секретар 

ради 

Постійно 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ 

День Державного Прапора України 

День незалежності України (30 років) 

День громади 

 23 серпня 

24 серпня 

24 серпня 

День національної поліції  04 липня 

День знань  01 вересня 

День учителя  1 неділя 

жовтня 

День рятівника  17 вересня 

День працівника лісу  19 вересня 

День партизанської слави  22 вересня 

День вихователя  27 вересня 

Фестиваль польської культури  Вересень  

Фестиваль Олевської республіки  Вересень  

Міжнародний день людей похилого віку  01 жовтня 

День пошти  09 жовтня 

День захисника України  14 жовтня 

День автомобіліста і дорожника 
 27 жовтня 

День визволення України від фашистських 

загарбників 

 28 жовтня 



День Гідності і Свободи  21 

листопада 

День пам’яті жертв голодоморів  27 

листопада 

Міжнародний день інвалідів  03 грудня 

День місцевого самоврядування  07 грудня 

День вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

 14 грудня 

День Святого Миколая  19 грудня 

Річниця народження Бульби Боровця   

Дні села  Липень-

Грудень 

 

 

Секретар ради Сергій МЕЛЬНИК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 398 

ІХ сесія            VІІІ скликання  

 

від  08.07.2021року  

 

Про внесення змін до  

бюджету Олевської міської   

територіальної громади на 2021 рік 

 

(06513000000) 

код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Спрямувати на проведення витрат 4 516 234,00 гривень вільного 

залишку бюджетних коштів  загального фонду бюджету міської територіальної 

громади. 

          2. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2020  року №31 «Про 

бюджет Олевської міської  територіальної громади на 2021 рік» зі змінами та 

доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 04.02.2021 року №88 

«Про внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади на 

2021 рік»,  від 04.03.2021 року №156 «Про внесення змін до бюджету Олевської 

міської  територіальної громади на 2021 рік», від 18.03.2021 року №208 «Про 

внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади на 2021 

рік», від 02.04.2021 року №209 «Про внесення змін до бюджету Олевської 

міської  територіальної громади на 2021 рік», від 28.04.2021 року №270 «Про 

внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади на 2021 

рік», від 04.06.2021 року №324 «Про внесення змін до бюджету Олевської 

міської  територіальної громади на 2021 рік», а саме: 

2.1. В підпункті   1  пункту    1   цифри   329 267 800,00 гривень, 

321 484445,00 гривень, 7 783 355,00  гривень  замінити,  відповідно, цифрами 

333 096 852,00 гривень, 325 313 497,00 гривень, 7 783 355,00 гривень. 

          2.2. В  підпункті   2   пункту   1    цифри  335 176 052,00 гривень, 

320 363697,00 гривень, 14 812 355,00 гривень замінити,  відповідно, цифрами   

343 521 338,00 гривень, 323 004 720,00 гривень, 20 516 618,00 гривень. 

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

цілому профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 2 308 777,00 гривень згідно з додатком  №2  до цього рішення, з них:   

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


             - профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 16 166 089,00 гривень напрямком використання якого визнати передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду); 

    - дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 13 857 312,00  гривень, джерелом покриття якого є використання вільного 

залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у т.ч. за 

рахунок залишку коштів бюджету міської територіальної громади у  сумі 

8 419502,00 гривень, залишку освітньої субвенції – 5437810,00 гривень. 

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

цілому дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в 

сумі 12 733 263,00 гривень. (додаток 2), з них:  

- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в 

сумі 16 336 089,00 гривень, в тому числі: 

           надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі  16 166 089,00     гривень; 

- використання залишків коштів спеціального фонду бюджету міської 

територіальної громади, які виникли станом на 01.01.2021 року у сумі 

170 000,00 гривень, в тому числі: від надходжень до бюджету розвитку 

міського бюджету – 70 000,00 гривень, збору за забруднення навколишнього 

природного середовища, екологічного податку – 100 000,00 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3 602 826,00 

гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації НЕФКО». 

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

          4. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 викласти в новій редакції.   

          5. 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 питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 
  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 398/1 

ІХ сесія            VІІІ скликання  

 

від  08.07.2021року  

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян: *****,  проживає за адресою: 

вул.******, 20,  м.Олевськ, *****, проживає за адресою: вул. *****, 12, 

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

Україні», у відповідності до «Програми соціального захисту населення 

Олевської міської ради на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням  ІІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 24.12.2020 року №37, враховуючи 

висновок постійної комісії з питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

виплату одноразової матеріальної допомоги: 

 *****на відновлення житла після пожежі – 20 000,00 гривень; 

 *****на лікування – 10 000,00 гривень. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 399 

ІХ сесія            VІІІ скликання  

 

від  08.07.2021року  

 

Про затвердження Положення  

про відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради  у новій редакції 

 

 З метою вдосконалення і впорядкування процесів управління Олевською 

міською територіальної громадою у сфері надання якісних послуг її жителям у 

сфері освіти, молоді та спорту, відповідно до ч. 3 ст. 140 Конституції України, 

ч. 1, ч. 4 ст. 89 Цивільного кодексу України, ст. ст. 14, 15 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

соціально-гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про відділ освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради у новій редакції (додається). 

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради 

подати Положення про відділ освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради на державну реєстрацію. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань. 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

     



Додаток 

до рішення IX сесії 

Олевської міської ради  VІІІ скликання від 

08.07.2021 року №399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської  міської ради 

(нова редакція) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олевськ- 2021  



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відділ освіти, молоді та спорту (надалі – Відділ) є виконавчим 

органом Олевської міської ради Житомирської області і створений 

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

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими-нормативно 

правовими документами України, рішенням Олевської міської ради, її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 

1.3. Відділ є юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, 

рахунки в органах Державної казначейської служби України. 

1.4. Відділ є уповноваженим органом управління закладами освіти 

комунальної власності. 

1.5. Відділ підзвітний та підконтрольний Олевській міській раді, міському 

голові, а з питань здійснення делегованих повноважень – відповідним органам 

виконавчої влади. 

1.6. Фінансування видатків Відділу здійснюється за рахунок бюджету 

громади із затвердженим кошторисом. 

1.7. Юридична адреса відділу:11001, бульвар Воїнів-Афганців, 1, м. Олевськ 

Житомирської області. 

 

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 

2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої 

самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, 

різнорівневої дошкільної, загальної середньої, допрофесійної, професійної та 

позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості 

освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього 

простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і 

спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через 

мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та 

інтересів громади. 

2.2. Основними завданнями Відділу є : 

2.2.1. Реалізація державної політики в сферах освіти, фізичної культури, молоді 

та спорту на території Олевської міської територіальної громади. 

2.2.2. Забезпечення розвитку системи освіти. 

2.2.3. Забезпечення доступності дошкільної, позашкільної та загальної 

середньої освіти у порядку, визначеному чинним законодавством України, 

надання населенню якісних послуги у сфері фізичної культури та спорту. 

2.2.4. Забезпечення відповідно до чинного законодавства України створення в 

закладах освіти комунальної власності Олевської міської територіальної 

громади безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, 

зокрема для осіб з особливими освітніми потребами. 

2.2.5. Забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази установ 

та закладів освіти, закладів фізкультурно-спортивної спрямованості, що 



перебувають у комунальній власності на рівні, достатньому для виконання 

вимог стандартів освіти та ліцензійних умов, організація їхнього фінансового, 

кадрового і методичного забезпечення. 

2.2.6. Забезпечення можливості продовження навчання на відповідному рівні 

здобувачами освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладів освіти. 

2.2.7. Здійснення координації діяльності закладів та установ освіти комунальної 

власності. 

2.2.8. Розвиток єдиного інформаційного простору для забезпечення прозорості 

діяльності Відділу, закладів та установ освіти комунальної власності. 

2.2.9. Координація роботи у сфері інформатизації закладів та установ освіти 

комунальної власності. 

2.2.10. Організація оздоровлення та відпочинку дітей і молоді. 

2.2.11. Участь у розробці відповідних програм та організація їх виконання 

в межах наданих повноважень. 

2.2.12. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового 

способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними 

організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у 

вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні 

передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади. 

2.2.13. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та 

створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого 

кола мешканців громади. 

2.2.14. Забезпечує розвиток мережі комунальних закладів та координує 

діяльність підвідомчих організації, які забезпечують умови для заняття 

фізичною культурою та спортом. 

2.3. Відповідно до покладених завдань Відділу: 

2.3.1. Аналізує рівень освіти у Олевській міській територіальній громаді, 

прогнозує її розвиток. 

2.3.2. Здійснює контроль за недопущенням наявності привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального 

походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками. 

2.3.3. Організовує ведення обліку дітей дошкільного і шкільного віку у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

2.3.4. У межах своїх повноважень забезпечує створення у закладах освіти 

комунальної власності інклюзивного освітнього середовища, універсального 

дизайну та розумного пристосування. 

2.3.5. Здійснює контроль за дотриманням статутних завдань та установчих 

документів закладів та установ освіти комунальної власності. 

2.3.6. Організовує роботу з формування замовлень на видання підручників, 

навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, 



навчальних програм, бланків документів про освіту, аналізує стан забезпечення 

ними закладів освіти комунальної власності. 

2.3.7. Організовує нормативне забезпечення атестації педагогічних працівників. 

2.3.8. Сприяє педагогічним та управлінським інноваціям у системі освіти, 

впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в закладах та 

установах освіти комунальної власності. 

2.3.9. Здійснює контроль за підвищенням фахового рівня і розвитку творчості 

педагогічних працівників. 

2.3.10. Проводить роботу, спрямовану на виявлення і розвиток 

обдарованих дітей, організовує проведення інтелектуальних та творчих 

олімпіад, конкурсів тощо. 

2.3.11. Взаємодіє з органами виконавчої влади, виконавчими органами 

Олевської міської ради, правоохоронними органами, відповідними службами з 

питань зміцнення здоров’я та безпеки дітей та молоді, запобігання дитячій 

бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх та молоді. 

2.3.12. Забезпечує формування календарних планів спортивних та 

фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-

масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної 

державної адміністрації. 

2.3.13. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед 

школярів широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на 

покращення фізичного виховання дітей і молоді. 

2.3.14. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів 

та установ освіти комунальної власності. 

2.3.15. Готує і надає в установленому порядку, визначеному чинним 

законодавством України, статистичну звітність про стан і розвиток освіти у 

Олевській міській територіальній громаді. 

2.3.16. Розробляє пропозиції стосовно обсягу фінансування з бюджету 

громади на розвиток освіти, фізичної культури та спорту, закладів та установ 

освіти, закладів спортивного спрямування, що перебувають у комунальній 

власності. 

2.3.17. Виконує інші функції у сфері освіти відповідно до чинного 

законодавства України. 

2.3.18. Здійснює контроль за ефективністю використання та цільовим 

використанням майна установ та закладів освіти комунальної власності. 

 

3. КЕРІВНИЦТВО І СТРУКТУРА ВІДДІЛУ 

3.1. Відділ очолює Начальник, який призначається на посаду шляхом 

конкурсного відбору та звільняється з посади міським головою. 

3.2. Начальник Відділу у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний 

Олевській міській раді Житомирської області, підпорядкований виконавчому 

комітету Олевської міської ради та міському голові. 



3.3. Кваліфікаційні вимоги до начальника Відділу: повна вища освіта за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи не менше 3 

років. 

3.4. Начальник Відділу: 

3.4.1. Керує діяльністю Відділу, забезпечує виконання покладених на Відділ 

завдань та функцій, діє від його імені без довіреності. 

3.4.2. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників, які не є посадовими 

особами органів місцевого самоврядування, керівників закладів дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної комунальної власності Олевської міської 

ради відповідно до чинного законодавства. 

3.4.3. Укладає та розриває строковий трудовий договір (контракт) з 

керівниками закладів освіти комунальної власності. 

3.4.4. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо 

заохочення на нагородження працівників освіти державними нагородами, 

відомчими відзнаками та відзнаками Олевської міської ради, її виконавчого 

органу та міського голови. 

3.4.5. Вносить пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію в 

установленому порядку закладів та установ освіти комунальної власності. 

3.4.6. Організовує виконання працівниками Відділу та його підпорядкованими 

установами рішень Олевської міської ради, її виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови. 

3.4.7. У межах своїх повноважень видає накази. 

3.4.8. Затверджує штатні розписи закладів та установ освіти комунальної 

власності відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3.4.9. У межах своїх повноважень представляє Відділ у відносинах з 

державними і громадськими організаціями у тому числі міжнародними 

(іноземними), органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами і громадянами. 

3.4.10. Веде особистий прийом громадян. 

3.4.11. Укладає відповідно до чинного законодавства України договори на 

виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Відділу його 

повноважень. 

3.4.12. Надає міському голові пропозиції з питань вдосконалення роботи 

Відділу. 

3.4.13. Здійснює функціональний розподіл обов’язків між працівниками та 

розробляє посадові інструкції до посад. 

3.4.14. Здійснює планування роботи Відділу та забезпечує звітування про 

його роботу. 

3.4.15. Готує подання Олевському міському голові щодо заохочення, 

просування по службі, притягнення до дисциплінарної відповідальності та 

звільнення працівників Відділу. 

3.4.16. У межах своїх повноважень видає доручення. 



3.4.17. Здійснює інші повноваження та функції, передбачені інструкцією 

начальника Відділу. 

3.5. Спеціалісти Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, на 

них поширюється дія Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

вони приймаються на службу після призначення Олевським міським головою за 

конкурсною процедурою, передбаченою законодавством. 

3.6. Начальник Відділу має два заступники. 

3.7. Заступники призначається шляхом конкурсного відбору міським головою 

та звільняються з посади міським головою. 

3.8. Заступник начальника Відділу у своїй діяльності підконтрольний та 

підзвітний начальнику Відділу, Олевській міській раді Житомирської області, 

підпорядкований виконавчому комітету Олевської міської ради та міському 

голові. 

3.9. Кваліфікаційні вимоги до заступника начальника Відділу: повна вища 

освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста педагогічного 

спрямування; стаж роботи не менше 3 років за визначеним напрямком. 

3.10. Заступник начальника Відділу: 

3.10.1. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи 

Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради щодо реалізації 

державної політики у галузі «Освіта» з питань дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти. 

3.10.2. Здійснює контроль за дотриманням статутних завдань та установчих 

документів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

комунальної власності. 

3.10.3. Контролює роботу Відділу у сфері дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти. 

3.10.4. Здійснює прийом громадян з питань діяльності закладів освіти громади. 

3.10.5. Здійснює координацію реалізації відповідних програм відповідно до 

закріплених за ним напрямів роботи. 

3.10.6. Здійснює координацію інформаційної політики Відділу. 

3.10.7. Здійснює організацію планування та звітування роботи Відділу. 

3.11.  Заступник начальника Відділу з питань фінансово-економічної 

діяльності: 

3.11.1. Кваліфікаційні вимоги до заступника начальника з питань 

фінансово-економічної діяльності: повна вища освіта за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста певного спрямування; стаж 

роботи не менше 3 років за визначеним напрямком. 

3.11.2. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів 

роботи Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради щодо реалізації 

державної політики у галузі «Освіта» з питань фінансово-економічної 

діяльності. 

3.11.3. Контролює роботу щодо фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку, економічної діяльності. 



3.11.4. Здійснює координацію роботи з питань фінансово-економічної 

діяльності: 

3.11.5. Здійснює контроль за  реалізацією відповідних програм. 

3.11.6. Організовує відповідно до чинного законодавства України 

здійснення заходів пов’язаних з проведенням  конкурсних торгів для 

проведення процедури закупівлі. 

3.11.7. Забезпечує організацію оприлюднення фінансової та бухгалтерської 

звітності на офіційних державних веб-порталах відповідно до чинного 

законодавства України. 

3.11.8. Здійснює прийом громадян з питань діяльності закладів освіти 

громади. 

3.12. У разі відсутності начальника Відділу виконує його обов’язки на підставі 

розпорядження міського голови. 

3.13. До складу Відділу входять також спеціалісти та централізована 

бухгалтерія. 

3.14. Штатний розпис Відділу формується з врахуванням обсягів робіт. 

 

4. ПРАВА ВІДДІЛУ 

4.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим 

Положенням, іншими нормативними актами, Відділ має право: 

4.1.1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду 

питань, що належать до його компетенції, педагогічних працівників і 

спеціалістів. 

4.1.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів 

та установ освіти всіх типів і форм власності. 

4.1.3. Скликати міські, у тому числі щорічні серпневі, конференції педагогічних 

працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та 

установ освіти з питань, що належать до його компетенції. 

4.1.4. Подавати пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ 

освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі. 

4.1.5. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з 

навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, 

фондами тощо. 

4.1.6. Взаємодіяти з відповідними підрозділами міської ради, виконавчими 

органами влади освітнього спрямування, підприємствами, установами, 

організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території 

та отримувати від них у встановленому порядку інформацію, документи, 

статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на 

нього завдань. 

4.1.7. Здійснювати контроль за методичною роботою та професійним 

розвитком педагогів. 

4.1.8. Здійснювати державні закупівлі (товарів, робіт, послуг) відповідно до 

чинного законодавства України. 



4.1.9. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване 

майно, відповідно до чинного законодавства України, вільні площі закладів, які 

знаходяться на баланс відділу. 

 

5. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ 

5.1. Фінансове забезпечення Відділу здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету Олевської міської ради Житомирської області. 

5.2. Відділ володіє і користується майном, яке знаходиться на балансі. 

5.3. Граничну чисельність працівників Відділу встановлює Олевська міська 

рада у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів. 

5.4. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджує начальник Відділу. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ 

6.1. Працівники Відділу повинні сумлінно виконувати свої службові 

обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, 

дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які 

можуть зашкодити інтересам Відділу чи негативно вплинути на репутацію 

міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб. 

6.2. Працівники Відділу несуть відповідальність згідно з чинним 

законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи 

бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх 

повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Реорганізація і ліквідація Відділу здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

7.2. Зміни до Цього Положення вносяться у встановленому  чинним 

законодавством України порядку. 

 

 

Секретар ради                                                                             Сергій МЕЛЬНИК  



                                                                                                              

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 400 

ІХ сесія            VІІІ скликання  

 

від  08.07.2021року  

 

Про внесення змін до структури та 

штатної чисельності відділу освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради 

 

 Розглянувши пропозиції міського голови щодо структури відділу освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради Житомирської області, з метою 

підвищення ефективності управління, організації якісної роботи для 

забезпечення виконання вимог Конституції України та законів України, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року 

№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів», керуючись статтею 11, пунктом 5 частини першої статті 26, пунктом 6 

частини четвертої статті 42, статтею 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити загальну штатну чисельність відділу освіти, молоді та спорту 

у кількості 30,5 штатних одиниць. 

2. Затвердити структуру відділу освіти, молоді та спорту в новій редакції, 

згідно з додатком. 

3. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту: 

3.1. Підготувати та подати на затвердження міському голові штатний розпис 

відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради; 

3.2. Здійснити попередження відповідних працівників відділу освіти, молоді 

та спорту Олевської міської ради про зміну істотних умов праці та наступне 

вивільнення згідно пункту 6 статті 36 та пункту 1 частини першої статті 40 

Кодексу законів про працю України у порядку, передбаченому статтями 32 та 

49-2 КЗпП України; 

3.3. Вжити передбачені чинним законодавством організаційно-правові заходи, 

пов’язані зі змінами структури та чисельності відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Юрія ДАНЮКА. 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
Додаток 

до рішення ІХ сесії 

Олевської міської ради від 8.07.2021 

року №_400__ 
СТРУКТУРА  

та штатна чисельність  

відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради 

Апарат відділу  

Назва посади Кількість 

штатних 

одиниць 

Категорія працівника 

Начальник  відділу 1 посадова особа ОМС 

Заступник начальника 1 посадова особа ОМС 

Заступник начальник з питань 

фінансово-економічної діяльності 

1 посадова особа ОМС 

Головний спеціаліст  2 посадова особа ОМС 

Головний спеціаліст з юридичних 

питань 

1 посадова особа ОМС 

Старший інспектор 1 службовець 

Завідувач складом 1 службовець 

Прибиральник службових 

приміщень 

1 робітник 

Водій 1 робітник 

Енергетик  1 робітник 

Кочегар котельні 1,5 робітник 

ВСЬОГО 12,5  

Централізована бухгалтерія 

Назва посади Кількість 

штатних 

одиниць 

Категорія працівника 

Головний бухгалтер 1 службовець 

Заступник головного бухгалтера  1 службовець 

Економіст  1 службовець 

Бухгалтер  15 службовець 

ВСЬОГО 18  

    

 Секретар ради                                                                             Сергій МЕЛЬНИК  

 



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 401 

ІХ сесія            VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021року  

 

Про затвердження Статуту 

Олевського Центру дитячої та 

юнацької творчості Олевської 

міської ради в новій редакції 

 

З метою забезпечення належних умов для здобуття позашкільної освіти, 

творчого, всебічного розвитку дітей, підлітків, молоді Олевської міської 

територіальної громади, відповідно до Закону України «Про  позашкільну 

освіту», враховуючи рекомендації  постійної  комісії із соціально-гуманітарних 

питань, керуючись  статтею 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Статут Олевського Центру дитячої та юнацької творчості 

Олевської міської ради в новій редакції. 

2. Директору Олевського Центру дитячої та юнацької творчості Олевської 

міської ради вжити заходів щодо проведення державної реєстрації Статуту 

Олевського Центру дитячої та юнацької творчості Олевської міської ради 

Житомирської області у новій редакції, відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Данюка Юрія. 

 

 

Міський голова               Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



Додаток  
до рішення ІХ сесії Олевської міської 

ради VIIІ скликання від 

08.07.2021р.№ 401 
 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«Олевський центр дитячої та юнацької творчості» 

Олевської міської ради 

(НОВА РЕДАКЦІЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олевськ-2021  



ЗМІСТ 

1. Загальні положення. 

2. Назва, юридична адреса та структура Центру. 

3. Організація навчально-виховного процесу. 

4. Учасники навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки. 

5. Управління Центром. 

6. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база Центру. 

7. Реорганізація або ліквідація Центру. 

8. Міжнародне співробітництво. 

9. Контроль за діяльністю Центру. 

10. Заключні положення.  



1. Загальні положення 

1.1. Комунальний заклад «Олевський центр дитячої та юнацької творчості» 

Олевської міської ради (далі – Центр) – комунальний позашкільний навчальний 

заклад, основним напрямком діяльності якого є задоволення потреб вихованців 

у творчій самореалізації, пошуку, розвитку та підтримки їх здібностей. 

1.2. Засновником Центру є Олевська міська рада (далі – Засновник). 

Уповноваженим органом є відділ освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради (далі – Уповноважений орган).  

1.3. Центр створений та зареєстрований у порядку, визначеному законом, що 

регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Центр утримується за 

рахунок бюджету Олевської міської ради, кошти якої є джерелом доходів 

Центру. 

1.4. Центр є юридичною особою і діє на підставі власного Статуту, має власну 

печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланки встановленого зразка, 

ідентифікаційний код, перебуває на обслуговуванні централізованої бухгалтерії 

відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради,  може мати рахунки в 

установах банків, може бути позивачем, відповідачем та третьою особою у 

судах усіх інстанцій. 

Центр є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих 

доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої 

організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

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

осіб. Доходи Центру використовуються  виключно для фінансування видатків 

на його утримання, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим 

Статутом. 

1.5. Центр є комплексним позашкільним навчальним закладом, який надає 

знання, формуючи уміння та навички за інтересами, забезпечує потреби 

особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний     і фізичний 

розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, 

створює умови до соціального захисту та організації змістовного дозвілля 



відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, учнів і 

слухачів у позаурочний та поза навчальний час. 

1.6. Головною метою Центру є навчання і виховання громадян у позаурочний 

та поза навчальний час. 

1.7. Головними завданнями діяльності Центру є: 

- надання дітям знань, формування умінь та навичок за інтересами; 

- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського 

досвіду; 

-  виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, 

поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського 

народу, а також інших націй і народів; 

-  створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного 

розвитку вихованців, учнів і слухачів; 

-   формування у вихованців, учнів та слухачів свідомого й відповідального 

ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної 

поведінки; 

-  задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів та слухачів, 

які не забезпечуються іншими складовими структури освіти; 

- задоволення потреб вихованців, учнів та слухачів у професійному 

самовизначенні і творчій самореалізації; 

-   організація дозвілля, пошук його нових форм, профілактика 

бездоглядності, правопорушень; 

- формування здорового способу життя вихованців, учнів та слухачів. 

-  виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого 

ставлення до власної безпеки та оточуючих; 

1.8.   Позашкільна освіта у Центрі може здійснюватися за такими напрямами: 

- художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, 

обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, 

оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва; 

- туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців, учнів і 

слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, 



світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об’єктів і явищ 

соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму 

та краєзнавства; 

- еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями, учнями і 

слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної 

культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних 

проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших 

біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського 

господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво; 

- науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами 

техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, 

підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною 

технікою та технологіями; 

- дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню вихованців, учнів і 

слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та 

винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а 

також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку 

і підтримки юних талантів та обдарувань; 

- соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне становлення та розвиток 

інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, учнів і 

слухачів, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, 

організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку; 

- оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та 

передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про 

здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення 

навичок, зміцнення особистого здоров’я і формування гігієнічної культури 

особистості; 

1.9.Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, 

рішеннями Олевської міської ради та її виконавчого комітету, 



розпорядженнями Олевського міського голови, наказами відділу освіти, молоді 

та спорту Олевської міської ради освіти і  цим Статутом. 

1.10. У центрі визначена українська мова навчання і виховання учнів. 

1.11. Центр організовує роботу з дітьми та юнацтвом за принципом 

добровільності вибору діяльності за інтересами, а також здійснює її за участю 

батьків або осіб, які їх замінюють, громадських організацій, товариств, фондів 

тощо. 

Діяльність Центру будується на умовах доступності, гуманізму, демократизму, 

незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку 

розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов 

кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного 

розвитку, органічного зв’язку з національною культурою, традиціями, 

пріоритетності загальнолюдських цінностей. 

1.12. Центр розробляє і затверджує програму реалізації головних напрямків 

діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку 

регіону, інтересів вихованців, учнів і слухачів, потреб сім’ї, запитів інших 

навчальних закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій. 

1.13. Взаємовідносини Центру з юридичними і фізичними особами 

визначаються у відповідності до положень законодавства України.  

2. Назва, юридична адреса та структура центру 

2.10. Повна назва Центру: «КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОЛЕВСЬКИЙ 

ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

2.11. Скорочена назва Центру: КУ «ОЛЕВСЬКИЙ ЦДЮТ» ОМР. 

2.12. Юридична адреса Центру: 11001, Житомирська область, місто Олевськ, 

вулиця Гетьмана Виговського, 30. 

2.13. Структура та гранична чисельність працівників Центру затверджується 

Олевською міською радою. Штатний розпис розробляє директор Центру, який 

погоджує Уповноважений орган, та який затверджує Власник. 

3. Організація навчально-виховного процесу 

3.1. Центр проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, дозвіллєво-



розважальну та організаційно-масову роботу. 

3.2. Центр працює за річним планом роботи, затвердженим директором Центру 

і погодженим із начальником відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради. Під час літніх канікул Центр працює за окремим планом, затвердженим 

директором Центру. 

3.3. Навчальний рік у Центрі починається 1 вересня. Тривалість навчального 

року встановлюється МОН. 

3.4. Прийом вихованців (учнів, слухачів) в Центр здійснюється протягом року 

за їх бажанням. Зарахування вихованців (учнів, слухачів) в гуртки, секції, 

об’єднання, в яких працюють працівники Центру здійснюється протягом року 

(у міру закінчення комплектування гуртків, секцій, груп та інших творчих 

об’єднань) як на позаконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого 

розробляються Центром. 

        Для зарахування вихованців (учнів, слухачів) до окремих гуртків, секцій, 

об’єднань  (хореографічних та ін.) потрібна довідка медичного закладу про 

відсутність у них протипоказань для занять в таких гуртках, секціях, 

об’єднаннях. 

3.5. В Центрі можуть діяти гуртки, групи, секції, відділення, відділи, студії, 

творчі об’єднання.  

 Кожен вихованець (учень, слухач) має право займатися у кількох гуртках, 

групах, секціях, відділеннях, відділах, студіях, творчих об’єднаннях та ін., 

змінювати їх протягом року. 

Комплектування гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій, творчих 

об’єднань (далі – гуртків, груп та інших творчих об’єднань) здійснюється у 

період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, 

групи або іншого творчого об’єднання закладу. 

        Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих 

об’єднань у позашкільному навчальному закладі становить, як правило, 10 – 15 

вихованців, учнів і слухачів. 

       Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань 

установлюється директором закладу залежно від профілю, навчальних планів, 



програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального 

процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не більш 

як 25 вихованців, учнів і слухачів. 

До Центру зараховуються діти віком від 5 до 18 років. 

3.6. Навчально-виховний процес в Центрі здійснюється диференційовано 

(відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей 

вихованців Центру з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану 

здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, 

гурткова робота, групова робота, практична робота індивідуальні заняття, 

лекція, тренінг, лекція, зльоти, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, 

концерт, фестиваль, змагання, навчально-тренувальні та фізично-оздоровчі 

збори, спартакіада, репетиція, похід, екскурсія, експедиція та інше. 

Центр може залучати до участі в організаційно-масових заходах позашкільні, 

загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та 

організації. 

3.7. Зміст і річна кількість годин роботи відповідного гуртка, групи та іншого 

творчого об’єднання визначаються навчальними планами і програмами. 

Керівник гуртка, групи та іншого творчого об’єднання самостійно обирає 

обґрунтовані форми, засоби і методи роботи з урахуванням рівня 

загальноосвітньої, фізичної і спеціальної підготовки учнів, їх досвіду. 

Навчальний процес у Центрі здійснюється за типовими навчальними планами і 

програмами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України та 

орієнтовними навчальними програмами рекомендованими МОН, а також за 

планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами 

виконавчої влади. 

Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, 

що передбачають індивідуальне навчання учнів (вихованців, слухачів) та 

навчання у гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях. Залежно від 

специфіки діяльності гуртка, групи та іншого творчого об’єднання навчання 

може вестися за програмами від одного місяця до кількох років. 

Індивідуальне навчання у Центрі організовується відповідно до порядку, 



затвердженого МОН. 

3.8. Експериментальні навчальні плани складаються Центром з урахуванням 

типового навчального плану. Запровадження експериментальних навчальних 

планів, освітніх програм, педагогічних Інновацій здійснюється в установленому 

порядку. 

3.9. Режим щоденної роботи встановлює Центр з урахуванням рекомендацій 

відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради, а також правил 

внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору працівників 

закладу між адміністрацією та профспілковим комітетом. 

3.10. Тривалість одного заняття (уроку) у Центрі дитячої та юнацької творчості 

визначається навчальними планами і програмами з урахуванням 

психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових 

категорій і становить для вихованців (учнів, слухачів): 

віком від 5 до 6 років – 30 хвилин; 

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин; 

старшого віку – 45 хвилин. 

3.11. Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника 

гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом 

щоденної роботи закладу . 

Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, груп та інших творчих 

об’єднань Центру становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи 

здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. 

3.12. Центр може організовувати роботу гуртків, груп та інших творчих 

об’єднань на базі міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, закладів 

загальної середньої освіти, бібліотек та інших навчально-виховних закладів, 

організацій, підприємств за місцем проживання дітей, відповідно до укладених 

угод із зазначеними закладами та установами. 

3.13. Центр є організатором доброчинних заходів. 

3.14. Центр пропагує досягнення своєї роботи, використовуючи для цього 

можливі канали (інтернет-сайти, пресу, радіо, телебачення). 

Гуртки, групи та інші творчі об’єднання центру науково-технічної творчості 



учнівської молоді класифікуються за трьома рівнями: 

1 – початковий. Це творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на 

загальний розвиток вихованців (учнів, слухачів), виявлення їх здібностей та 

обдарувань, прищеплення інтересу до певних видів і напрямів діяльності; 

2 – основний. Це творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців 

(учнів, слухачів), дають знання, практичні вміння і навички, задовольняють 

потреби у професійній орієнтації; 

3 – вищий. Це творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих 

учнів, які успішно беруть участь у концертній діяльності, конкурсах, 

фестивалях, виставках. 

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності 

гуртка, групи, творчого об’єднання, його чисельний склад, обирається 

програма. 

За рішенням педагогічної ради та за результатами навчання Центр дитячої та 

юнацької творчості видає своїм випускникам документ про позашкільну освіту. 

3.15. Центр проводить роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, 

форм і методів діяльності дитячо-юнацьких  гуртків, груп, творчих об’єднань. 

У центрі можуть функціонувати методичні об’єднання, що охоплюють 

педагогічних працівників певного професійного спрямування. 

3.16. З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Центрі може 

діяти методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники закладу та 

інші учасники навчально-виховного процесу. 

Методична рада є дорадчим органом 

Методична рада: 

- координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність 

Центру з питань здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної 

освіти з різних напрямів; 

- заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-

виховної, організаційно-методичної, дозвіллєвої роботи; 

- вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід; 

- обговорює, проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо 



вдосконалення діючих; 

- поширює інновації у системі позашкільної освіти та виховання тощо. 

4. Учасники навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки 

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Центрі дитячої та юнацької 

творчості є: 

- вихованці, учні, слухачі Центру; 

- директор, заступники директора; 

- педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, 

спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 

- волонтери, фізичні та юридичні особи, які беруть участь у навчально-

виховному процесі. 

4.2. Вихованці (учні, слухачі) Центру мають право на : 

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, 

уподобань та інтересів; 

- добровільний вибір виду діяльності; 

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці; 

- користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-

спортивною та оздоровчою базою Центру; 

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної роботи, у 

конференціях, виставках, конкурсах, концертах, фестивалях та інших заходах; 

- вільне висловлювання поглядів, переконань; 

- захист від будь-яких норм експлуатації, психічного та фізичного насильства 

від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права, принижують 

їхню честь та гідність; 

- навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях 

Центру; 

- представлення в органах громадського самоврядування Центру. 

4.3. Вихованці (учні, слухачі) Центру зобов’язані: 

- оволодівати знаннями, вміннями практичними навичками; підвищу вати 

загальний культурний рівень; 



- дотримуватись морально-етичних норм; 

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; 

- бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна; 

- дотримуватись вимог Статуту, Правил поведінки вихованців (учнів, 

слухачів) Центру. 

4.4. Педагогічним працівником Центру може бути особа з високими 

моральними якостями, яка має педагогічну або іншу фахову освіту, належний 

рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечу є 

результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я 

якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в Центрі. 

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників Центру здійснює директор Центру. 

4.5. Педагогічні працівники Центру мають право на: 

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства; 

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з 

вихованцями (учнями і слухачами); 

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально- виховного 

процесу; 

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, 

експериментальної, пошукової роботи; 

- виявлення педагогічної ініціативи; 

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів 

самоврядування Центру; 

- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, 

діяльність яких не заборонена законодавством; 

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у 

виконанні покладених на них завдань; 

4.6. Педагогічні працівники Центру зобов’язані: 

-  виконувати начальні плани та програми, плани роботи; 

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями Центру 

морально-етичних норм поведінки. Правил поведінки вихованців (учнів, 



слухачів) Центру, вимог інших документів, що регламентують організацію 

навчально-виховного процесу; 

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей 

вихованців Центру відповідно до їх задатків та запитів; 

- сприяти зростанню іміджу Центру ; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної 

символіки, принципів загальнолюдської моралі; 

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних 

традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України; 

- готувати вихованців Центру до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, 

миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами: 

- берегти здоров’я вихованців Центру, захищати їх інтереси, пропагувати 

здоровий спосіб життя; 

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність вихованців; 

- захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, 

запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим 

звичкам; 

- вести доку ментацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків; 

- постійно підвищу вати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну і політичну’ культуру; 

- дотримуватись вимог Статуту Центру, виконувати правила внутрішнього 

трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору, посадові 

обов’язки; 

- виконувати накази і розпорядження директора Центру; 

- брати участь у роботі педагогічної ради Центру. 

4.7. Педагогічні працівники Центру підлягають атестації один раз на 5 років 

відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

4.8. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила 

внутрішнього трудового розпорядку Центру, не виконують посадових 



обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації 

не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного 

законодавства. 

4.9. Батьки вихованців, учнів, слухачів Центру та особи, які їх замінюють 

мають право: 

- обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування Центру; 

- звертатися до відділу освіти, молоді і спорту, директора Центру і органів 

громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей; 

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-

виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру; 

- захищати законні інтересів своїх дітей в органах громадського 

самоврядування Центру; 

- вносити добровільні пожертви на розвиток Центру. 

4.10. Батьки та особи, які їх замінюють зобов’язані: 

- постійно дбати про здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні 

умови для розвитку їх природних здібностей; 

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, 

милосердя, шанобливе ставлення до Української держави, сім’ї, державної та 

рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; 

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

4.11. Волонтери, юридичні та фізичні особи, які беруть участь у навчально-

виховному процесі мають право: 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Центру; 

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому 

забезпеченню Центру; 

- проводити консультації для педагогічних працівників; 

- реалізовувати спільні проекти з метою забезпечення удосконалення 

навчально-виховного процесу та дозвілля вихованців Центру, покращення 

матеріально-технічної бази Центру. 

4.12. Волонтери, юридичні та фізичні особи, які беруть участь у навчально-



виховному процесі зобов’язані: 

- дотримуватися вимог Статуту Центру; 

- виконувати накази та розпорядження директора Центру, рішення органів 

громадського самоврядування; 

- дотримуватись норм етики, загальнолюдської моралі, поважати гідність 

вихованців, захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим 

шкідливим звичкам; 

- зберігати майно Центру; 

- дотримуватись правил техніки безпеки та норм пожежної безпеки. 

 

5. Управління центром 

5.1. Управління Центром здійснюється відділом освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради . 

Безпосереднє керівництво Центром здійснює його директор, який є громадянином 

України, вільно володіє державною мовою, має організаторські здібності, стан 

фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків, пройшов конкурсний відбір та визнаний переможцем конкурсу на 

посаду Директора Центру. 

Призначення на посаду директора Центру здійснюється відповідно до Положення  

про проведення конкурсного відбору на посаду керівника комунальної установи 

«Олевський центр дитячої та юнацької творчості». За результатом конкурсу з 

директором укладається строковий трудовий договір (контракт). 

5.2. Заступники директора Центру, педагогічні та інші працівники закладу 

призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства 

України. 

5.3. Директор Центру: 

здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір кадрів, створює 

належні умови для підвищення фахового рівня працівників; 

організовує навчально-виховний процес; 

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, 



умінь та навичок вихованців (учнів, слухачів); 

створює умови для здобуття позашкільної освіти вихованцями (учнями, 

слухачами) Центру; 

організовує роботу по дотриманню вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру; 

організовує виконання кошторису доходів і видатків Центру, укладає договори з 

юридичними та фізичними особами, які направлені на покращення роботи 

Центру, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків; 

установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам 

Центру відповідно до законодавства України; 

представляє Центр у відносинах з юридичними і фізичними особами та відповідає 

перед засновником за результати діяльності закладу; 

дає згоду на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, громадських 

організацій, працівників культурно-освітніх закладів, юридичних або фізичних 

осіб у навчально-виховному процесі; 

забезпечує право вихованців Центру на захист від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх 

виконання; 

застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Центру; 

затверджує посадові обов’язки працівників. 

5.4. Директор Центру є головою педагогічної ради – постійно діючого 

колегіального органу управління Центром. 

5.5. Педагогічна рада Центру дитячої та юнацької творчості: 

розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, 

виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи Центру, його 

структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також 

питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, 

охорони праці; 

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру, утворення нових 



гуртків, груп та інших творчих об’єднань; 

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду; 

створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи; 

порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників; 

5.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Центру, 

кількість засідань педагогічної ради визначається директором Центру в 

залежності від їх необхідності, але не менше, ніж два рази на рік. 

5.7. Органом громадського самоврядування Центру дитячої та юнацької 

творчості є загальні збори колективу, які скликаються не рідше, ніж один раз на 

рік. 

Загальні збори колективу Центру проводяться за участю директора, заступників 

директора, керівників підрозділів, що входять до складу центру, наукових, 

педагогічних та інших працівників, які залучаються до навчально-виховного 

процесу Центру, а також представників учнівського самоврядування, 

батьківського комітету. 

5.8. У Центрі дитячої та юнацької творчості за рішенням загальних зборів 

можуть створюватись і діяти піклувальна рада, дитячо-юнацька адміністрація та 

батьківський комітет, а також комісії, асоціації тощо. 

6. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база 

центру 

6.1. Фінансово-господарська діяльність Центру дитячої та юнацької творчості 

здійснюється відповідно до законодавства та Статуту Центру. 

6.2. Центр є неприбутковою організацією та повністю утримується за рахунок 

бюджетних асигнувань. Фінансування закладу відповідно до його структури 

здійснюється за рахунок бюджету Олевської міської ради. 

6.3. Фінансування Центр може здійснюватися з додаткових джерел 

фінансування, не заборонених законодавством України. 

Додатковими джерелами фінансування Центру є: 

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, 



затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому 

Міністерством освіти і науки України; 

- роботи або послуги, виконані Центром на замовлення підприємств, установ, 

організацій та громадян; 

- доходи від реалізації власної продукції; 

- доходи від надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковується і 

спрямовується на соціальні потреби та розвиток Центру; 

- гуманітарна допомога; 

- благодійні внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та 

окремих громадян; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

6.4. Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, 

використовуються Центром на діяльність, передбачену цим Статутом. 

6.5. Бюджетне фінансування Центру не може зменшуватися або припинятися у 

разі наявності в Центрі додаткових джерел фінансування. 

6.6. Невикористані в поточному році інші джерела фінансування не можуть 

бути вилучені, крім випадків, передбачених законодавством України. 

6.7. Вартість платної послуги Центр встановлює відповідно до вимог 

діючого  законодавства України. 

У випадках, передбачених законодавством України, Центр має право надання 

платних послуг з певних видів діяльності після отримання у встановленому 

порядку відповідних ліцензій. 

6.8. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має 

право: 

- самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності 

відповідно до цього Статуту; 

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташовані Центр 

та його підрозділи; 

- розвивати власну матеріальну базу, мережу; 

- володіти і користуватися майном відповідно до законодавства України; 



- розпоряджатися наданим майном Олевської міської ради відповідно до 

договорів; 

- користуватися пільгами, встановленими законодавством України для закладів 

системи освіти; 

- отримувати будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо від 

органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, окремих громадян; 

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати для розвитку 

матеріально-технічної бази кошти від надання в оренду приміщень, майна, 

реалізації в установчому порядку обладнання, інвентарю тощо; 

- відкривати рахунки, в тому числі валютні, в установах банків України; 

- здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству України та цим 

Статуту. 

6.9. Бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією відділу 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради згідно із законодавством 

України. 

6.10. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Центру здійснюється 

згідно із законодавством України. 

6.11 Матеріально-технічна база Центру включає приміщення, споруди, 

обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і 

нерухоме майно, що перебуває в його користуванні. 

6.12. Майно Центру є комунальною власністю Олевської міської ради. 

6.13. Збитки, заподіяні Центру в результаті порушення його майнових прав 

іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно  до 

законодавства України. 

7. Реорганізація або ліквідація центру 

7.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру дитячої та юнацької 

творчості приймає засновник. Реорганізація Центру відбувається шляхом 

злиття, приєднання, поділу, виділення. 

Ліквідація Центру проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, 



призначеною цим органом. 

7.2. Ліквідація (реорганізація) Центру здійснюється згідно з чинним 

законодавством про ліквідацію (реорганізацію) закладу. 

7.3. При реорганізації або ліквідації Центру працівникам, які звільняються або 

переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до 

чинного законодавства «Про працю України». 

7.4. У випадку реорганізації або ліквідації Центру його активи повинні бути 

передані іншій неприбутковій організації відповідного виду діяльності або 

зараховані до доходу бюджету. 

8. Міжнародне співробітництво 

8.1. Центр дитячої та юнацької творчості за наявності належної матеріально-

технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право 

проводити обмін досвідом на міжнародному рівні у рамках освітніх програм, 

проектів, брати участь у міжнародних заходах. 

8.2. Центр має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі 

зв’язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими 

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями 

інших країн у встановленому законодавством порядку. 

9. Контроль за діяльністю Центру 

9.1. Державний контроль за діяльністю Центру дитячої та юнацької творчості 

здійснюють МОН, інші центральні органи виконавчої влади, виконавчий 

комітет Олевської міської ради. 

9.2.  Основною формою державного контролю за діяльністю Центру дитячої та 

юнацької творчості є Державна служба якості освіти України. 

 

10. Заключні положення 

10.1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації  в 

уповноважених для цього органах. 

 

Секретар ради                                                                                Сергій МЕЛЬНИК  



                                              
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 402 

 

ІХ сесія                        VІІІ скликання 

 

від 08.07.2021   

 

Про затвердження Статуту  

Комунального підприємства «Олевська міська  

друкарня» Олевської міської ради 

Житомирської області в новій редакції   

  

Керуючись статтями 26, 59-60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рішення Олевської міської ради від 

22.10.2021 №1827 «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади та на баланс Олевської 

міської ради майно зі спільної  власності територіальних громад  сіл, селищ, 

міста району», «Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників» та з метою приведення Статуту комунального підприємства 

«Олевська міська друкарня» Олевської міської ради у відповідність до вимог 

чинного законодавства України, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Статут Комунального підприємства «Олевська міська друкарня» 

Олевської міської ради Житомирської області у новій редакції (додається).  

2. Директору комунального підприємства «Олевська міська друкарня» 

Олевської міської ради Житомирської області Бабич В.М. вжити заходів щодо 

проведення державної реєстрації Статуту комунального підприємства 

«Олевська міська друкарня» Олевської міської ради Житомирської області у 

новій редакції, відповідно до вимог чинного законодавства. 

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

Олевської міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Світельська К.В.). 

 

 

 

 

Міський голова                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 



ЗАРЕЄСТРОВАНО 

Олевська міська рада 

№ запису _____ від _______ 20____р.  

Державний реєстратор 

____________________ 

 

СТАТУТ 
 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

“ОЛЕВСЬКА МІСЬКА 

ДРУКАРНЯ” 

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням ІХ сесії Олевської 

міської ради від 09.07.2021 

року №402 



Комунальне підприємство «Олевська міська друкарня»  Олевської міської ради 

Житомирської області засноване на комунальній власності Олевської міської  

територіальної громади,  перебуває в управлінні Олевської міської ради (надалі – Орган 

управління майном). 

СТАТТЯ 1. Найменування та місцезнаходження Підприємства 

1.1.Комунальне підприємство  «Олевська міська друкарня»  Олевської міської ради 

Житомирської області» (повне) 

 (скорочене)   КП «Олевська міська друкарня» Олевської міської ради 

1.2.Місцезнаходження:  11001 Україна Житомирська область м.Олевськ вулиця Богдана 

Хмельницького будинок 4 

  СТАТТЯ 2. Мета і предмет діяльності  Підприємства 

2.1. Підприємство утворене з метою: 

- виготовлення і реалізація поліграфічної та бланочної продукції; 

- одержання прибутку шляхом здійснення виробничої, торговельної, посередницької, 

зовнішньоекономічної та інших видів діяльності, використання робіт та надання послуг; 

-  задоволення потреб юридичних і фізичних осіб в товарах народного споживання та 

виробничо-технічного призначення, а також в послугах і роботах; 

- впровадження нових технологій і форм господарювання; 

- покращення умов праці, створення нових робочих місць; 

- задоволення економічних і соціальних потреб трудового колективу, кожного працівника 

зокрема. 

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є: 

- поліграфічна діяльність 

- надання послуг підприємцям 

  17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів 

  58.19 Інші види видавничої діяльності  

  18.12 Друкування іншої продукції 

  17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону 

  18.14 Брошувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних з нею послуг 

  32.40 Виробництво ігор та іграшок 

  46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами 

  47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

  47.62 
Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих 

магазинах 

  47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 

  47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 



  47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

  58.12 Видання довідників і каталогів 

  73.11 Рекламні агентства 

  79.11 Діяльність туристичних агентств 

  80.10 Діяльність приватних охоронних служб 

    

  82.19 

Фотокопіювання, підготовка документів та інша спеціалізована допоміжна 

офісна діяльність 

 

2.3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватись Підприємством 

включно після отримання відповідних ліцензій і дозволів у порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 

СТАТТЯ 3. Юридичний статус Підприємства 
3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи 

Підприємство набуває з дня його державної реєстрації. 

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного 

законодавства України, рішень міської ради та цього статуту, який затверджується Органом 

управління . 

3.3. Підприємство діє за принципами повного госпрозрахунку, самофінансування, 

самоокупності. 

3.4. Підприємство забезпечує фінансування витрат по організації своєї діяльності, 

соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню працівників, забезпечує безпеку 

виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров’я його працівників. 

3.5. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях 

здійснюється за рішенням  міської ради, якщо це не суперечить антимонопольному 

законодавству та іншим нормативним актам України. 

Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється за 

згодою Органу управління . Підприємство може утворювати філіали, дочірні підприємства, 

інші підрозділи з дозволу Органу управління . 

При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) 

майна, що є  власністю Олевської міської територіальної громади і закріплене за 

Підприємством на праві господарського відання, здійснюється у порядку, що встановлений 

Органом управління . 

3.6. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші 

рахунки в банківських установах, круглу печатку з власним найменуванням, штампи, 

бланки, знак для товарів та послуг, власну емблему, іншу атрибутику юридичної особи. 

3.7. Підприємство несе відповідальність за свої зобов’язання в межах належного 

йому майна згідно з чинним законодавством України. 

Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Органу управління . 

3.8. Підприємство має право укладати договори/угоди, набувати майнові та пов’язані 

з ними немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах. 

 

СТАТТЯ 4. Майно Підприємства 
4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, оборотні 

кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі 

Підприємства. 

4.2. Майно Підприємства є  власністю Олевської міської територіальної громади  і 

закріплюється за ним на праві господарського відання (нерухоме майно може 



закріплюватися на праві платного користування). Перелік майна, що закріплюється за 

підприємством на праві господарського відання, визначається виключно Органом управління  

і може ним змінюватися. 

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та 

розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які 

не суперечать чинному законодавству, цьому статуту та рішенням Органу управління . 

Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим 

юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених чинним законодавством. 

При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є  

власністю Олевської міської територіальної громади  і закріплене за Підприємством на праві 

господарського відання, здійснюється з дозволу Органу управління  у порядку, що 

встановлений міською радою. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до 

основних фондів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені чинним законодавством. 

Одержані в результаті відчуження майна кошти спрямовуються : 

- за нерухоме майно та об’єкти незавершеного будівництва до міського бюджету; 

- за індивідуально визначене майно на рахунок Підприємства на його інвестиції. 

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є : 

- майно, передане йому Органом управління ; 

- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, згідно з предметом діяльності 

Підприємства, а також від інших видів господарської діяльності; 

- доходи від цінних паперів; 

- кредити банків та інших кредиторів; 

- капітальні вкладення і дотації з бюджету; 

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і 

громадян; 

- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у 

встановленому чинним законодавством України порядку; 

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

4.4. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними 

ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України. 

4.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав 

громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству 

за рішенням суду або господарського суду. 

  

СТАТТЯ 5. Права та обов’язки Підприємства 
5.1. Права Підприємства: 

5.1.1. Підприємство за погодженням з Органом управління  планує свою діяльність, 

визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-

технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та 

економічної ситуації. 

5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за 

цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, 

передбачених законодавством України, - за фіксованими державними цінами. 

5.1.3. Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб України та 

інших держав, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до 

законодавства України. 

5.1.4. Підприємство відкриває розрахунковий та інші рахунки в будь-яких 

фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові і кредитно-розрахункові 

операції в національній та іноземній валютах, по безготівковому розрахунку без обмежень 

сум платежів. Форми розрахунків визначаються Підприємством за узгодженням з усіма 

контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства України. 

5.1.5. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом. 



5.1.6. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди 

та інше майно, необхідне для статутної діяльності. 

5.1.7. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних 

умовах. 

5.1.8. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками 

своєї діяльності. 

5.1.9. Підприємство для здійснення своєї статутної діяльності має право: 

- вступати у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, в тому числі на 

договірних засадах, на виконання робіт спільної діяльності з дозволу Органу управління ; 

- утворювати з дозволу Органу управління  структурні підрозділи, філії, необхідні 

для господарської діяльності, і затверджувати положення про них. 

5.2. Обов’язки Підприємства: 

5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно 

враховувати показники діяльності, встановлені в порядку, затвердженому Органом 

управління , які є обов’язковими до виконання. 

5.2.2. Підприємство  

забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним 

законодавством; 

здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, 

забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в 

дію придбаного обладнання; 

здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва; 

придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ 

незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб; 

відповідно до встановлених показників діяльності забезпечує виробництво та 

поставку продукції і товарів; 

створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання 

законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального 

страхування; 

здійснює заходи із вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою 

посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних 

підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду 

споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства; 

дотримується норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки. 

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну 

звітність згідно з чинним законодавством. 

Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність 

за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності, даних, що 

містяться в річному звіті та балансі. 

5.4. Відносини Підприємства з іншими суб’єктами підприємницької діяльності та 

окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі 

укладених договорів. 

  

СТАТТЯ 6. Управління Підприємством 
6.1. Управління Підприємством від імені Олевської міської територіальної громади  

Органом управління  у встановленому ним порядку. 

6.2. Орган управління  в межах чинного законодавства України має право приймати 

рішення з будь-яких питань діяльності Підприємства. 

6.3.  Олевська міська рада  здійснює оперативне управління Підприємством у межах 

діючого законодавства. 

6.4. Оперативне управління (керівництво) Підприємством здійснює його керівник. 



6.5. Наймання керівника здійснюється у порядку, що встановлений Органом 

управління , шляхом укладення з ним контракту. 

По закінченні календарного року дії контракту його умови аналізуються з 

урахуванням практики діяльності Підприємства і обґрунтовані пропозиції сторін 

враховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін і доповнень. 

У випадку значних змін умов господарювання у зв’язку з прийняттям законодавчих 

та інших нормативно-правових актів, у тому числі тих, що скеровані на перехід до ринкової 

економіки, Орган управління  має право ставити перед керівником питання про зміну 

(уточнення) умов контракту. 

6.6. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за 

винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління ,  

6.7. Керівник  Підприємства: 

- діє на засадах єдиноначальності; 

- затверджує у порядку, що встановлений Органом управління , структуру та штати 

Підприємства; 

- приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та звільняє 

працівників Підприємства, у тому числі заступників директора, керівників відокремлених 

підрозділів, філій, головного бухгалтера; 

- затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, інші структурні 

підрозділи, які створюються відповідно до чинного законодавства України за погодженням з 

Органом управління ; 

- розпоряджається у межах своїх повноважень майном Підприємства, у тому числі 

його коштами (відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що 

є  власністю Олевської міської територіальної громади і закріплене за Підприємством на 

праві господарського відання, здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління 

); 

- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов’язаних з 

діяльністю Підприємства; 

- відповідно до умов колективного договору застосовує заходи заохочення, накладає 

дисциплінарні стягнення; 

- забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, подачу 

квартальної та річної звітності; 

- забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання 

переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за які несе матеріальну 

відповідальність згідно з чинним законодавством України; 

- без довiреностi дiє вiд iменi Підприємства, представляє інтереси Підприємства у 

відносинах з усіма пiдприємствами, організаціями, установами та громадянами як в Українi, 

так i за її межами; 

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий 

та інші рахунки; 

- несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків 

Підприємства; 

- виконує інші обов’язки. 

6.8. Рішення керівника, заступників керівників і керівників структурних підрозділів 

обов’язкові для всіх підлеглих їм працівників. 

6.9. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності 

Підприємства, приймаються адміністрацією Підприємства за участю трудового колективу і 

відображаються у колективному договорі. Право укладення колективного договору від імені 

Органу управління  надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – 

уповноваженому ним органу. 

6.10. У разі зміни керівника, обов’язковим є проведення ревізії фінансово-

господарської діяльності підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством 

України. 

СТАТТЯ 7. Господарська діяльність Підприємства 



7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових 

результатів  господарської  діяльності Підприємства є прибуток (дохід). 

7.2. Чистим прибутком Підприємства, який залишається після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по 

кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів 

до бюджету, розпоряджається Підприємство. 

7.3. Підприємство може утворювати за рахунок прибутку (доходу) цільові фонди, 

призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю. 

Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, 

одержаного в результаті його господарської діяльності. 

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого 

законодавством України мінімального розміру заробітної плати. 

7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), 

амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або 

благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші 

надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити. 

7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів. 

7.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним 

законодавством України. 

7.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним 

законодавством України. 

СТАТТЯ 8. Припинення Підприємства 
8.1. Підприємство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та 

обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) або в результаті ліквідації рішенням Органу управління , а у випадках, 

передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду. 

8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється 

Органом управління . 

Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій 

кредиторам визначаються Органом управління . 

У разі банкрутства Підприємства, його ліквідація проводиться згідно з чинним 

законодавством України. 

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по 

управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і 

розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його Органу управління 

. 

8.4. При припиненні Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується 

додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України. 

8.5. При припиненні діяльності Підприємства печатки та штампи здаються у 

відповідні органи у встановленому порядку. 

8.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, із дня внесення 

до Єдиного державного реєстру України запису про його припинення. 

8.7. Майно Підприємства, що залишилось після розрахунків з бюджетом, оплати 

праці працівників, розрахунків з кредиторами використовується за рішенням Органу 

управління . 

 

СТАТТЯ 9.  Статутний фонд підприємства 

9.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства Власник створює 

статутний фонд в сумі 83290 гривень за рахунок внеску Власника у вигляді комунального 

майна балансовою вартістю 83290 гривень. 

9.2. Статутний фонд Підприємства утворюється Власником до реєстрації його як 

суб’єкта господарювання. Мінімальний розмір статутного фонду Підприємства 

встановлюється Олевською міською радою. 



 

СТАТТЯ 10. Заключні положення 
10.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним 

законодавством України. 

10.2. Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Органом 

управління  та реєструються згідно з чинним законодавством України. 

10.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації 

відповідно до чинного законодавства України.  



                                                                                                               

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 403 

ІХ сесія            VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021року  

 

Про затвердження структури і штатної 

чисельності відділу культури та туризму 

Олевської міської ради 
 

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

Україні», Закону України «Про культуру», Закону України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», Закону України «Про музеї та музейну справу», Закону 

України «Про позашкільну освіту», Закону України «Про охорону культурної 

спадщини», Закону України «Про туризм», постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 серпня 2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі 

Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 

установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказів 

Міністерства культури України: від 18 жовтня 2005 р. № 745 зі змінами і 

доповненнями «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на 

основі Єдиної тарифної сітки», від 20 вересня 2011р.  № 767/0/16-11 «Про 

затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної 

творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і 

установ державної та комунальної форми власності сфери культури», від 11 

серпня 2015р. № 587 «Про затвердження примірних штатних нормативів 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного 

виховання)», від 22 серпня 2012 р. № 900 «Про затвердження примірної 

структури та примірних штатних розписів комунальних бібліотек» та з 

метою впорядкування структури, штатної чисельності працівників відділу 

культури та туризму, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити структуру і штатну чисельність відділу культури та туризму  

Олевської міської ради (додаток 1). 

2. Начальнику відділу культури та туризму Ірині КЛЬОЦ забезпечити 

формування штатних розписів структурних підрозділів та підпорядкованих 

установ  відділу культури та туризму Олевської міської ради відповідно до 

затвердженої структури та штатної чисельності. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Юрія ДАНЮКА. 

 

Міський голова                                          Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток 

до рішення ІХ сесії Олевської міської   

ради VІІІ скликання від 08.07.2021   

№403 

 

Структура та штатна чисельність 

відділу культури та туризму Олевської міської ради 

 

№ 

п/п 

Назва структурного 

підрозділу/установи  та посади 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Кількість 

працюючих 

Структурні підрозділи відділу культури та туризму Олевської міської 

ради без статусу юридичної особи 

1. Сільські та селищні Будинки 

культури та клуби 

  

 Директор 12,5 14 

 Художній керівник 7,75 12 

 Завідувач 13 21 

 Керівник народного колективу 0,5 1 

 Прибиральник 15,75 24 

 Кочегар 5,5/6м. 11 

                                                    Всього: 55 89 

2. Олевський краєзнавчий музей   

 Директор 1 1 

 Прибиральник 0,5 1 

                                                   Всього:  1,5 2 

3. Музей історії села Копище   

 Музейний доглядач 1 1 

                                                   Всього: 1 1 

4. Централізована бухгалтерія   

 Головний бухгалтер 1 1 

 Економіст I категорії 1 1 

 Бухгалтер I категорії 4 4 

                         Всього: 6 6 



Окремі установи підпорядковані відділу культури та туризму 

Олевської міської ради з статусом юридичної особи 

5. Олевська публічна бібліотека 

Олевської міської ради 

        

 

 

 

 Директор 1 1 

 Заступник директора 1 1 

 Завідувач відділом обслуговування 1 1 

 Бібліотекар I категорії 8,5 10 

 Завідувач філіалом 10,5 14 

 Бібліотекар 2 4 

 Бібліотекар II категорії 4,0 7 

 Інженер – програміст 1 1 

 Методист  1 1 

 Бібліограф  1 1 

 Прибиральник 1 1 

                                                    Всього: 32 42 

6. Комунальний початковий 

спеціалізований мистецький 

навчальний заклад «Олевська 

музична школа» Олевської міської 

ради 

  

 Директор 1 1 

 Секретар – друкарка 1 1 

 Викладач 22,14 14 

 Прибиральник 1 1 

 Кочегар 1/6м. 2 

 Настроювач інструментів 0,5 1 

                                                    Всього: 26,4 20 

7. Міський Будинок культури 

Олевської міської ради 

  

 Директор 1 1 

 Художній керівник 1 1 



 Керівник самодіяльного гурту 

«Олевчани» 

1 1 

 Керівник танцювального гуртка 0,5 1 

 Провідний методист 1 1 

 Методист 1 1 

 Режисер 1 1 

 Керівник народного ансамблю 

«Фаворит» 

0,5 1 

 Звукорежисер 1 1 

 Водій 1,25 2 

 Прибиральник 2 2 

 Кочегар 1,5/6м. 3 

 Слюсар – кочегар 1 1 

 Електрик 1 1 

                                                   Всього: 14,75 18 

 

 

 

Секретар ради      Сергій МЕЛЬНИК



  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 404 

ІХ сесія            VІІІ скликання  

 

від  08.07.2021року  

 

Про надання дозволу на проведення 

поліпшення орендованого майна 

по пров. Промисловий, 8 кв.1, 

м. Олевськ, Житомирської області 

 

Розглянувши звернення гр. *****, проживає по пров. *****,8 кв.1, 

м.Олевськ, Коростенського району, Житомирської області, керуючись 

Житловим кодексом Української РСР, ст.21, ст.26 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», ст. 26, ст.60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл ***** на проведення поліпшення орендованого майна, а 

саме: поточного ремонту службового житлового приміщення, що перебуває на 

балансі Олевської міської ради,  загальною площею 59,5 кв.м. за адресою: пров. 

Промисловий, буд.8, кв1, м.Олевськ, Житомирської області, встановивши 

граничну суму витрат за рахунок власних коштів поліпшень орендованого 

майна в розмірі 100,00 тис.грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємства, торгівлі та залучення інвестицій та заступника міського голови 

Сергія Гончара. 
 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                     
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 405 

ІХ сесія                                                                                                  VІІІ скликання 

від  08.07.2021року 

Про надання дозволу КНП «Олевська центральна  

лікарня» Олевської міської ради на продовження  

терміну дії договору оренди об’єкта нерухомого  

майна комунальної власності Олевської міської  

територіальної громади без проведення аукціону 

 

  Розглянувши лист головного лікаря КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради від 02.06.2021 року № 742/05-7 Олега Казюка щодо 

продовження дії договору оренди, відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України 

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

державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 року, постанови 

КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 

03.06.2020 року № 483, Положення про оренду майна Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням LVIII сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 03.09.2020 року №1803 та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

продовжити термін дії договору оренди нерухомого майна від 02.10.2018 року 

№ 144, без проведення аукціону, частини приміщення вестибюлю лікувального 

корпусу, загальною площею 4,7 м
2
, за адресою: 11001, пров. Промисловий, 2, м. 

Олевськ, Житомирської області з ФОП Новак Галиною Миронівною, терміном 

на 2 роки 11 місяців, з орендною платою встановленої на рівні останньої 

місячної орендної плати, встановленої договором, що продовжується, шляхом 

укладання Додаткової угоди. 

2. Надати дозвіл головному лікарю КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради Олегу Казюку підписати Додаткову угоду до договору 

оренди нерухомого майна, що продовжується. 

3. Надати копію підписаної та затвердженої Олевською міською радою 

Додаткової угоди, в 5-денний термін, відділу економічного розвитку, 



транспорту, інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради (Олег 

Ковальчук). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 

Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 406 

ІХ сесія                                                                                                  VІІІ скликання 

від  08.07.2021року 

Про припинення діяльності комунального  

підприємства «Олевська центральна аптека №32» 

Олевської міської ради шляхом ліквідації 

 

Керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статті 104,105,110,111 Цивільного 

кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», в зв’язку із 

неможливістю в подальшому здійснювати господарську діяльність 

комунальним підприємством «Олевська центральна аптека №32» Олевської 

міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити діяльність КП «Олевська центральна аптека №32» Олевської 

міської ради (код ЄДРПОУ 01977004) шляхом його ліквідації. 

2. Створити та затвердити персональний склад ліквідаційної комісії по 

припиненню діяльності комунального  підприємства «Олевська центральна 

аптека №32» Олевської міської ради у складі та чисельності, згідно додатку. 

3. Ліквідаційній комісії в установленому порядку: 

3.1 . Вжити заходів, пов’язаних з ліквідацією підприємства в установленому 

чинним законодавством порядку. 

3.2 .Повідомити державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-

підприємців про перебування юридичної особи у процесі ліквідації. 

3.3 .Здійснити інвентаризацію майна, що належить комунальному 

підприємству, яке ліквідується, та після закінчення строку для 

пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний 

баланс комунального підприємства та подати його на затвердження  

Олевській міській раді. 

3.4 .Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, 

до відповідної архівної установи у порядку, визначеному чинним 

законодавством України. 



3.5 Опублікувати на офіційному сайті Олевської  міської ради повідомлення 

про ліквідацію комунального підприємства «Олевська центральна аптека 

№32» Олевської міської ради. 

3.6 .Попередити працівників комунального підприємства «Олевська 

центральна аптека №32» Олевської міської ради про їх наступне 

вивільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства, відповідно до вимог 

чинного законодавства України 

3.7  Після завершення розрахунків з кредиторами скласти та подати на 

затвердження міської ради ліквідаційний баланс КП «Олевська 

центральна аптека №32» Олевської міської ради. 

3.8  Завершити ліквідацію КП «Олевська центральна аптека №32» Олевської 

міської ради.  

4. Встановити, що строк для пред’явлення кредиторських вимог становить два 

місяці з дня оприлюднення повідомлення про дане рішення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з 

питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ



                                                                         Додаток 

до рішення ІХ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 08.07.2021 № 406 

 

 

Склад ліквідаційної комісії 

по припиненню діяльності комунального підприємства 

 «Олевська центральна аптека №32»  Олевської міської ради 

 

1. Голова ліквідаційної  комісії : Денисюк Лариса Анатоліївна – керівник КП 

«Олевська центральна аптека №32»  Олевської міської ради (РНОКПП-

2615209926); 

  

2. Заступник голови  комісії: Ковальчук  Олег Борисович – начальник відділу 

економічного розвитку Олевської міської ради  (РНОКПП – 2966803617); 

 

3. Секретар комісії: Вишневська Ольга Миколаївна – бухгалтер міської ради 

(РНОКПП- 3280812362); 

 

4. Члени комісії: - Стафійчук Роман Олександрович –головний спеціаліст 

юридичного відділу міської ради  (РНОКПП-  3540300199);  

 

5. Ліпей Францішка Францівна    -  головний бухгалтер КП «Олевська 

центральна аптека №32»   (РНОКПП- 2088817728) Олевської міської ради. 

 

 

 

Секрета ради       Сергій МЕЛЬНИК 

  



   
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 407 

ІХ сесія                                                                                                  VІІІ скликання 

від  08.07.2021року 

Про виключення з переліку об’єктів малої  

приватизації, що підлягають приватизації  

в 2021 році – об’єкта приватизації –  

приміщення станції юних техніків 

 

 З метою забезпечення ефективного використання майна,  відповідно ст. 

ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.6 ст.12 

Закону України «Про приватизацію державного і 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. Виключити з переліку об’єктів малої приватизації комунальної власності 

Олевської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у  2021 

році, затвердженого рішенням VІ сесії Олевської міської ради VIIІ скликання 

від 02.04.2021 року № 232 «Про затвердження переліку об’єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації у 2021 році» (із змінами), об’єкт 

приватизації – приміщення станції юних техніків, загальною площею 180,4 м
2
, 

за адресою: 11001, вул. Чкалова, 14, м. Олевськ, Коростенського району, 

Житомирської області. 

2. Рішення VIII сесії Олевської міської ради VIII скликання від 03.06.2021 

року «Про надання дозволу на відчуження об’єкта малої приватизації,  

комунальної власності Олевської міської територіальної громади, шляхом 

продажу на аукціоні без умов» вважати таким, що втратило чинність. 

3. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

власності (Олег Ковальчук) опублікувати дане рішення на офіційному веб-сайті 

Олевської міської ради та в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 



Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

                                      
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 408 

ІХ сесія                                                                                                  VІІІ скликання 

від  08.07.2021року 

Про надання дозволу на безоплатну передачу  

основних засобів з балансу КНП «Олевський  

Центр первинної медичної допомоги» Олевської  

міської ради на баланс Олевської міської ради  

 

Розглянувши лист генерального директора КНП «Олевський Центр 

Первинної медичної допомоги» Олевської міської ради від 01.07.2021 року 

№287/01-14 Наталії Мельчинської щодо передачі основних засобів, з метою 

ефективного використання майна, забезпечення стабільної діяльності Олевської 

міської ради, керуючись ст.ст. 78, 136 Господарського кодексу України, ст.ст. 

26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу основних засобів з балансу КНП 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради на 

баланс Олевської міської ради, згідно з додатком.  

2. КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської 

ради (Наталія Мельчинська) здійснити процедуру передачі, та оформити акти 

приймання-передачі, у відповідності до вимог чинного законодавства.  

1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Віра Дорош) здійснити 

заходи щодо безкоштовного зарахування на баланс майна, зазначеного в 

додатку до цього рішення та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 



Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток  

до рішення ІХ сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 08.07.2021 року № 408  «Про 

надання дозволу на безоплатну передачу 

основних засобів з балансу КНП «Олевський 

Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради на баланс Олевської 

міської ради» 

 

 

Приміщення Амбулаторії с. Радовель 

Найменування 

об’єкта  

Інвентар

ний 

(номенк

латурни

й) номер 

Кількі

сть  

 

Первісна 

(переоцінен

а) 

вартість за 

одиницю  

 

Сума 

Знос  Рік 

випуск

у  

(побудо

ви) 

За 

одиниць 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Приміщення 

Амбулаторії, 

загальною площею 

135,4 м
2
, за 

адресою: 11025, 

вул. М.Хоречка, 4-

б, с.Радовель 

10310018 1 5 550 816,41 5 550 816,41 0,00 0,00 2020 

 

 

 

Секретар ради                                                                          Сергій МЕЛЬНИК  



                                             
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 409 

ІХ сесія                                                                                                  VІІІ скликання 

від  08.07.2021року 

Про надання дозволу на безоплатну передачу  

основних засобів з балансу КП «Олевська  

центральна аптека № 32» Олевської міської  

ради на баланс Олевської міської ради 

 

Розглянувши лист завідувачки КП «Олевська центральна аптека № 32» 

Олевської міської ради від 02.07.2021 року № 50 Лариси Денисюк щодо 

передачі основних засобів та з метою ефективного використання майна, 

забезпечення стабільної діяльності Олевської міської ради, керуючись ст.ст. 78, 

136 Господарського кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу основних засобів з балансу КП 

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

Олевської міської ради, згідно з додатком.  

2. КП «Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської ради (Лариса 

Денисюк) здійснити процедуру передачі та оформити акти приймання-передачі, 

у відповідності до вимог чинного законодавства.  

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Віра Дорош) здійснити 

заходи щодо безкоштовного зарахування на баланс майна, зазначеного в 

додатку до цього рішення та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 

 
Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток  

до рішення ІХ сесії Олевської міської ради  

VIII скликання від 08.07.2021 року № 409 

«Про надання дозволу на безоплатну передачу  

основних засобів з балансу КП «Олевська  

центральна аптека № 32» Олевської міської  

ради на баланс Олевської міської ради» 

 

 

Основні засоби. 

№ 

п/п 

Найменування об’єкта  Інвентарний 

(номенклату

рний) номер 

Балансова 

вартість за 

одиницю  

Амортизац

ія 

Залишкова 

вартість 

 1 2 3 4 5 

1 Будівля аптеки 1031 372864,56 203822,33 169042,23 

2 Котельня 1032 105557,61 82517,18 23040,43 

3 Гаражі 10312 43105,57 33431,20 9674.37 

4 Теплотраса 10354 14742,54 10267,91 4474,63 

5 Внутрішній будинковий 

газопровід в приміщення 

аптеки 

10367 1255,06 869,57 385,49 

 

 

Секретар ради                                                                       Сергій МЕЛЬНИК 

  



                                             
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 410 

ІХ сесія                                                                                                  VІІІ скликання 

від 08.07.2021року 

Про надання згоди на прийняття  

нерухомого майна з державної власності  

у комунальну власність Олевської міської  

територіальної  громади в особі Олевської міської ради 
 

 Розглянувши лист начальника регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 

27.04.2021 року № 05-13-618 Наталії Омельченко щодо передачі об’єктів 

державної власності та керуючись ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності у 

комунальну власність Олевської міської територіальної громади в особі 

Олевської міської ради нерухомого майна, згідно додатку. 

2. Прийняти зазначене в додатку до цього рішення майно згідно вимог 

чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

     

 

 

Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток  

до рішення IX сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 08.07.2021 року №410»Про 

надання згоди на прийняття нерухомого майна 

з державної власності в комунальну власність 

Олевської об'єднаної територіальної громади в 

особі Олевської міської ради» 

 
Перелік майна державної власності 

№ 

п/п 

Класифікація, код згідно з Реєстром, назва та 

інвентарний номер об'єкта 
Адреса об’єкта 

  1 2 

1 Незавершене будівництво школи, загальною 

площею 1821,8 м
2
; прибудова, загальною площею 

139,7 м
2
; обліковується на балансі Департаменту 

регіонального розвитку Житомирської обласної 

державної адміністрації 

вул. С. Шепетька, 18-а,  

с. Сущани,  

Коростенського району, 

Житомирської області,  

11016 

2 Нежитлові приміщення, а саме: приміщення 

управління, загальною площею 583,3 м
2
; склад з 

котельнею, загальною площею 80,6 м
2
; 

обліковується на балансі Управління Міністерства 

праці та соціальної політики України 

вул. Привокзальна, 5,  

м. Олевськ,  

Коростенський район, 

Житомирська область,  

11002 

3 Адміністративне приміщення, загальною площею 

203,9 м
2
; гараж, загальною площею 44,0 м

2
; 

обліковується на балансі Державної податкової 

служби України 

вул. Свято-Миколаївська, 2,  

м. Олевськ,  

Житомирська область,  

11001 

4 Нежитлові приміщення, загальною площею 1192,7 

м
2
; дизельна, загальною площею 29,9 м

2
; 

обліковується на балансі Державної казначейської 

служби України 

вул. Володимирська, 5,  

м. Олевськ,  

Житомирська область,  

11001 

5 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ504    

Житловий будинок 16-ти кв. 

№ з/п 1  інв. № 131 

вул. Космонавтів, 8, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

6 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ509   

Житловий 16-ти кв. будинок 

№ з/п 6  інв. № 217 

вул. Соборна (Леніна), 8, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

7 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ510    

Житловий будинок 16-кв. 

№ з/п 7  інв. № 128 

вул. Космонавтів, 2, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

8 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ513    вул. Космонавтів, 5,  



Житловий 16-ти кв. будинок 

№ з/п 10  інв. № 137 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

9 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ515    

Житловий 16-ти кв. будинок 

№ з/п 12  інв. № 133 

вул. Гагаріна, 6, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

10 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ516    

Житловий будинок 16-кв. 

№ з/п 13  інв. № 134 

вул. Гагаріна, 4, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

11 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ517   

Житловий будинок 16 кв. 

№ з/п 14  інв. № 135 

вул. Гагарніа, 2, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

12 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ518   

Житловий будинок 16 кв 

№ з/п 15  інв. № 138 

вул. Космонавтів, 7, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

13 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ519   

Житловий будинок ( частина будинку – нежитлове 

приміщення, площею 102,43 кв.м) 

№ з/п 16  інв. № 140 

вул.  Соборна ( Радянська ),  4, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

14 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ521    

Житловий будинок 16-кв. 

№ з/п 18  інв. № 142 

вул. Соборна (Леніна), 7, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

15 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ522    

Житловий будинок 16-кв. 

№ з/п 19  інв. № 141 

вул. Гагаріна, 8, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

16 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ523    

Житловий будинок 18-кв. 

№ з/п 20  інв. № 144 

вул. Креця (Соціалістична),  12, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

17 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ524    

Житловий будинок 18-кв. 

№ з/п 21  інв. № 143 

вул. Креця (Соціалістична),  7, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  



11021 

18 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ526    

Житловий будинок 4-х –кв. 

№ з/п 23  інв. № 145 

вул. Креця (Соціалістична),  5, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

19 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ527    

Житловий будинок18-кв. 

№ з/п 24  інв. № 2741 

вул. Креця (Соціалістична) , 4, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

20 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ528    

Житловий будинок 18-кв. 

№ з/п 25  інв. № 2734 

вул. Креця (Соціалістична) , 10, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

21 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ529    

Житловий будинок 18-кв.№ з/п 26   

інв. № 2738 

вул. Креця (Соціалістична), 8, 

Коростенський р-н, смт. 

Новоозерянка, 

Житомирська обл.,  

11021 

22 1122.1.1033444.7.ААБАЛЕ530    

Житловий будинок  18-кв. 

№ з/п 27  інв. № 2740 

вул. Креця (Соціалістична), 6, 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

23 1122.1.5418655.1.ААББВИ164    

Житловий будинок 3-х кв. 

№ з/п 1  інв. № 286 

с. Кишин, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11040 

24 2222.2.1033444.42.ААБАЛЕ539   перша Зовнішня 

тепломережа 

№ з/п 1  інв. № 338 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

25 7129.9.1033444.42.ААБАЛЕ535    

Резервуар 25 м куб 

№ з/п 3  інв. № 1760 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

26 2223.1.1033444.42.ААБАЛЕ540    зовнішні 

Каналізаційні мережі 

№ з/п 4  інв. № 340 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

27 2223.1.1033444.42.ААБАЛЕ541   Каналізація  з 3-х смт. Новоозерянка, 



камер 

№ з/п 5  інв. № 343 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

28 2222.2.1033444.42.ААБАЛЕ542    

Попутний дренаж теплотраси 

№ з/п 6  інв. № 346 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

29 2223.3.1033444.42.ААБАЛЕ543    

Очисні споруди 

№ з/п 7  інв. № 263 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

30 2223.3.1033444.42.ААБАЛЕ544    

Станція обеззалізнення води 

№ з/п 8  інв. № 2908 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

31 2221.1.1033444.42.ААБАЛЕ545   Газофікація 11-ої 

черги 

№ з/п 9  інв. № 2911 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

32 2221.2.1033444.42.ААБАЛЕ551   Резервуари подачі 

газу – 2шт 

№ з/п 15  інв. № 1762-1763 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

33 2223.1.1033444.42.ААБАЛЕ570    

Зовнішній каналізаційний водогін 

№ з/п 18  інв. № 341 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

34 2223.1.1033444.42.ААБАЛЕ571   

Зовнішня каналізація 

№ з/п 19  інв. № 342 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

35 2223.1.1033444.42.ААБАЛЕ572   Каналізаційні 

мережі селища 

№ з/п 20  інв. № 344 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

36 2222.1.1033444.42.ААБАЛЕ573   зовнішні Мережі 

водопроводу 

№ з/п 21  інв. № 343 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 



37 2222.2.1033444.42.ААБАЛЕ574   

зовнішня площадка тепломережі 

№ з/п 22  інв. № 2900 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

38 2222.9.1033444.65.ААБАЛЕ576   

Комунальне будівництво 

№ з/п 1  інв. № 2902 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

39 2222.4.1033444.65.ААБАЛЕ534   

Шахтний колодязь 

№ з/п 2  інв. № 225 

смт. Новоозерянка, 

Коростенський р-н,  

Житомирська обл.,  

11021 

 

 

 

Секретар ради                                                        Сергій МЕЛЬНИК  



                                        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 411 

ІХ сесія                                                                                                  VІІІ скликання 

від 08.07.2021року 

Про надання дозволу на передачу  

в суборенду об’єкта нерухомого майна,  

що належить до комунальної власності  

Олевської міської територіальної громади 

 

Розглянувши лист директора ТОВ «Первоцвіт-фарм» від 05.07.2021 року 

№ 69 Катерини Поліщук щодо передачі в суборенду орендованих приміщень, 

відповідно ст. ст. 26, 42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 

№157-IX від 03.10.2019 року, постанови КМУ «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна» від 03.06.2020 року № 483, Положення про 

оренду майна Олевської міської об’єднаної територіальної громади, 

затвердженого рішенням LVIII сесії Олевської міської ради VII скликання від 

03.09.2020 року №1803 та враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Первоцвіт-

фарм», з яким укладено Договір оренди від 01.02.2018 року № 199, приміщень в 

нежитловій будівлі, загальною площею 51,0 м
2
, за адресою: 11001, вул. Княгині 

Ольги, 1, м. Олевськ, Житомирської області та діє до 01.02.2023 року, укласти 

договір суборенди, відповідно до вимог чинного законодавства.  

2.  Один примірник договору суборенди протягом 5 робочих днів з моменту 

укладання надати відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та 

комунальної власності Олевської міської ради для його оприлюднення в 

електронній торговій системі Prozorro (Олег Ковальчук).  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

Міський голова                                           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

                                           



                                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 412 

ІХ сесія                                                                                                  VІІІ скликання 

від  08.07.2021року 

Про надання дозволу відділу освіти,  

молоді та спорту Олевської міської ради  

на списання основних засобів 

 

Розглянувши лист начальника відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради від 02.07.2021 року № 519 Валерія Левченка щодо  списання 

основних засобів та відповідно Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення «Про порядок 

списання, безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади» затвердженого рішенням 

XXIX сесії Олевської міської ради VII скликання від 06.09.2018 року № 749 та 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

списання основних засобів, які фізично зношені, застарілі та проведення 

ремонту яких, економічно недоцільно, непридатні для подальшого 

використання, згідно додатку. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради (Валерій Левченко) 

провести відповідні операції в бухгалтерському обліку згідно вимог 

чинного законодавства. 

3. Матеріали отримані від списання основних засобів, зазначених у додатку 

до цього рішення оприбуткувати та в подальшому використати для 

господарських потреб. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина 

Світельська). 
  

 Міський голова                                                                            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток  

до рішення IX сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 08.07.2021 року №412 «Про 

надання дозволу відділу освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради на списання 

основних засобів» 

 

Перелік об’єктів, що пропонуються до списання 

№

 

п/

п 

Найменування Інвентарн

ий номер 

Кількі

сть 

одини

ць 

Балансо

ва 

вартість

, грн   

Ступінь 

зносу 

Примітка 

1 Навіс  

Майдан-Копищенської  

ЗОШ І-ІІ ст 

10310006 1 204,00 100% Являються потенційно 

небезпечними 

об’єктами, які несуть 

загрозу життю та 

здоров’ю здобувачів 

освіти  

 

2 Дитячий будиночок  

Майдан-Копищенської  

ЗОШ І-ІІ ст 

10310008 1 137,00 100% 

3 Теплиця 10310004 1 69998 100% Каркас теплиці 

4 Каналізаційна насосна 

станція 

10330010 1 44068 100% Не була введена в 

експлуатацію, немає 

насосів, лінії 

електропередач для 

підключення насосів 

також нема 

5 Поля підземної 

фільтрації 

10330011  36278 100% В експлуатацію не 

вводились, являють 

собою систему 

колодязів 

 

 

 

Секретар ради                                                                       Сергій Мельник  



                                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 413 

ІХ сесія                                                                                                  VІІІ скликання 

від  08.07.2021року 

Про надання дозволу на продовження терміну  

дії договору оренди об’єкта нерухомого майна  

комунальної власності Олевської міської  

територіальної громади без проведення аукціону 

 

  Розглянувши лист начальника філії Державної установи «Центр пробації» 

у Житомирській області від 05.07.2021 року № 824/33-21 Анатолія Бобриньова 

щодо продовження дії договору оренди, відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону 

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

державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 року, постанови 

КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 

03.06.2020 року № 483, Положення про оренду майна Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням LVIII сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 03.09.2020 року №1803 та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл продовжити термін дії договору оренди від 06.11.2018 року № 

2102/638Г без проведення аукціону, приміщень в нежитловій будівлі, 

загальною площею 38.4 м
2
, за адресою: 11001, вул. Привокзальна, 5, м. 

Олевськ, Житомирської області з Державною установою «Центр пробації», 

терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 1 (одна) гривня на рік, 

шляхом укладання Договору оренди в новій редакції. 

2. Уповноважити міського голову підписати Договір оренди в новій редакції, 

відповідно до Примірного договору оренди майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської територіальної громади, затвердженого рішенням 

LІХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 24.09.2020 року №1802. 

3. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

власності (Олег Ковальчук) оприлюднити Договір оренди в новій редакції в 

електронно-торговій системі Prozorro. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ           



                                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 414 

ІХ сесія                                                                                                  VІІІ скликання 

від  08.07.2021року 

Про внесення змін до Програми 

Олевської міської ради «Оздоровлення 

та відпочинку дітей  на 2017-2021 роки» 

 

З метою створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я 

дітей шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до ст.43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7  Закону 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,  та враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій (Катерина СВІТЕЛЬСЬКА), міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до комплексної програми Олевської міської ради  

«Оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021 роки (додається). 

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

2.1. Забезпечити виконання даної Програми та щороку звітувати про хід її 

виконання. 

2.2. У процесі виконання міського бюджету на 2021 рік передбачити кошти на 

фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією Програми, в межах фінансових 

можливостей. 

3. Головним та відповідальним виконавцем Програми визначити відділ освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради. 

 

 

       Міський голова                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 



  

 

 

 

 

 

 Програма 

Олевської міської ради 

Оздоровлення та відпочинку дітей 

 на 2017 – 2021 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням IХ сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання 

від 08.07.2021р. № 414 
 



І. Загальна характеристика комплексної 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2017 – 2021 роки 

(далі – Програма) 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

відділ освіти, молоді та спорту 

2. Розробник Програми відділ  освіти, молоді та спорту 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

відділ  освіти, молоді та спорту 

4. Учасники Програми Відділи: освіти, молоді та спорту,  центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді, управління 

Держпродспоживслужби . 

5. Термін реалізації Програми 2017-2021 роки 

5.1. Етапи виконання Програми 2017-2021 роки 

6. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Кошти місцевого бюджету 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

2199,0 тис.грн. 

7.1 Місцевий  бюджет  1809,0 тис.грн. 

7.2 Кошти не бюджетних 

джерел 

390,0 тис.грн. 

7.3 Співфінансування(батьківсь

кі кошти) 

50% 

8. Основні джерела 

фінансування 

Кошти місцевого бюджету, кошти 

обласного бюджету, інші джерела не 

заборонені законодавством 

 

II. Загальні положення 
  

В умовах зміни соціально-політичних пріоритетів, формування ринкових 

відносин, економічної та екологічної кризи в Україні різко підвищуються 

психоемоційні навантаження на людину. Особливо вразливою категорією 



населення в цих умовах є підростаюче покоління. Турбота про здоров'я дітей є 

найважливішою соціальною проблемою, яку повинна вирішувати наша держава 

в найближчий час. 

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення 

держави до проблем підростаючого покоління. 

Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. 

Впродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я 

дітей, зумовлена негативними факторами соціально-психологічного, 

екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно існуючих факторів 

ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема, в підлітковому віці, 

призводять до порушення механізму саморегуляції психологічних функцій, що 

сприяє розвитку хронічних захворювань у дітей. 

Залишається тенденція зростання числа народжених дітей – інвалідів, що 

вказує на несприятливі явища в комплексі характеристик стану здоров'я та 

соціального благополуччя населення. Залишається сталою кількість дітей сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України 

проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, 

політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших 

стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту 

дитинства є реалізація права на оздоровлення і відпочинок.  

 

ІІI. Мета Програми 

Метою Програми є: 

 створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей 

шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку; 

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, за бюджетні кошти. 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 

Прийняття цієї Програми дозволить системно вирішувати завдання у 

сфері оздоровлення та відпочинку дітей. 

Програма передбачає протягом 2017-2021 років здійснити комплекс 

заходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і 

відпочинку дітей шляхом: 

організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки; 



Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету та інших джерел. 

 

V. Завдання Програми та результативні показники 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- організувати оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки;  

- забезпечити збереження життя і здоров'я дітей під час перебування у 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.  

 

VI. Ресурсне забезпечення комплексної Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2017 – 2021 роки 

тис. Грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

2017 2018 2019 2020 2021 Всього 

витрат на 

виконан-

ня 

Програ-

ми, тис. 

Грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів 

всього, в тому 

числі: 

      

Обласний 

бюджет 

    500,0 500,0 

Місцевий 

бюджет 

249,0 300,0 360,0 420,0 480,0 1809,0 

Кошти не 

бюджетних 

джерел 

60,0 70,0 80,0 90,0 90,0 390,0 

 

VІI. Очікувані результати виконання Програми: 

   Виконання Програми дасть змогу:  



- організувати оздоровлення та відпочинок дітей шкільного 

віку, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

- забезпечити своєчасне проведення тендерних процедур, 

закупівлі послуг із оздоровлення та відпочинку дітей; 

- вжити заходів щодо збереження життя і здоров’я дітей під час 

перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; 

- сприяти організації у дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку змістовного дозвілля, проведення культурно-масових, 

фізкультурно-спортивних заходів тощо. 

 

 

 



VІІI. Напрями діяльності і заходи Програми 

№ 

з/

п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Найменування заходу 

Термін 

виконан-

ня 

Виконавці 

Джерел

о 

фінансу

- 

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис. Грн. Очікуваний 

результат 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Організаційне 

забезпечення 

відпочинку та 

оздоровлення 

дітей 

Забезпечити роботу районного 
оперативних штабу з оздоровлення 
дітей 

Щороку Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 

 - - - - - Забезпечен-

ня контролю 

та 

координації 

організації 

оздоровлен-

ня 

2. Забезпечення 

організації 

відпочинку та 

оздоровлення 

дітей 

органами 

виконавчої 

влади і 

місцевого 

самоврядуван

ня 

Передбачити кошти для 

організації оздоровлення дітей 

(закупівля путівок в оздоровчі 

заклади Житомирської області),  які 

потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки: діти-сироти, 

діти, позбавлені батьківського 

піклування, діти-інваліди, діти осіб, 

визнаних учасниками бойових дій 

відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, діти, один із 

батьків яких загинув (пропав 

безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, 

бойових дій чи збройних конфліктів 

Щороку 

 

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 

Держа

вний 

бюдже

т, 

міськи

й 

бюдже

т, 

обласн

ий 

бюдже

т, інші 

джерел

а не 

заборо

нені 

законо

давств

ом 

199,0 250,0 300,0 350,0 500,0 Оздоровлен-

ня дітей, які 

потребують 

особливої 

соціальної 

уваги та 

підтримки 
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або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних у 

районі проведення 

антитерористичних операцій, 

бойових дій чи збройних конфліктів, 

а також внаслідок захворювання, 

одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, діти, 

один із батьків яких загинув під час 

масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій 

громадянського протесту, діти, 

зареєстровані як внутрішньо 

переміщені особи; діти з 

багатодітних і малозабезпечених 

сімей; діти, потерпілі від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, діти, які 

постраждали внаслідок стихійного 

лиха, техногенних аварій, катастроф; 

діти, батьки яких загинули від 

нещасних випадків на виробництві 

або під час виконання службових 

обов’язків; діти, які перебувають на 

диспансерному обліку; талановиті та 

обдаровані діти – переможці 

міжнародних, всеукраїнських, 
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обласних, міських, районних 

олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

змагань, спартакіад, відмінники 

навчання, діти, які є лідерами 

дитячих громадських організацій, 

дитячі творчі колективи та  спортивні 

команди; бездоглядні та безпритульні 

діти; діти працівників 

агропромислового комплексу та 

соціальної сфери села 

 

Передбачити фінансування для 

організації пришкільних таборів 

відпочинку з денним перебуванням 

дітей пільгових категорій  

Щороку Відділ 
освіти,молод
і та спорту 

міськи

й 

бюдже

т 

50,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Забезпеченн

я 

відпочинком 

дітей-

пільгових 

категорій 

 

Здійснювати оздоровлення та 
відпочинок дітей учасників бойових 
дій, які беруть участь в 
антитерористичній операції 

Щороку 

 

Відділ 
освіти,молод
і та спорту 

міськи

йбюдж

ет 

Кошти 

небюд

жетних 

джерел 

У 
межах 
фінан
сових 
ресур-

сів 

У 
межах 
фінан
сових 
ресур-
сів 

У 
межах 
фінан
сових 
ресур-

сів 

У 
межах 
фінан
сових 
ресур-

сів 

У 
межах 
фінан
сових 
ресур-
сів 
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Передбачити виділення коштів для 

організації відпочинку та 

оздоровлення дітей-інвалідів, які не 

можуть самостійно пересуватися, 

разом з одним із батьків або особою, 

що їх замінює 

Щороку Відділ 
освіти,молод
і та спорту 

міськи

й 

бюдже

т  

 

Кошти 

небюд

жетних 

джерел 

У 
межах 
фінан
сових 
ресур-

сів 

     

У 
межах 
фінан
сових 
ресур-
сів 

У 
межах 
фінан
сових 
ресур-

сів 

У 
межах 
фінан
сових 
ресур-

сів 

У 
межах 
фінан
сових 
ресур-
сів 

Оздоровлен-

ня дітей-

інвалідів, 

які не 

можуть 

самостійно 

пересувати-

ся  

Сприяти оздоровленню дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах 

 

Щороку Відділ 
освіти,молод
і та спорту 

 - - - - - Зменшення 

кількості 

безпритуль-

них, без- 

доглядних 

дітей 

  

3. Організацій-

но-методичне, 

інформаційне 

забезпечення 

відпочинку та 

оздоровлення 

дітей 

Проводити навчальні семінари з 
питань нормативно-правового 
забезпечення організації роботи 
таборів з денним перебуванням на 
базі навчальних закладів та 
впровадження у них сучасних 
ефективних методик виховної роботи  

Щороку  Відділ 
освіти,молод
і та спорту 

 - - - - - Урізнома-

нітнення та 

підвищення 

якості 

оздоровчих 

послуг 
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  Забезпечити роботу мобільних 

консультативних пунктів з метою 

попередження та профілактики 

негативних явищ, формування 

здорового способу життя, 

попередження насильства в сім'ї в 

дитячих  закладах  відпочинку. 

Щороку  центр 
соціальних 
служб для 
сім'ї, дітей 
та молоді 

 - 

 

 

 

 

 

- - - - 

   Забезпечити дотримання у закладах 

оздоровлення та відпочинку 

санітарних вимог і норм продуктів 

харчування, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.11.04 № 1591 (із 

змінами). 

 

 

Щороку В
Відділ 
освіти,моло
ді та спорту 

 - - - - - 

  Організовувати у дитячих закладах 

відпочинку проведення національно-

патріотичних, культурно-масових, 

туристичних, фізкультурно-
спортивних, виховних заходів. 

 

Щороку В
Відділ 
освіти,молод
і та спорту 

 - - - - - 
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  Вживати заходів, спрямованих на 

безпечне перебування дітей у 

дитячих закладах відпочинку, 

підвищення відповідальності 

керівників, вихователів та інших 

працівників за життя і здоров’я дітей, 

приділяти особливу увагу 

профілактиці дитячого травматизму  

Щороку Відділ 

осві*+ти,мо

лоді та 

спорту 

 

 

 

 

 

 

 - - - - -  

   

Здійснювати державний санітарно-
гігієнічний, протипожежний нагляд, 
протиепідеміологічний за станом 
дитячих закладів відпочинку і якістю 
питної води в них. 

   

 

Щороку Управління 

деррррррррррррррррррррррррррррррррррррДержпрод 

споживслуж 

би в  

Олевському 

районі  

 

 

 

 - - - - - 
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Система управління та контролю за ходом виконання районної 

комплексної  Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2017 – 

2021роки 

Контроль за виконанням Програми здійснюють Олевська міська. 

 Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням 

показників Програми є: 

- контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет 

Олевської міської ради, відділ освіти, молоді та спорту  щороку  інформує 

виконавчий комітет про хід виконання Програми; 

- здійснення аналізу за ходом виконання заходів Програми та вжиття 

додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми; 

- отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності 

про виконання заходів та показників Програми; 

 

- залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації 

Програми; 
 

- обговорення стану та проблем реалізації заходів Програми на засіданнях 

міської ради, сесії міської ради; 
 

 

- проведення моніторингу і щорічне надання узагальненої звітності про хід 

реалізації Програми міській раді, вжиття додаткових заходів згідно з 

рекомендаціями та пропозиціями зазначених центральних органів 

виконавчої влади та, при необхідності, внесення змін до Програми. 
 

 

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ 

освіти, молоді та спорту міської ради.  



 

                                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 415 

ІХ сесія                                                                                                  VІІІ скликання 

від  08.07.2021року 

Про внесення змін до «Програми підтримки комунального  

підприємства «Олевська центральна аптека № 32»  

Олевської міської ради» на 2021 рік 

 

З метою створення умов для ефективного управління комунальним 

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

Україні» та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина СВІТЕЛЬСЬКА), 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до «Програми підтримки комунального підприємства 

«Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської ради» на 2021 рік (далі – 

Програма), згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню Олевської міської ради  забезпечити фінансування 

заходів, передбачених Програмою.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій   

 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

Додаток  

до рішення IX сесії Олевської міської ради 

VІІI скликання від 08.07.2021 р. № 415 

«Про внесення змін до «Програми підтримки 

комунального підприємства «Олевська центральна 

аптека № 32» Олевської міської ради» на 2021 рік» 

 

 

«Програма підтримки 

комунального підприємства 

«Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської 

ради» на 2021 рік 

 

1. Загальна характеристика Програми  

 

1. Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 

2. Розробник Програми Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності 

3. Співрозробники Програми  

(у разі наявності) 

Фінансове управління 

Олевської міської ради, 

комунальне підприємство 

«Олевська центральна аптека 

№32» Олевської міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Олевська міська рада, 

комунальне підприємство 

«Олевська центральна аптека 

№32» Олевської міської ради  

5. Учасники Програми Олевська міська рада, 

комунальне підприємство 

«Олевська центральна аптека 

№32» Олевської міської ради 

6. Головний розпорядник коштів Олевська міська рада 

7. Термін реалізації Програми 2021 рік 

 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні Програми 

Міський бюджет, обласний 

бюджет, інші джерела, не 



 

8. заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

В межах фінансових 

можливостей 

 

2. Загальні положення Програми 

Комунальне підприємство «Олевська центральна аптека № 32» Олевської 

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

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

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

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

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

із власним найменуванням.  

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

фондів та оборотних коштів, а також інших матеріальних та нематеріальних 

активів, цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі 

аптеки. 

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

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

регулювання цін та тарифів.  

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

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

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

засобами, в тому числі безкоштовними ліками, підприємство потребує 

додаткових оборотних коштів та матеріальних ресурсів  для придбання 

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

3. Мета Програми 

Метою Програми є: 

-  задоволення потреб населення громади лікарськими засобами, в тому 

числі безкоштовними; 

- збільшення обсягів послуг шляхом закупівлі лікарських засобів, 

обладнання, приведення комп’ютерної техніки до сучасних вимог; 

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

Олевської міської ради; 

- збереження штату підприємства, майна та приміщень; 



 

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

видами діяльності, не забороненими законодавством України, у тому 

числі за дорученням власника. 

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

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

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

за умови реалізації комплексу заходів з фінансово-кредитної підтримки, 

інформаційного забезпечення. 

Реалізація Програми дасть змогу покращити матеріально-технічний стан 

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

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського та 

обласний бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

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

Олевської міської ради; 

  збереження штату підприємства, майна та приміщень. 

  збільшення обсягів медикаментозного забезпечення населення громади, 

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

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

Олевської міської ради. 

  



 

№ п/п Назва заходу Виконавці 
Термін 

виконання 

Джерело 

фінансів 
Вартість,грн. 

Очікуваний 

результат 

1. 

Закупівля 

матеріалів 

необхідних для 

ремонтних робіт 

та виготовлення 

проекту на 

капітальний 

ремонт 

КП 

«Олевська 

центральна 

аптека 

№32» 

Олевської 

міської 

ради 

2021 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах фінансових 

можливостей 

 

 

 

Покращення якості 

обслуговування 

населення громади 

 

2. 

Проведення 

поточних та 

капітальних 

ремонтів 

приміщень 

підприємства 

КП 

«Олевська 

центральна 

аптека 

№32» 

Олевської 

міської 

ради 

2021 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах фінансових 

можливостей 

 

 

Збереження приміщень. 

Здача вільних приміщень 

в оренду 



 

  

Придбання 

лікарських 

засобів 

КП 

«Олевська 

центральна 

аптека 

№32» 

Олевської 

міської 

ради 

2021 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах фінансових 

можливостей 

 

 

 

Придбання лікарських 

засобів 

4. 

 

Виплата 

заробітної плати 

КП 

«Олевська 

центральна 

аптека 

№32» 

Олевської 

міської 

ради 

2021 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах фінансових 

можливостей 

Придбання лікарських 

засобів 

5. 

Розрахунки з 

постачальниками 

за медикаменти 

КП 

«Олевська 

центральна 

аптека 

№32» 

Олевської 

міської 

ради 

2021 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах фінансових 

можливостей 

Забезпечення широкого 

асортименту лікарських 

засобів 



 

6. 

Розрахунки з 

оплати праці з 

працівниками ( 

при ліквідації 

підприємства) 

КП 

«Олевська 

центральна 

аптека 

№32» 

Олевської 

міської 

ради 

2021 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах фінансових 

можливостей 

Забезпечення виконання 

Кодексу законів про 

працю України 

7. 

Розрахунки з 

повернення 

поворотної 

фінансової 

допомоги 

КП 

«Олевська 

центральна 

аптека 

№32» 

Олевської 

міської 

ради 

2021 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах фінансових 

можливостей 

Покращення якості 

обслуговування 

населення громади 

 

 



 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Відповідальним виконавцем Програми є КП «ОЦА №32» Олевської 

міської ради. 

Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення 

розрахункових документів, достовірність і своєчасність звітності та цільове 

використання коштів.  

Контроль за виконанням «Програми підтримки комунального 

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

2021 рік здійснює Олевська міська рада. 

Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна 

комісія міської ради питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина 

СВІТЕЛЬСЬКА) 

 

 

Секретар ради                                                                    Сергій МЕЛЬНИК  



 

                                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 416 

ІХ сесія                                                                                                  VІІІ скликання 

від  08.07.2021року 

Про внесення змін до рішення II сесії 

Олевської міської ради VIII скликання 

від 24 грудня 2020 року №36  

«Про затвердження «Програми 

розвитку культури на 2021-2025 роки» 

 

Розглянувши лист начальника відділу культури та туризму Олевської 

міської ради Ірини Кльоц №139 від 22.06.2021 р., з метою вдосконалення 

реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальшого 

розвитку культурного потенціалу в громаді, розвитку культурних традицій 

громади, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності до 

закладів культури для всіх верств населення, створення максимально 

сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її 

здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної 

творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію 

повнішого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного 

обслуговування населення, керуючись Законами України «Про культуру», «Про 

музеї та музейну справу», «Про бібліотеки  та бібліотечну справу», п.22 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до переліку основних заходів реалізації програми розвитку 

культури на 2021-2025 роки. (додаток 1)  

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

питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій. 

  

 

Міський голова                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 



 

Додаток 1 

до рішенням ІХ сесії  

Олевської міської ради 

VIII скликання від 

від 08.07.2021 року № 416 

 

Основні заходи щодо реалізації програми розвитку 

культури Олевської міської ради на 2021-2025 роки 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконанн

я 

( роки) 

Сума 

2021- 2025 роки 

1. Збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, 

забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою 

1. Забезпечити 

збереження існуючої 

мережі закладів 

культури,не допускати 

закриття та 

перепрофілювання цих 

об’єктів 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Постійно в межах кошторисних 

призначень 

 

2. Забезпечити 

переведення 

працівників галузі в 

режим повного 

робочого дня 

відповідно до 

навантажень 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

2021-2025 в межах кошторисних 

призначень 

 

2. Підтримувати  

обдаровану молодь та 

сприяти участі 

самодіяльних творчих 

колективів і аматорів 

сцени в 

Всеукраїнських, 

регіональних,обласних 

оглядах, конкурсах, 

виставках, фестивалях, 

святах культури і 

мистецтв,надавати 

фінансову підтримку 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

3. Проведення творчих 

звітів закладів культури 

перед населенням 

Відділ культури  

Олевської 

міської ради 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 



 

4. Проводити огляди-

конкурси клубних  

закладів громади 

Відділ культури  

Олевської 

міської ради 

Постійно в межах кошторисних 

призначень 

 

5. Забезпечити 

фінансування 

культурно-мистецьких 

заходів , фестивалів, 

конкурсів, свят 

Відділ культури , 

Олевська міська 

рада 

 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

6. Забезпечити 

спеціалізованим 

інвентарем для 

бібліотек  

(кафедри 

обслуговування, столи,  

стільці, стелажі) 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

 

2021-2025 в межах кошторисних 

призначень 

 

7. Комп’ютеризація 

бібліотек з 

підключенням до 

мережі Інтернету  

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

 

2021-2025 в межах кошторисних 

призначень 

 

8. Поповнення фондів 

бібліотек  літературою 

(краєзнавчою, місцевих 

авторів) 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

9. Поповнення  бібліотек 

періодичними 

виданнями 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

 

2021-2025 в межах кошторисних 

призначень 

 

10.   Археологічні розкопки Олевська міська 

рада 

2021-2025 в межах кошторисних 

призначень 

 

11. День міста, 

селища,села. 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

12. Свято чорниці Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

13. День Незалежності 

України 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

14. Фестиваль Польської Відділ культури, 

Олевська міська 

Щорічно в межах кошторисних 



 

культури рада призначень 

 

15. Фестиваль «Олевська 

республіка» 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

16. Свято 8 Березня Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

17. День пам’яті та 

примирення 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

18. Міжнародний День 

захисту дітей 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

19. День Конституції 

України 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

20. День знань Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

21. День вихователя Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

22. День вчителя Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

23. День працівника лісу Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

24.  День Захисника 

України 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

25. День гідності та 

свободи(річниця 

Майдану) 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

26. День Збройних сил 

України 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

27. День місцевого 

самоврядування 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

28. День Святого Миколая Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 



 

 

29. Новорічні та Різдвяні 

свята 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

30. День пам’яті 

Чорнобильської 

трагедії 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

31. День пам’яті 

вшанування учасників 

бойових дій на 

території інших держав 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

32. День дітей - інвалідів Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

33. День медичного 

працівника 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

34. Всесвітній день донора Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

35. День Національної 

поліції 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

36. День будівельника Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

37. День рятувальника Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

38. День автомобіліста і 

дорожника 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

39. День працівника 

соціальної служби 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

40. День працівника 

сільського 

господарства 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

41. День юриста Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

42 День банківського 

працівника 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

41. День Соборності 

України  

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

41.2 Всеукраїнський день Відділ культури 

та туризму 

Щорічно в межах кошторисних 



 

бібліотек Олевської 

міської ради  

призначень 

41.3 День працівників 

культури та аматорів 

народного мистецтва 

Відділ культури 

та туризму 

Олевської 

міської ради 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

41.4 День бухгалтера Відділ культури 

та туризму 

Олевської 

міської ради 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

Охорона культурної спадщини 

42. Підвищення 

ефективності 

використання 

рекреаційних ресурсів та 

об’єктів історико-

культурної спадщини 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

43. Організація 

просвітницької, 

екскурсійної роботи 

серед населення 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

44. Впровадження 

тематичних екскурсійних 

програм 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

45. Підготовка та випуск 

рекламної продукції 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

46. Встановлення 

меморіальних дощок, 

пам’ятників та пам’ятних 

знаків 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

47. Оновлення музейних 

експозицій в музеях 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

 

Щорічно 

в межах кошторисних 

призначень 

48. Проведення ремонтних 

робіт та благоустрій 

територій на об’єктах 

культурної спадщини 

Відділ культури, 

Олевська міська 

рада 

Щорічно в межах кошторисних 

призначень 

 

Секретар ради                                                                  Сергій МЕЛЬНИК 

                                         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 



 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 417 

ІХ сесія                                                                                                  VІІІ скликання 

від  08.07.2021року 

Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення представницьких витрат та інших 

видатків, пов’язаних із діяльністю 

Олевської міської ради 
 

Керуючись Наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2010 року № 

1026, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  20.10.2010 року за № 

956/18251, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», а також враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму фінансового забезпечення представницьких витрат 

та інших видатків, пов’язаних із діяльністю Олевської міської ради, 

(додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань з питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій 

(Катерина СВІТЕЛЬСЬКА) 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                 рішенням IХ сесії 

                                                                                   Олевської міської ради  VІІІ скликання                                                                                                                                   

       від 08.07.2021 року № 417 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ВИТРАТ ТА ІНШИХ 

ВИДАТКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ  ДІЯЛЬНІСТЮ 

ОЛЕВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ПАСПОРТ 

Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших 

видатків, пов’язаних з діяльністю Олевської  міської ради. 

1. Ініціатор розроблення Програми 
Олевська міська рада 

 

2. 
Назва розпорядчого документа при 

розробленні Програми 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус 

депутатів місцевих рад», Бюджетний 

Кодекс України, Наказ Міністерства 

фінансів України  від 14.09.2010  N 1026 

3. Розробник Програми 

Відділ економічного розвитку, транспорту, 

інвестицій та комунальної власності 

Олевської міської ради 

 

4. Співрозробники Програми - 

5. Відповідальні виконавці Програми 
Олевська міська рада 

 

6. Учасники Програми Виконавчий апарат олевської міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2021-2025 

8. 
Перелік  бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Міський   бюджет, інші джерела не 

заборонені законодавством 

9. 
Орієнтований обсяг фінансування 

Програми, усього  

 

 

У межах фінансових можливостей 

 

 

9.1. 
в т.ч. коштів міського бюджету  

 
У межах фінансових можливостей 

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма 

Чинне законодавство України передбачає, що органи місцевого 

самоврядування можуть виступати організаторами заходів місцевого значення 

та учасниками заходів загальнодержавного  значення. Місто є членом Асоціації 

малих міст України та Асоціації об’єднаних громад.  

Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших 

видатків, пов’язаних із діяльністю Олевської міської ради на 2021-2025 рік  

(далі - Програма) розроблена відповідно до п.22 ст. 26, ст. 35 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Указів Президента України щодо 

відзначення загальнодержавних та професійних свят. 

3. Основна мета та завдання програми 



 

Програма спрямована на забезпечення виховання  місцевого патріотизму, 

пропагування історичної, культурної спадщини та соціально-економічного 

потенціалу міста, проведення на території Олевської міської ради 

загальнодержавних, районних та міських свят, створення відповідного іміджу 

при налагодженні ділових та культурних зв'язків,  зміцнення авторитету  

органів місцевого самоврядування, підтримки територіальної громади міста. 

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

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити необхідні умови для здійснення депутатських повноважень 

та проведення видатків, пов’язаних із  діяльністю міської ради;  

- забезпечити необхідні умови для участі представництва керівництва та 

депутатів міської ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення, 

суспільно-політичних подіях; 

- вшанування пам’яті видатних осіб, відзначення  пам’ятних дат, ювілеїв 

та професійних свят; 

- забезпечити проведення тематичних семінарів щодо покращення 

взаємодії органів місцевого самоврядування, державного управління і громади 

міста у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території та 

покращення законодавчої бази;  

- забезпечити участь міської ради в Асоціаціях місцевих та регіональних 

рад; 

- забезпечити відзначення та нагородження громадян чи колективів за 

досягнуті результати; 

- здійснення міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного 

транскордонного та міжнародного співробітництва, вирішення питань, 

віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету.  

Обсяг коштів на 2021-2025 рік передбачається кошторисом у межах 

фінансових можливостей ради і може змінюватись при внесенні змін до 

міського бюджету. 

Термін  реалізації програми  2021-2025 рік. 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

5.1 Організація проведення на території Олевської міської ради заходів 



 

загальнодержавного, обласного, районного та міського значення (в тому числі 

представницькі витрати), пов’язаних  із здійсненням робочих поїздок, візитів, а 

також прийом: 

- народних депутатів України; 

- керівництва обласної ради та обласної державної адміністрації; 

- міст побратими; 

- делегації з  територіальних громад; 

- іноземних делегацій. 

5.2 Пропагування історичних досягнень міста Олевськ та соціально - 

економічного розвитку міста, а саме  

- культурних традицій; 

- історичної спадщини; 

- краєзнавства; 

- наукового та соціального-економічного потенціалу; 

- роботи органів місцевого самоврядування та діяльності територіальної 

громади. 

5.3 Сприяння: 

5.3.1 у поширенні: 

- позитивного досвіду, інформації про роботу міської ради та виконавчого 

комітету, органів самоорганізації населення; 

- видавництво буклетів та книг; 

- друкованої та іншої продукції з символікою міста. 

5.3.2 в організації та проведенні : 

- конкурсів на здобуття звання у сфері економічного, соціального та 

культурного розвитку кращого населеного пункту(будинку) територіальної 

громади, кращого підприємства, установи, організації та колективу; 

- виставок-продажу за участю товаровиробників м. Олевськ; 

- проведення фестивалів. 

5.3.3 підтримці дитячого, шкільного та молодіжного самоврядування, 

обдарованої молоді та відзначення грамотами, подяками та грошовою 

винагородою. 

5.4 Запровадження : 



 

- премій, Почесних грамот та Грамот, Подяки міського голови, 

нагрудного знака депутата міської ради та інших. 

5.5 Проведення тематичних семінарів щодо покращання взаємодії органів 

місцевого самоврядування, державного управління і громад у вирішенні питань 

соціально-економічного розвитку територій, навчання депутатського корпусу. 

5.6 Забезпечення участі міської ради в Асоціаціях місцевих та 

регіональних рад. 

5.7 Забезпечення відзначення депутатів органів місцевого 

самоврядування у зв’язку з ювілейними та пам’ятними датами (придбання 

квітів, цінних подарунків та інше). 

5.8 Видатки на привітання видатних осіб, керівників установ та 

організацій з нагоди пам’ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання 

квітів, цінних подарунків та інше). 

5.9 Вшанування пам’яті видатних осіб, депутатів органів місцевого 

самоврядування в т. ч. колишніх, керівників районних та обласних установ та 

організацій в т. ч. колишніх (придбання ритуальних вінків, квітів та інше). 

5.10. Проведення урочистих заходів до Дня місцевого самоврядування. 

5.11. Проведення урочистих заходів до Дня міста та сіл та селищ 

Олевської міської територіальної громади; 

5.12 На привітання активних осіб, новонароджених, учасників АТО,, 

довгожителів громади, кращий двір громади, активної молоді (придбання 

квітів, цінних подарунків та інше); 

5.13 Представницькі витрати, пов’язані з прийомом і обслуговуванням 

іноземних представників і делегацій, партнерів, представників підприємств, 

установ, організацій інших районів та областей із метою здійснення 

міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного міжнародного, 

транскордонного співробітництва та вирішення питань, віднесених до 

компетенції органів місцевого самоврядування: 

- на проведення офіційного прийому  представників (сніданок, обід, 

вечеря); 

- транспортне забезпечення представників (придбання ПММ); 

- заходи культурної програми ; 

-придбання сувенірної продукції для представників іноземних делегацій; 

- буфетне обслуговування під час переговорів; 

- інші випадки.  



 

Для оформлення представницьких видатків потрібні документи: 

- наказ або розпорядження про проведення офіційного прийому делегації; 

- наказ або розпорядження про склад делегації  та визначення кола осіб,    

причетних до прийому делегації та інших представників; 

- програма офіційного прийому делегації; 

- програма заходу та кошторис витрат. 

5.12 Забезпечення необхідних умов для участі представників міської ради 

та депутатів міської ради в заходах, які сприяють зміцненню міжнародних 

відносин, в тому числі поїздка за кордон (автотранспортні послуги, видатки на 

відрядження та проживання, витрати при перетині кордону, придбання 

сувенірної продукції та інше). 

6. Координація та контроль за ходом виконання  Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах асигнувань, 

передбачених в міському бюджеті. 

Координацію і відповідальність за виконанням Програми несе 

виконавчий комітет міської ради, який щорічно звітує перед депутатським 

корпусом міської ради. 

Контроль за виконанням Програми здійснює на постійну комісію міської 

ради з питань з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій . 

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 

виконавцями, зазначеними у даній Програмі. 

 

 

Секретар міської                                                                Сергій МЕЛЬНИК   



 

                                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 418 

ІХ сесія                                                                                                  VІІІ скликання 

від  08.07.2021року 

Про затвердження програми  

«Питна вода Олевської міської  

територіальної громади на 2021-2025 роки» 

 

Керуючись п. 22, ч. 1, ст. 26, ст. ст. 46, 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно Закону України «Про питну воду, питне 

водопостачання», розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 

року № 388-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної 

програми «Питна вода України» на 2022-2026 роки, відповідно до наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 року № 400 «Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до 

питної води, призначеної для споживання людиною», враховуючи 

рекомендацію постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму «Питна вода Олевської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки» (далі - Програма), що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій. 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ПРОГРАМА 



 

«Питна вода Олевської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

Вступ 

Програма «Питна вода Олевської міської територіальної громади на 2021-

2025 роки» (далі Програма) спрямована на забезпечення гарантованих 

Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та 

екологічну безпеку шляхом забезпечення якісною питною водою в необхідних 

обсягах та відповідно до встановлених нормативів щодо якості питної води, 

забезпечення розвитку та реконструкції систем централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення населених пунктів 

територіальної громади. 

 Розроблення Програми обумовлено: 

- незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел 

питного водопостачання; 

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в 

окремих населених пунктах громади внаслідок низької якості питної води; 

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем 

питного водопостачання; 

- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного 

водопостачання; 

- високою енергоємністю централізованого питного водопостачання; 

- недостатністю використання розвіданих запасів та перспективних 

ресурсів підземних вод для питного водопостачання населення; 

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних 

для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем 

питного водопостачання та водовідведення. 

 

1. Паспорт Програми  
 

1 Назва програми  

Програма «Питна вода Олевської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» 

 

 

2 
Ініціатор розроблення 

Програми 

Олевська міська рада Житомирської області 

3 Розробник Програми 

Відділ містобудування, архітектури, 

будівництва управління містобудування, 

архітектури, будівництва та 

землекористування, відділ житлово-

комунального господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту населення та відділ 

економічного розвитку, транспорту, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 

інвестицій та комунальної власності 

виконавчого апарату міської ради 

4 
Співрозробники Програми 

 

Фінансове управління міської ради 

5 
Відповідальний 

виконавець Програми 

Виконавчий комітет міської ради, структурні 

підрозділи виконавчого апарату міської ради   

6 Учасники Програми 

Відділ містобудування, архітектури, 

будівництва управління містобудування, 

архітектури, будівництва та 

землекористування, відділ житлово-

комунального господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту населення та відділ 

економічного розвитку, транспорту, 

інвестицій та комунальної власності 

виконавчого апарату міської ради, фінансове 

управління міської ради 

7 
Термін реалізації 

Програми 

2021-2025 роки 

8 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

 

Державний, обласний, районний бюджет, 

бюджет Олевської міської територіальної 

громади 

9 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

 

У межах фінансових можливостей 

10 

Коштів бюджету Олевської 

міської територіальної 

громади 

У межах фінансових можливостей 

 11 
У тому числі бюджетних 

коштів: 

 

 

- з них коштів державного 

бюджету 

 

У межах виділених асигнувань 

 
- з них коштів місцевого 

бюджету 

У межах фінансових можливостей 



 

 

12 
Основні джерела 

фінансування Програми 

Бюджетні і небюджетні надходження, які не 

заборонені законодавством  

2. Загальні положення 

 

Забезпечення населення питною водою є однією з пріоритетних проблем, 

розв'язання якої необхідно для збереження здоров'я, поліпшення умов 

діяльності і підвищення рівня життя населення територіальної громади. 

Програма «Програма «Питна вода Олевської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки» розроблена відповідно до Конституції України,  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про питну воду, 

питне водопостачання та водовідведення», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 28.04.2021 року № 388-р «Про схвалення Концепції 

Загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна вода України» на 

2022-2026 роки, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12.05. 2010 

року № 400 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил 

«Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною» та 

інших нормативно-правових актів. 

3. Існуючий стан та проблеми, на розв’язання яких спрямована 

Програма 

В адміністративно-територіальному розрізі Олевської міської 

територіальної громади 57 населених пунктів, з них 1 місто, 3 селища міського 

типу та 51 сільський населений пункт. 

 Чисельність населення територіальної громади станом на 01.01.2020 року 

становить 35 768 чол., у т.ч. міського – 11 006 чол., сільського – 24 762 чол.  

Централізованим водопостачанням та водовідведенням забезпечено м. 

Олевськ, смт. Дружба.  

Послуги з водопостачання та водовідведення в м. Олевськ надає ТОВ 

«Олевське орендне підприємство теплових мереж». 

Підприємство обслуговує 1 артезіанську свердловину, насосну станцію 

2-го підйому, 2 – резервуари чистої води по 500 м
3
 кожен, водопровідні 

мережі складають 12,04 км., з яких 10,1 км. потребують капітального 

ремонту. 

Каналізаційно-насосних станцій – 6 шт., каналізаційних мереж -

14,4 км., з яких 3,6 км. потребують капітального ремонту. 

Послуги з водопостачання та водовідведення в смт. Дружба надає  

Дружбівське ПЖКГ. 



 

Підприємство обслуговує 2 артезіанські свердловини, насосну станцію 

2-го підйому, водопровідні мережі – 10,20 км., з яких 1,2 км. потребують 

капітального ремонту. Потребує капітального ремонту водонапірна башта.  

Самопливна каналізаційна система протяжністю - 4,2 км.  

Система каналізаційних споруд територіальної громади складається  з 

мереж самопливної та напірної каналізації, каналізаційних насосних станцій 

заглибленого типу КНС:  

м. Олевськ, вул. Інтернаціональна 

м. Олевськ, вул. Б. Хмельницького 

м. Олевськ, вул. Герцена 

м. Олевськ, вул. Олексія Береста 

м. Олевськ, вул. Промислова 

м. Олевськ, вул. І Франка 

смт. Дружба 

с. Радовель 

очисних споруд каналізації ОСК : м. Олевськ, вул. Герцена потужністю 

500 м
3
/добу. 

З метою запобігання   погіршенню  екологічного  стану території міста 

Олевська та річки Уборть на очисних спорудах у 2019-2020 роках була 

проведена модернізація централізованих систем водопостачання та 

водовідведення очисних споруд каналізації по вул. Герцена, 28. Замінено 

аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче.  

На очисних спорудах каналізації застосовані новітні системи механічного 

очищення стічних вод. 

Подача води доступна цілодобово. 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є: 

- реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем 

централізованого водопостачання та водовідведення;  

- охорона джерел питного водопостачання;  

- доведення якості питної води до вимог державних стандартів;  

- застосування новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів. 

- проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного 

водопостачання на відповідність установленим вимогам; 



 

- будівництво нових та реконструкція, капітальний ремонт водопровідних 

та каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених 

стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, а також утилізації осадів; 

  - будівництво та впровадження станцій (установок) доочищення питної 

води, технологій, обладнання, приладів; 

- заміна застарілого насосного обладнання, яке є найбільшим споживачем 

електроенергії в системах централізованого водопостачання і водовідведення, 

на сучасне. 

4. Мета Програми 

Основною метою Програми є: 

- забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на 

достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення якісною 

питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів 

щодо якості питної води, забезпечення розвитку та реконструкції систем 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

населених пунктів територіальної громади; 

-  раціональне використання природних ресурсів; 

  - забезпечення екологічної безпеки; 

- проведення заходів із знезалізнення води, як одного з пріоритетних 

напрямків Державних програм щодо забезпечення населення якісною питною 

водою; 

- забезпечення якості питної води відповідно до діючих нормативних 

документів; 

- скорочення витрат енергетичних та матеріальних ресурсів;  

- забезпечення економічного стимулювання раціонального використання 

питної води споживачами; 

Досягнення мети Програми потребує комплексних спрямованих дій, як 

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

форм власності та населення територіальної громади, для реалізації 

пріоритетних напрямів діяльності у сфері ефективного природокористування, 

дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного 

середовища. 

Фінансування у повному обсязі заходів, передбачених Програмою, дасть 

змогу забезпечити сталий розвиток та реконструкцію систем централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення м. Олевськ, смт. Дружба, а 

також будівництво нових мереж водопостачання та водовідведення, зокрема 

приєднання лівобережної частини міста Олевськ до централізованої мережі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 

водопостачання та водовідведення, забезпечити населення територіальної 

громади якісною питною водою в достатній кількості. 

 

5. Завдання Програми 

 

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

- придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості; 

- проведення заходів, пов'язаних з поліпшенням технічного стану та 

благоустрою водойм населених пунктів територіальної громади; 

- проведення заходів щодо берегоукріплення існуючих захисних дамб на 

річці Уборть; 

- проведення заходів щодо днопоглиблення та розчищення русла річки 

«канава Олевська»  в межах Олевської  міської ради; 

- проведення заходів з постійного контролю за ефективністю очистки, 

знешкодження та знезараження стічних вод, підвищення ефективності роботи 

очисних споруд в м. Олевськ; 

- реалізація проектів по технічному переоснащенню системи 

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

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

новітніх технологій та встановлення обладнання з доочистки та знезалізнення 

питної води в системі централізованого водопостачання по вулиці Промислова 

в м. Олевськ; 

- здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища; 

- здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною 

джерел і систем питного водопостачання та водовідведення; 

- придбання спеціалізованого автотранспорту для вивозу рідких побутових 

відходів; 

- проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення будинків та 

прибудинкових територій; 

- проведення заходів щодо забезпечення лівобережної частини м. Олевськ 

централізованим водопостачанням та водовідведенням; 

- гідродинамічне очищення водопровідних каналізаційних систем та 

ливневої каналізації; 



 

- проведення санації  мереж водопостачання та водовідведення; 

- забезпечення інформування населення про стан навколишнього 

природного середовища; 

Організаційне забезпечення та координація діяльності щодо реалізації 

основних завдань Програми буде здійснюватися структурними підрозділами, 

виконавчим комітетом міської ради, згідно їх повноважень в рамках чинного 

законодавства. 

Основні завдання щодо реалізації Програми «Питна вода Олевської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» додаються. 

6. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок: 

 - коштів Державного бюджету України; 

 - коштів місцевого бюджету у межах наявних фінансових ресурсів, у 

тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, 

регіональних та галузевих програм і проектів;  

- зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, 

коштів міжнародних програм, благодійних внесків.. 

 Видатки на виконання заходів Програми будуть передбачені щороку при 

формуванні показників бюджету Олевської міської територіальної громади, 

виходячи з реальних можливостей.  

З метою системного аналізу реалізації Програми, структурними 

підрозділами міської ради проводитиметься щорічний моніторинг виконання 

передбачених заходів. 

7. Строки виконання Програми 

 

Дія Програми поширюється на 2021- 2025 роки. 

Програма розрахована на 5 років. 

8. Очікувані результати виконання Програми 

Позитивні екологічні та соціально-екологічні наслідки від здійснення 

заходів Програми будуть з’являтися через певний проміжок часу.  

Очікувані результати: 

- застосування новітніх технологій та обладнання при технічному 

переоснащенні системи водопостачання, економія фінансових та енергетичних 

ресурсів; 



 

- берегоукріплення захисних дамб на річці Уборть; 

- поліпшення  технічного  стану та благоустрою водойм; 

- ефективне очищення, знешкодження та знезараження стічних вод; 

- захист територій від підтоплення; 

-  оновлення мереж водопостачання та водовідведення; 

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного 

водопостачання та водовідведення; 

- забезпечення населення територіальної громади підприємства, установи 

та організації питною водою нормативної якості в межах науково 

обґрунтованих нормативів питного водопостачання; 

- охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання та 

поступове їх відновлення; 

- впровадження на підприємстві питного водопостачання та 

водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо; 

- підвищення ефективності функціонування підприємства питного 

водопостачання та водовідведення; 

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного 

водопостачання та водовідведення; 

- модернізація інфраструктури підприємств питного водопостачання; 

- забезпечення оптимального співвідношення рівня витрат на оплату 

послуг питного водопостачання та доходів населення; 

- забезпечення населення лівобережної частини міста Олевськ 

централізованим водопостачанням та водовідведенням. 

9. Координація та контроль за реалізацією Програми 

 

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює в межах повноважень 

визначених Законами України «Про місцеве самоврядування» виконавчий 

комітет Олевської міської ради, відділ житлово-комунального господарства, 

інфраструктури та цивільного захисту населення, відділ містобудування, 

архітектури та будівництва. 

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється 

відповідно до Законів України «Про питну воду та питне водопостачання» та 

«Про охорону навколишнього природного середовища». 

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюється відповідно до діючого законодавства. 

 

 

Секретар ради                                                                           Сергій МЕЛЬНИК 



 

Основні завдання 

щодо реалізації Програми «Питна вода Олевської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

 

№ 

п/п 

 

Найменуванн

я завдання 

 

 

Найменування заходу 

 

Термін 

виконання 

Обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. грн.  

 

Джерела 

фінансування 

 

Виконавці 

 

Очікувани

й результат 

1 Охорона 

джерел 

питного 

водопостачанн

я 

Упорядкування зон санітарної охорони 

джерел питного водопостачання 

2021-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний 

бюджет,  

бюджет міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ ЖКГ, 

інфраструктури та 

цивільного 

захисту 

Оновлення 

мереж 

водопостача

ння та 

водовідведе

ння 

2 Доведення 

якості питної 

води до 

встановлених 

нормативів 

Технічне переоснащення системи 

водопостачання з влаштуванням 

станції знезалізнення с. Кишин 

Олевського району Житомирської 

області 

2021-2025 3232,310 Державний, 

обласний 

бюджет,  

бюджет міської 

територіальної 

громади  

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ ЖКГ, 

інфраструктури та 

цивільного 

захисту, відділ 

містобудування, 

архітектури та 

будівництва 

Покращенн

я якості 

питної води 

2.1 Доведення 

якості питної 

води до 

встановлених 

нормативів 

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 

Олевського району Житомирської 

2021-2025 3873,214 Державний, 

обласний 

бюджет,  

бюджет міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ ЖКГ, 

інфраструктури та 

цивільного 

захисту, відділ 

містобудування, 

Покращенн

я якості 

питної води 



 

області архітектури та 

будівництва 

2.2 Доведення 

якості питної 

води до 

встановлених 

нормативів 

Будівництво артезіанської 

свердловини для водопостачання в с. 

Хочино по вул. Малікова Олевського 

району Житомирської області 

 

2021-2025 1000,883  Державний, 

обласний 

бюджет,  

міський бюджет  

 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ ЖКГ, 

інфраструктури та 

цивільного 

захисту, відділ 

містобудування, 

архітектури та 

будівництва 

Покращенн

я якості 

питної води 

2.3 Доведення 

якості питної 

води до 

встановлених 

нормативів 

Поточний ремонт водонапірної башти 

в смт. Дружба 

2021-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний 

бюджет,  

бюджет міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ ЖКГ, 

інфраструктури та 

цивільного 

захисту, відділ 

містобудування, 

архітектури та 

будівництва 

Покращенн

я якості 

питної води 

2.4 Доведення 

якості питної 

води до 

встановлених 

нормативів 

Очищення та впорядкування колодязів  

громадського користування, які 

перебувають на балансі Олевської ТГ 

2021-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний 

бюджет,  

бюджет міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ ЖКГ, 

інфраструктури та 

цивільного 

захисту 

Покращенн

я якості 

питної води 

2.5 Доведення 

якості питної 

води до 

Капітальний ремонт водопровідних 

мереж централізованого 

водопостачання в м. Олевськ (з 

2021-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний 

бюджет,  

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ ЖКГ, 

Покращенн

я якості 

питної води 



 

встановлених 

нормативів 

урахуванням виготовлення ПКД) бюджет міської 

територіальної 

громади 

інфраструктури та 

цивільного 

захисту, відділ 

містобудування, 

архітектури та 

будівництва 

2.6 Доведення 

якості питної 

води до 

встановлених 

нормативів 

Капітальний ремонт мереж 

централізованого водовідведення в  

м. Олевськ (з урахуванням 

виготовлення ПКД) 

2021-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний 

бюджет,  

бюджет міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ ЖКГ, 

інфраструктури та 

цивільного 

захисту, відділ 

містобудування, 

архітектури та 

будівництва 

Покращенн

я якості 

питної води 

2.7 Доведення 

якості питної 

води до 

встановлених 

нормативів 

Проведення заходів щодо 

забезпечення лівобережної частини м. 

Олевськ централізованим 

водопостачанням та водовідведенням 

2021-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний 

бюджет,  

бюджет міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ ЖКГ, 

інфраструктури та 

цивільного 

захисту 

Забезпеченн

я населення 

централізов

аним 

водопостача

нням та 

водовідведе

нням 

2.8 Доведення 

якості питної 

води до 

встановлених 

нормативів 

Обладнання пожежних гідрантів на 

мережах водопостачання в  

м. Олевськ 

2021-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний 

бюджет,  

бюджет міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ ЖКГ, 

інфраструктури та 

цивільного 

захисту 

Покращенн

я якості 

питної води 



 

2.9 Доведення 

якості питної 

води до 

встановлених 

нормативів 

Контроль  якості води 2021-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний 

бюджет,  

бюджет міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ ЖКГ, 

інфраструктури та 

цивільного 

захисту 

Покращенн

я якості 

питної води 

2.10 Доведення 

якості питної 

води до 

встановлених 

нормативів 

Гідродинамічне очищення 

водопровідних каналізаційних систем 

та ливневої каналізації 

 

2021-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний 

бюджет,  

бюджет міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ ЖКГ, 

інфраструктури та 

цивільного 

захисту 

Забезпеченн

я якості 

води 

 

 

2.11 Доведення 

якості питної 

води до 

встановлених 

нормативів 

Коригування проектно-кошторисної 

документації. Реконструкція станції 2-

го підйому (І-черга) із застосуванням 

новітніх технологій та встановленням 

обладнанням з доочистки та 

знезалізнення питної води в системі 

централізованого водопостачання по 

вул. Промислова м. Олевськ 

Олевського району Житомирської 

області 

 

2021 1184,045 Бюджет 

Олевської міської 

територіальної 

громади 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ ЖКГ, 

інфраструктури та 

цивільного 

захисту, відділ 

містобудування, 

архітектури та 

будівництва 

встановлен

ня станції (з 

доочистки 

та 

знезалізнен

ня), 

поліпшення 

якості води 



 

                                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 419 

ІХ сесія                                                                                                  VІІІ скликання 

від  08.07.2021року 

Про уточнення місцезнаходження 

іменованих об’єктів по Олевській міській  

раді (Хутір Саї в с.Майдан-Копищенський) 

 

Відповідно до пункту 1 статті 37, частини першої статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Віднести хутір Саї на території Олевської міської ради із за меж населених 

пунктів, як помилково визначений, в межі населеного пункту с.Майдан-

Копищенський Коростенського району Житомирської області та надати тип 

іменованому об’єкту вулиця. 
 

2. Загальному відділу Олевської міської ради оприлюднити дане рішення на 

офіційному веб-сайті міської ради та направити дане рішення до 

державного підприємства Житомирської філії Державного підприємства 

«Національні інформаційні системи».  

 

3. Рішення ХІ сесії  Копищенської сільської ради   VII скликання від 

15.12.2016 року №3 «Про присвоєння назви території та надання адреси 

об’єктів нерухомого майна, що розташовані за межами населених пунктів» 

вважати таким що втратило чинність.  

 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Ковальчука В.Ю. та постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                            

                                                   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 420 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року  

 

Про затвердження Генерального плану 

c. Соснівка Олевського району 

Житомирської області 

 

         Розглянувши містобудівну документацію «Генеральний план с. 

Соснівка Олевського району Житомирської області» розроблений ДП 

науково-дослідний і проектний інститут містобудування «НДПІ 

містобудування» м. Київ, відповідно до статті 17 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 12 Закону України 

«Про основи містобудування», п. 42 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування,  

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

 1. Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план с. 

Соснівка, Олевського району, Житомирської області» та в складі комплексу 

містобудівної документації: 

         1.1.  План зонування території с. Соснівка. 

         1.2. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони); 

         1.3.  Охорона навколишнього та природного середовища 

         2. Оприлюднити дане рішення в офіційних засобах масової інформації. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та 

землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 421 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту с. Соснівка  

Коростенського району Житомирської області 

 

Розглянувши Генеральний план села Соснівка Олевського району 

Житомирської області, затверджений рішенням ІX сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 08.07.2021 року «Про затвердження Генерального плану с. 

Соснівка Олевського району Житомирської області», Плану зонування 

території села Соснівка Олевського району  Житомирської області та  

керуючись ст.ст.12, 173, 174,175,185,186 Земельного Кодексу України, ст.ст.19, 

25,26 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту с. Соснівка Коростенського району 

Житомирської області. 

2. Замовити на договірних умовах з проектною землевпорядною 

організацією розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж населеного пункту с. Соснівка  Коростенського району Житомирської 

області.  

3.Матеріали, отримані за результатами розроблення та погодження 

проекту із землеустрою, подати на розгляд та затвердження у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(Павло НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                                       

      ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

      ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 422 

ІХ сесія                   VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

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 рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення (за межами населених 

пунктів Хочинського старостинського округу) на території Олевської міської 

ради Житомирської області, землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ), загальною 

площею 2,2958 га, кадастровий номер 1824487600:09:000:0114, розробник ПП 

«АНДВОЛ». 

2. Олевській міській раді в місячний термін зареєструвати право власності 

на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА          

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ             
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 423 

ІХ сесія           VІІI скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

 

Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 

22, 25, 55, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності територіальної громади в особі Олевської 

міської ради Житомирської області загальною площею 3,8483 га, кадастровий 

номер 1824487200:10:000:0222, на дві земельні ділянки (розробник ПП 

«АНДВОЛ»): 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824487200:10:000:0501, загальною 

площею 1,8483 га, код КВЦПЗ 17.00 – землі резервного фонду, яка розташована 

на території Олевської міської ради Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Тепениця; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824487200:10:000:0500, загальною 

площею 2,0000 га, код КВЦПЗ 17.00 – землі резервного фонду, яка розташована 

на території Олевської міської ради Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Тепениця. 

2.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності територіальної громади в особі Олевської 

міської ради Житомирської області загальною площею 5,4929 га, кадастровий 

номер 1824486200:04:000:0877, на дві земельні ділянки (розробник ПП 

«АНДВОЛ»): 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824486200:04:000:0889, загальною 

площею 4,9929 га, код КВЦПЗ 16.00 – землі запасу, яка розташована на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населеного 

пункту  с. Рудня – Бистра; 



 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824486200:04:000:0890, загальною 

площею 0,5000 га, код КВЦПЗ 16.00 – землі запасу, яка розташована на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населеного 

пункту  с. Рудня – Бистра. 

4. Олевській міській раді у місячний термін зареєструвати право власності 

стосовно новостворених земельних ділянок, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

5. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених документацією із 

землеустрою. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(Павло НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

  



 

                                                   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 424 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 
 

Про виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

У зв’язку з необхідністю поділу земельних ділянок розташованих на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів, керуючись   ст. ст. 12,  95, 96, 122, 123 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 з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824484000:07:000:0236, загальною площею 7,4470 га, землі 

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

Житомирської області (за межами населених пунктів Кишинського 

старостинського округу), згідно додатку 1. 

2. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824484000:05:000:0181, загальною площею 1,7131 га, землі 

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

Житомирської області (за межами населених пунктів Кишинського 

старостинського округу), згідно додатку 2. 

3. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824484400:04:000:0188, загальною площею 21,6828 га, 

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

міської ради Житомирської області (за межами населених пунктів 

Покровського старостинського округу), згідно додатку 3. 

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

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 



 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

Додаток 1 

                                                                                   до рішення ІХ сесії VIII скликання від 08.07.2021 року №424 

                                                                                  «Про виготовлення технічної документації із землеустрою 

                                                                               щодо поділу земельної ділянки комунальної власності» 

 

№ з/п Номер земельної ділянки Площа, га 

1 1 0,5596 

2 2 0,1810 

3 3 0,4449 

4 4 0,1393 

5 5 0,1087 

6 6 0,2306 

7 7 0,1327 

8 8 0,0617 

9 9 0,0728 

10 10 0,2332 

11 11 0,0784 

12 12 1,8358 

13 13 3,3683 

 

Начальник відділу землекористування                                Микола САМЧЕНКО 
 

Додаток 2 

                                                                                   до рішення ІХ сесії VIII скликання від 08.07.2021 року № 

                                                                                  «Про виготовлення технічної документації із землеустрою 

                                                                               щодо поділу земельної ділянки комунальної власності» 

 

№з/п Номер земельної ділянки Площа, га 

1 1 1,5531 

2 2 0,1600 

 

Начальник відділу землекористування                              Микола САМЧЕНКО  



 

 

 
Додаток 3 

до рішення ІХ сесії VIII скликання від 08.07.2021 

року №424 «Про виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності» 

 

№з/п Номер земельної ділянки Площа, га 

1 1 21,1828 

2 2 0,5000 

 

Начальник відділу землекористування                              Микола САМЧЕНКО  



 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 425 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

  

від 08.07.2021 року 

  

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

та укладання договорів оренди землі  

сільськогосподарського призначення 
 

Розглянувши заяву ТОВ «АГРОРИТМ ПОЛІССЯ», код ЄДРПОУ 

38135691, зареєстрованого за адресою:  вул. Лесі Українки, 1, с. Калинівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл., керуючись ст. 13 Закону України 

«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)», 12,93,95,96,141 Земельного кодексу України,  ст.ст. 

8,20,22,25,55 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  України» та враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з правом передачі 

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

«АГРОРИТМ ПОЛІССЯ», загальною площею 84,4813 га  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) на 

території Олевської міської ради Житомирської області, який розроблено ФОП 

МАТЮЩЕНКО С.В. 

2. Передати в оренду ТОВ «АГРОРИТМ ПОЛІССЯ» нерозподілені 

(невитребувані) земельні частки (паї) реформованого КСП «Хочинське», які 

розташовані на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Хочинського старостинського округу для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 7 (сім) років або до 

моменту витребування їх власниками права власності на земельні ділянки, 

загальною площею 84,4813 га, згідно додатку. 



 

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

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва   (Код 01.01 за КВЦПЗ).  

4. ТОВ «АГРОРИТМ ПОЛІССЯ»: 

- 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). 

5. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність та якість технічної документації. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію міської 

ради з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 
  

  

  

Міський голова                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

 

Додаток 

до рішення ІХ сесії від 08.07.2021 року №425 «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) нерозподілених 

(невитребуваних) земельних часток (паїв), що 

передаються в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва» 

№ п/п Номер 

земельної 

ділянки (паю) 

Площа, га Кадастровий номер Угіддя 

1 5 0,7224 1824487600:02:000:0021 рілля 

2 28 0,7223 1824487600:02:000:0045 рілля 

3 43 0,7225 1824487600:02:000:0061 рілля 

4 46 0,7223 1824487600:02:000:0064 рілля 

5 91 0,7217 1824487600:02:000:0430 рілля 

6 102 0,7224 1824487600:02:000:1128 рілля 

7 135 0,7780 1824487600:02:000:1161 рілля 

8 136 0,7779 1824487600:02:000:1159 рілля 

9 143 0,7781 1824487600:02:000:1162 рілля 

10 170 0,7782 1824487600:02:000:1192 рілля 

11 172 0,9025 1824487600:02:000:1190 рілля 

12 177 0,7729 1824487600:02:000:1188 рілля 

13 180 0,7779 1824487600:02:000:1278 рілля 

14 182 0,7779 1824487600:02:000:1280 рілля 

15 184 0,7779 1824487600:02:000:1282 рілля 

16 185 0,7780 1824487600:02:000:0431 рілля 

17 186 0,7779 1824487600:02:000:0432 рілля 

18 187 0,7779 1824487600:02:000:0433 рілля 

19 188 0,7779 1824487600:02:000:0434 рілля 

20 189 0,7779 1824487600:02:000:0435 рілля 

21 190 1,0913 1824487600:02:000:0436 рілля 



 

22 191 0,7778 1824487600:02:000:0437 рілля 

23 192 1,0342 1824487600:02:000:0438 рілля 

24 251 0,6893 1824487600:02:000:0097 рілля 

25 253 0,4943 1824487600:02:000:0098 рілля 

26 254-1 0,6487 1824487600:02:000:0439 рілля 

27 254-2 0,1219 1824487600:02:000:0152 рілля 

28 258 0,5780 1824487600:07:000:0245 рілля 

29 311 0,6779 1824487600:07:000:0247 рілля 

30 313 1,0835 1824487600:07:000:0248 рілля 

31 314 1,0835 1824487600:07:000:0252 рілля 

32 315 1,0835 1824487600:07:000:0254 рілля 

33 316 1,0828 1824487600:07:000:0256 рілля 

34 318 1,0587 1824487600:07:000:0257 рілля 

35 319 1,0609 1824487600:07:000:0259 рілля 

36 320 1,0797 1824487600:07:000:0260 рілля 

37 321 0,2967 1824487600:07:000:0261 рілля 

38 321-1 0,7837 1824487600:07:000:0262 рілля 

39 321-2 1,0462 1824487600:07:000:0272 рілля 

40 325 1,0461 1824487600:07:000:0273 рілля 

41 326 1,0462 1824487600:07:000:0274 рілля 

42 327 0,9334 1824487600:07:000:0275 рілля 

43 328 0,8117 1824487600:07:000:0276 рілля 

44 329 0,7580 1824487600:07:000:0277 рілля 

45 331 0,7399 1824487600:07:000:0278 рілля 

46 332 0,7400 1824487600:07:000:0280 рілля 

47 333 0,7401 1824487600:07:000:0281 рілля 

48 334 0,7400 1824487600:07:000:0283 рілля 

49 336 0,7400 1824487600:07:000:0284 рілля 

50 337 0,7400 1824487600:07:000:0285 рілля 

51 338 0,7400 1824487600:07:000:0286 рілля 



 

52 339 0,7400 1824487600:07:000:0287 рілля 

53 340 0,7399 1824487600:07:000:0288 рілля 

54 342 0,7398 1824487600:07:000:0289 рілля 

55 343 0,7399 1824487600:07:000:0290 рілля 

56 344 0,7400 1824487600:07:000:0291 рілля 

57 345 0,7400 1824487600:07:000:0292 рілля 

58 346 0,7418 1824487600:07:000:0293 рілля 

59 347 0,7399 1824487600:07:000:0294 рілля 

60 348 0,7383 1824487600:07:000:0295 рілля 

61 349 0,7329 1824487600:07:000:0296 рілля 

62 350 0,7421 1824487600:07:000:0297 рілля 

63 351 0,7328 1824487600:07:000:0298 рілля 

64 352 0,7332 1824487600:07:000:0299 рілля 

65 353 0,7430 1824487600:07:000:0300 рілля 

66 354 0,7344 1824487600:07:000:0301 рілля 

67 355 0,7419 1824487600:07:000:0302 рілля 

68 356 0,7374 1824487600:07:000:0303 рілля 

69 357 0,7407 1824487600:07:000:0304 рілля 

70 358 0,7376 1824487600:07:000:0305 рілля 

71 360 1,0837 1824487600:07:000:0306 рілля 

72 362 1,0836 1824487600:07:000:0307 рілля 

73 364 1,0837 1824487600:07:000:0308 рілля 

74 368 1,0826 1824487600:07:000:0309 рілля 

75 371 1,0836 1824487600:07:000:0310 рілля 

76 374 1,0790 1824487600:07:000:0311 рілля 

77 376 1,0836 1824487600:07:000:0312 рілля 

78 377 1,0836 1824487600:07:000:0313 рілля 

79 380 1,0836 1824487600:07:000:0103 рілля 

80 381 1,0642 1824487600:07:000:0104 рілля 

81 447 0,8414 1824487600:07:000:0249 рілля 



 

 

Начальник відділу землекористування                         Микола САМЧЕНКО  

82 448 0,7118 1824487600:07:000:0250 рілля 

83 449 0,7910 1824487600:07:000:0251 рілля 

84 450 0,6523 1824487600:07:000:0253 рілля 

85 451 0,6601 1824487600:07:000:0255 рілля 

86 452 0,6605 1824487600:07:000:0258 рілля 

87 453 0,6621 1824487600:07:000:0263 рілля 

88 454 0,6642 1824487600:07:000:0265 рілля 

89 455 0,6825 1824487600:07:000:0266 рілля 

90 456 0,7314 1824487600:07:000:0267 рілля 

91 457 0,7586 1824487600:07:000:0268 рілля 

92 458 0,7722 1824487600:07:000:0269 рілля 

93 459-1 0,3441 1824487600:07:000:0270 рілля 

94 459-2 0,6353 1824487600:07:000:0271 рілля 

95 466-1 0,1791 1824487600:07:000:0279 рілля 

96 466-2 1,0543 1824487600:07:000:0282 рілля 

97 471 0,7216 1824487600:02:000:0440 рілля 

98 472 0,7222 1824487600:02:000:0441 рілля 

99 473 0,7210 1824487600:02:000:0442 рілля 

100 474 0,7218 1824487600:02:000:0443 рілля 

101 475 0,7219 1824487600:02:000:0444 рілля 

102 476 0,7218 1824487600:02:000:0445 рілля 

103 477 0,7210 1824487600:02:000:0446 рілля 

104 479 0,7224 1824487600:02:000:0446 рілля 

105 480 0,7230 1824487600:02:000:0448 рілля 

106 482 0,7230 1824487600:02:000:0449 рілля 

107 483 0,7214 1824487600:02:000:0450 рілля 

Всього: 84,4813   



 

                                                     

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 426 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

  

від 08.07.2021 року 

  

Про розроблення технічної документації із  

землеустрою та проведення інвентаризації  

земельних ділянок сільськогосподарського  

призначення під польовими та проєктними дорогами 

 

З метою формування земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення під польовими та проектними польовими дорогами та внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру, враховуючи що формування 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення під польовими 

дорогами здійснюється при проведенні інвентаризації масиву земель 

сільськогосподарського призначення, керуючись Законом України  №2498-

VIII від 10.07.2018р.  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 

правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 

призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», 

пунктом «б» частини четвертої статті 35 та статтею 57 Закону України «Про 

землеустрій», статтями 12,22,37
1
, 79

1
, 93 Земельного кодексу 

України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Провести інвентаризацію земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення під польовими та проєктними дорогами, розташованих на 

території Олевської міської ради Житомирської області, згідно дадатку. 

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 земельних ділянок подати на затвердження чергової сесії міської 

ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

Додаток 

до рішення ІХ сесії VIII скликання від 08.07.2021 

року №426 «Про проведення інвентаризації 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення під польовими та проєктними 

польовими дорогами» 

№ з/п Старостинський округ Площа, га 

1 Хочинський 51,9456 

2 Замисловицький 65,6546 

3 Жубровицький 40,3000 

4 Сущанський 37,6900 

5 Радовельський 44,2523 

6 Юрівський 29,1107 

7 Лопатицький 6,9400 

8 Копищенський 40,6101 

9 Зубковицький 80,7173 

10 Тепеницький 60,4700 

11 Зольнянський 43,3000 

12 Майданський 70,2858 

13 Кам’янський  45,0000 

14 Калинівський 52,9467 

15 Руднє-Бистрянський 38,9613 

16 Покровський 34,2280 

17 Кишинський 48,2500 

18 Стовпинський 22,9200 

 

 

 

Начальник відділу землекористування                          Микола САМЧЕНКО  



 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ №427 

ІХ сесія                                                                                               VIII скликання 

від 08.07.2021 року 

Про внесення змін у рішення  

сесій Олевської міської ради 

 

Розглянувши заяви: 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 44,  с. Жубровичі, Коростенського 

району, Житомирської області про внесення змін у рішення ХLІІ сесії 

Олевської міської ради  VII скликання від 04.07.2019 року № 1167 «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» та про внесення змін у рішення LІІ сесії Олевської міської 

ради  VII скликання від 20.03.2020 року № 1594 «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»; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 24, с. Жубровичі, Коростенського 

району, Житомирської області про внесення змін у рішення LХ сесії Олевської 

міської ради  VII скликання від 22.10.2020 року № 1831 «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»; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 48, с. Жубровичі, Коростенського 

району, Житомирської області про внесення змін у рішення LХ сесії Олевської 

міської ради  VII скликання від 22.10.2020 року № 1831 «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»; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 63-б, с. Покровське, Коростенського 

району, Житомирської області про внесення змін у рішення ХLІІ сесії 

Олевської міської ради  VII скликання від 04.07.2019 року № 1167 «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»; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 4, м. Олевськ, Коростенський район, 

Житомирська область про внесення змін у рішення ІІ сесії VIII скликання від 

24.12.2020 року № 64 «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»; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 29, с. Рудня-Бистра, Коростенський 

район, Житомирська область про внесення змін у рішення LХ сесії Олевської 

міської ради  VII скликання від 22.10.2020 року № 1831 «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»; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 29, с. Журжевичі, Коростенський 

район, Житомирська область про внесення змін у рішення VIII сесії Олевської 

міської ради VIII скликання від 04.06.2021 року №388 «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» та з метою виправлення технічної помилки:  

- у рішенні VІІІ сесії Олевської міської ради VIII скликання від 04.06.2021 

року №373 «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення (за межами населених пунктів)»; 

- у  рішенні VІІ Олевської міської ради VIII скликання від 28.04.2021 року 

№309 «Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності (за межами населеного пункту с. 



 

Кишин)», керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 96, 116, 118, 119, 120, 121 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» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни у додаток до рішення до рішення ХLІІ сесії Олевської 

міської ради  VII скликання від 04.07.2019 року № 1167 «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 п. 1 розділу «№ паю» Додаткового списку до 

розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на 

земельну частку (пай) реформованого КСП ім.Шевченка на території Олевської 

міської ради Олевського району Житомирської області, цифри «197» після слів 

«кормові угіддя» змінити на цифри «32»: 
Додатковий список 

до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП ім. 
Шевченка на території Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області 

 

№ 
п/

п 

Прізвище,ім’я по 
батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 
код 

Номер 
сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0192644 

Рілля - 

451, 

кормові 

угіддя – 

32 

 

2.  Внести  зміни у рішення LІІ сесії Олевської міської ради  VII 

скликання від 20.03.2020 року № 1594 «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: п. 16. рішення 

LІІ сесії Олевської міської ради  VII скликання від 20.03.2020 року № 1594 

«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» викласти в новій редакції: «16. Виділити власнику 

земельної частки (паю)  *****в натурі  земельну ділянку (рілля) площею 1,5795 



 

га, кадастровий номер 1824481600:02:000:0311, земельну ділянку (кормові 

угіддя) площею 0,6437 га, кадастровий номер 1824481600:07:000:0455»; 

3. Внести зміни у додаток до рішення до рішення LХ сесії Олевської 

міської ради  VII скликання від 22.10.2020 року № 1831 « «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 п. 1 розділу «№ паю» Додаткового списку до 

розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на 

земельну частку (пай) реформованого КСП ім.Шевченка на території Олевської 

міської ради Олевського району Житомирської області, цифри «203» після слів 

«рілля» змінити на цифри «468» та цифри «76» після слів «кормові угіддя» 

змінити на цифри «31»: 
 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП ім. 

Шевченка на території Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області 

 

№ 
п/

п 

Прізвище,ім’я по 
батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 
код 

Номер 
сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0192830 

Рілля - 

468, 

кормові 

угіддя – 

31 

 

4. Внести зміни у додаток до рішення до рішення LХ сесії Олевської 

міської ради  VII скликання від 22.10.2020 року № 1831 « «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 п. 6 розділу «№ паю» Додаткового списку до 

розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на 

земельну частку (пай) реформованого КСП ім.Шевченка на території Олевської 

міської ради Олевського району Житомирської області, цифри «204» після слів 

«рілля» змінити на цифри «441» та цифри «77» після слів «кормові угіддя» 

змінити на цифри «34»: 
 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП ім. 

Шевченка на території Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області 

 

№ 
п/

Прізвище,ім’я по 
батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

Ідентифікаційний 
код 

Номер 
сертифікат

№ паю 



 

п паспорта у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0192936 

Рілля - 

441, 

кормові 

угіддя – 

34 

 

5. Доповнити рішення LХ сесії Олевської міської ради  VII скликання від 

22.10.2020 року № 1831 «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» п. 26, п. 27 та п. 28, а саме:  

«26. Виділити власнику земельної частки (паю)  ***** в натурі  земельну 

ділянку (рілля) площею 1,4139 га, кадастровий номер 1824481600:02:000:0318, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,6395 га, кадастровий номер 

1824481600:07:000:0449»; 

«27. Виділити власнику земельної частки (паю)  ***** в натурі  земельну 

ділянку (рілля) площею 1,6374 га, кадастровий номер 1824481600:02:000:0312, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,6826 га, кадастровий номер 

1824481600:07:000:0451»; 

«28. Виділити власнику земельної частки (паю)  ***** в натурі  земельну 

ділянку (рілля) площею 1,2065 га, кадастровий номер 1824486200:06:000:0475»; 

5.1. Пункти  26, 27,  рішення  LХ сесії Олевської міської ради  VII скликання 

від 22.10.2020 року № 1831 вважати пунктами 29, 30; 

6. Доповнити рішення  ХLІІ сесії Олевської міської ради  VII скликання від 

04.07.2019 року № 1167 «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» п. 10,  а саме: «10. Виділити власнику 

земельної частки (паю)  ***** в натурі  земельну ділянку (рілля) площею 0,5417 

га, кадастровий номер 1824484400:07:000:1022, земельну ділянку (кормові 

угіддя) площею 0,4190 га, кадастровий номер 1824484400:10:000:1014»; 

6.1. Пункт 10 рішення  ХLІІ сесії Олевської міської ради  VII скликання від 

04.07.2019 року № 1167 вважати пунктом 11; 

7. Внести зміни у рішення ІІ сесії VIII скликання від 24.12.2020 року № 64  

«Про внесення змін у рішення Олевської міської ради», а саме п. 2 рішення ІІ 

сесії VIII скликання від 24.12.2020 року № 64 викласти у новій редакції: 2. 

Внести зміни у рішення та додатковий список до рішення LII сесії Олевської 

міської ради VII скликання від 20.03.2020 року № 1594 «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 розділу земельних 

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

реформованого КСП «Україна» на території Олевської міської ради Олевського 

району Житомирської області, цифри «408» після слів «рілля» змінити на «414» 

та цифри «342» після слів «кормові угіддя» змінити на цифри «227»: 
Додатковий список 

до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП 
«Україна»  на території Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області 

№ 

п/
п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 
паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0337715 

Рілля - 

414, 

кормові 

угіддя – 

227 

7.1. Внести зміни у рішення LII сесії Олевської міської ради VII скликання 

від 20.03.2020 року № 1594 «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», доповнивши  рішення ІІ 

сесії VIII скликання від 24.12.2020 року № 64  «Про внесення змін у рішення 

Олевської міської ради» пунктом 2.1., а саме: 

«2.1. Виділити власнику земельної частки (паю) ***** в натурі  земельну 

ділянку (рілля) площею 0,8523 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0423; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,8815 га, кадастровий номер 

1824487200:05:000:0161. 

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

скликання від 04.06.2021 року №388 «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», а саме: 

пункт 61 даного рішення викласти у новій редакції: 



 

 
№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

Місце проживання Адреса земельної 

ділянки 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговування  

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуального 

садівництва,  

га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господ 

царства, га 

Для 

будівництва 

індивідуальних 

гаражів, га 

61 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - - - 

9. Внести зміни у рішення VІІІ сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 04.06.2021 року №373 «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів)», а саме: п. 

13 даного рішення виключити.  

9.1. Пункти 14,15,16,17 рішення VІІІ сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 04.06.2021 року №373 вважати пунктами 13,14,15,16. 

10. Внести зміни у рішення VІІ Олевської міської ради VIII скликання від 

28.04.2021 року №309 «Про виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності (за межами 

населеного пункту с. Кишин)», а саме: п. 1 даного рішення викласти у новій 

редакції: 

«1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824484000:03:000:0519 загальною площею 20,8147 га, 

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

міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту с. Кишин) на 

чотири земельні ділянки: 

- земельна ділянка № 1 загальною площею 19,3147 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею 0,5000 га; 

- земельна ділянка № 3 загальною площею 0,5000 га; 

- земельна ділянка №4  загальною площею 0,5000 га.» 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                                  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 428 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

Про припинення дії договорів  

оренди земельних ділянок  

сільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши заяви: 

- *****, проживає за адресою: вул. Травнева, 10, с. Горщик, 

Коростенський район, Житомирська область;  

- *****, проживає за адресою: вул. Набережна, 12, с. Сущани, 

Коростенський район, Житомирська область; 

- *****, проживає за адресою: вул. Гагаріна, 31, с. Сущани, 

Коростенський район, Житомирська область;  керуючись п. 31 

договору оренди землі від 07.11.2019 року, ст.ст. 31,32 Закону України 

«Про оренду землі», ст.1285 Цивільного кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Припинити дію договору оренди від 07 листопада 2019 року укладеного 

Олевською міською радою з ТОВ «Олевськ Агро» стосовно земельної ділянки: 

кадастровий номер 1824486800:08:000:0165, загальною площею 0,4441, 

розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів, у зв’язку з прийняттям спадщини спадкоємцем; 

1.1. Припинити дію договору оренди від 07 листопада 2019 року 

укладеного Олевською міською радою з ТОВ «Олевськ Агро» стосовно 

земельної ділянки: кадастровий номер 1824486800:06:000:0337, загальною 

площею 0,5627, розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області, у зв’язку з  прийняттям спадщини спадкоємцем. 

2. Припинити дію договору оренди від 07 листопада 2019 року 

укладеного Олевською міською радою з ТОВ «Олевськ Агро» стосовно 

земельної ділянки: кадастровий номер 1824486800:06:000:0111, загальною 

площею 0,5792, розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів, у зв’язку з прийняттям 

спадщини спадкоємцем; 



 

2.1. Припинити дію договору оренди від 07 листопада 2019 року 

укладеного Олевською міською радою з ТОВ «Олевськ Агро» стосовно 

земельної ділянки: кадастровий номер 1824486800:06:000:0409, загальною 

площею 0,5581, розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів, у зв’язку з прийняттям 

спадщини спадкоємцем. 

3. Припинити дію договору оренди від 07 листопада 2019 року 

укладеного Олевською міською радою  з ТОВ «Олевськ Агро» стосовно 

земельної ділянки: кадастровий номер 1824486800:06:000:0054, загальною 

площею 0,5513, розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів, у зв’язку з прийняттям 

спадщини спадкоємцем; 

3.1. Припинити дію договору оренди від 07 листопада 2019 року 

укладеного Олевською міською радою з ТОВ «Олевськ Агро» стосовно 

земельної ділянки: кадастровий номер 1824486800:10:000:0029, загальною 

площею 0,2142 на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів, у зв’язку з прийняттям спадщини спадкоємцем; 

3.2. Припинити дію договору на оренди від 07 листопада 2019 року 

укладеного Олевською міською радою з ТОВ «Олевськ Агро» стосовно 

земельної ділянки: кадастровий номер 1824486800:10:000:0026, загальною 

площею 0,4815 на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів, у зв’язку з прийняттям спадщини спадкоємцем. 

4. Повідомити ТОВ «Олевськ Агро» про припинення дії договорів оренди 

стосовно земельних ділянок кадастровий номер 1824486800:08:000:0165 

загальною площею 0,4441 га та кадастровий номер 1824486800:06:000:0337 

загальною площею 0,5627 га. 

5. Повідомити ТОВ «Олевськ Агро» про припинення дії договорів оренди 

стосовно земельних ділянок кадастровий номер 1824486800:06:000:0111 

загальною площею 0,5792 га та кадастровий номер 1824486800:06:000:0409 

загальною площею 0,5581 га. 

6. Повідомити ТОВ «Олевськ Агро» про припинення дії договорів оренди 

стосовно земельних ділянок кадастровий номер 1824486800:06:000:0054 

загальною площею 0,5513 га, кадастровий номер 1824486800:10:000:0029 

загальною площею 0,2142 га та кадастровий номер 1824486800:10:000:0026 

загальною площею 0,4815 га; 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 429 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 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: 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 12, с. Кам’янка, 

Коростенського району, Житомирської області; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 12, с. Кам’янка, 

Коростенського району, Житомирської області; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 9, с. Сердюки, 

Коростенського району, Житомирської області; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 27, с. Радовель, 

Коростенський район, Житомирська область; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 41, с. Сердюки, 

Коростенський район, Житомирська область; 

- *****, проживає за адресою: площа *****, 1, кв. 2, с. Зольня, 

Коростенський район, Житомирська область; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 1 б, с. Сущани, 

Коростенський район, Житомирська область; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 9, смт. Новоозерянка, 

Коростенський район, Житомирська область; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 13, с. Замисловичі, 

Коростенський район, Житомирська область; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 26, с. Замисловичі, 

Коростенський район, Житомирська область; 

- *****, проживає за адресою: провул. *****, 9, с. Сердюки, 

Коростенський район, Житомирська область; 



 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 12, с. Замисловичі, 

Коростенський район, Житомирська область; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 20-А, с. Ковалівка, 

Коростенський район, Житомирська область; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 6, с. Млинок, Коростенський 

район, Житомирська область; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 29, с. Хомутець, 

Брусилівського району, Житомирської області; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 29, с. Хомутець, 

Брусилівського району, Житомирської області; 

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)» ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендаціїЇ 

постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Світанок» на території Олевської міської територіальної громади 

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 ім. Кірова на території Олевської міської територіальної громади 

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 «Радовель» на території Олевської міської територіальної громади 

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 територіальної громади 

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 «Олевське» на території Олевської міської територіальної громади 

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 «Червоний партизан» на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області; за межами населених пунктів (додатковий 

список додається). 

7. 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 територіальної громади 

Житомирської області; за межами населених пунктів відповідно до додаткового 

списку. 

8. Виділити власнику земельної частки (паю) *****в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 1,3882 га, кадастровий номер 1824483600:02:000:0120, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,6804 га, кадастровий номер 

1824483600:02:000:0454; 

9. Виділити власнику земельної частки (паю) *****в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 1,3726 га, кадастровий номер 1824483600:02:000:0124, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,7207 га, кадастровий номер 

1824483600:02:000:0455; 

10. Виділити власнику земельної частки (паю) *****в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 1,0248 га, кадастровий номер 1824482800:07:000:0237, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,7207 га, кадастровий номер 

1824482800:02:000:0223; 

11. Виділити власнику земельної частки (паю) *****в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 1,0164 га, кадастровий номер 1824482800:09:000:0395, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,5229 га, кадастровий номер 

1824482800:02:000:0251; 

12. Виділити власнику земельної частки (паю) *****  в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 1,0596 га, кадастровий номер 1824482800:09:000:0396, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,4702 га, кадастровий номер 

1824482800:02:000:0252; 

13. Виділити власнику земельної частки (паю) ***** в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 0,4149 га, кадастровий номер 1824486800:06:000:0786, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,4441 га, кадастровий номер 

1824486800:07:000:0378; 

14. Виділити власнику земельної частки (паю) ***** в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 1,2301 га, кадастровий номер 1824482400:03:000:0425, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,9199 га, кадастровий номер 

1824482400:02:000:0588; 

15. Виділити власнику земельної частки (паю) ***** в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 1,2292 га, кадастровий номер 1824482400:03:000:0371, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,8584 га, кадастровий номер 

1824482400:02:000:0433; *****  в натурі земельну ділянку (кормові угіддя) 

площею 0,5386 га, кадастровий номер 1824482400:03:000:0390; 

17. Виділити власнику земельної частки (паю) ***** в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 0,9674 га, кадастровий номер 1824482800:09:000:0394, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,6249 га, кадастровий номер 



 

1824482800:02:000:0250; 

18. Виділити власнику земельної частки (паю) ***** в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 0,9122 га, кадастровий номер 1824482400:05:000:0543, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,5502 га, кадастровий номер 

1824482400:03:000:0386; 

19. Виділити власнику земельної частки (паю) ***** в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 0,2666 га, кадастровий номер 1824484400:02:000:1001; 

20. Виділити власнику земельної частки (паю) ***** в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 1,4372 га, кадастровий номер 1824482400:03:000:0460, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,5964 га, кадастровий номер 

1824482400:02:000:0485; 

21. Виділити власнику земельної частки (паю) ***** в натурі земельну ділянку 

(кормові угіддя) площею 0,4826 га, кадастровий номер 1824482400:05:000:0530; 

22. Рекомендувати громадянам здійснити державну реєстрацію речового права 

на земельну ділянку згідно законодавства. 

23. Відмітити, що приступати до використання земельної ділянки до 

встановлення її меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що 

посвідчує право на неї та державної реєстрації забороняється. 

24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Світанок»  на 

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/
п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 
паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0190559 

Рілля 

– 45, 

кормо

ві 

угіддя 

– 33 

2. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0283942 

Рілля 

– 48, 

кормо

ві 

угіддя 

– 34 

 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

 

 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП ім. Кірова на 

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 
паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0194403 

Рілля 

– 33, 

кормо

ві 

угіддя 

– 33 

2. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0194490 

Рілля 

– 158, 

кормо

ві 

угіддя 

– 158 

3. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0194342 

рілля – 

159, 

кормо

ві 

угіддя 

– 159 



 

 

4. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0194478 

Рілля 

– 157, 

кормо

ві 

угіддя 

- 157 

5. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0194223 

Рілля 

– 9, 

кормо

ві 

угіддя 

- 9 

 

 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

  

 

 

 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Радовель» на 

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/
п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 
паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0280284 

Рілля 

– 132, 

кормо

ві 

угіддя 

– 132 

 

 

 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО  



 

  

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Полісся» на 

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 
видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 
код 

Номер 
сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0314536 

Рілля 

– 239, 

кормо

ві 

угіддя 

– 510 

 

 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Олевське» на 

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 
видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 
код 

Номер 
сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0281247 

Рілля 

– 278, 

кормо

ві 

угіддя 

– 505 

2. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0281518 

Рілля 

– 291, 

кормо

ві 

угіддя 

– 405 

3. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0314496 

Рілля 

– 453, 

кормо

ві 

угіддя 

– 530 

4. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0281532 

Рілля 

– 465, 

кормо

ві 

угіддя 



 

– 541 

5. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0281597 

Рілля 

– 459, 

кормо

ві 

угіддя 

- 233 

6. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0281598 

Рілля 

– 320, 

кормо

ві 

угіддя 

- 453 

 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

 

 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Червоний 

партизан»» на території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 
видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 
код 

Номер 
сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0190683 

Рілля 

– 16, 

кормо

ві 

угіддя 

– 2 

 

 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО  



 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 430 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши заяви: 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 9, с. Черняхів, Кагарлицький 

район, Київська область; 

- *****, проживає за адресою: провул. *****, 24, с. Радовель, 

Коростенський район, 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  України» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування,  

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 1,2894 га на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, яка розроблена ПП АНДВОЛ; 

1.1. Виділити власнику земельної частки (паю) ***** в натурі  земельні ділянки 

загальною площею 1,2894 га,  у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,5343 га, 

кадастровий номер 1824481300:07:000:0414, земельна ділянка (сіножаті) 

площею 0,7551 га, кадастровий номер 1824481300:08:000:0270; 

2. 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 1,3995 га на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, яка розроблена ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

2.1. Виділити власнику земельної частки (паю) ***** в натурі  земельні ділянки 

загальною площею 1,3995 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,1755 га, 



 

кадастровий номер 1824486000:09:000:0567, земельна ділянка (пасовища) 

площею 0,2240 га, кадастровий номер 1824486000:11:000:0409; 

3. Відмітити, що приступати до використання земельних ділянок до 

встановлення їх меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що 

посвідчує право на них та державної реєстрації забороняється. 

4. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 431 

ІХ сесія            VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

Про надання дозволу розроблення 

детального плану території земельної 

ділянки, яка розташована на території  

Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів 
 

Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КИЇВСТАР», код ЄДРПОУ 21673832, зареєстрованого за адресою: вул. 

Дегтярівська, 53, м. Київ, керуючись до ст. 12, 17 Закону України «Про основи 

містобудування», ст. 19, 29 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 24 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про 

затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахувань 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 

на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану 

території», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 

«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1468/20206 від 20 грудня 

2011 року та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Розробити детальний план території земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,16 га, розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області (за межами с. Болярка) для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій, 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 за 

межами с. Болярка, Коростенського району, Житомирської області для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, визначити 

Олевську міську раду. 

3. Фінансування робіт з розробки детального плану території земельної ділянки 

за межами с. Болярка,  Коростенського району, Житомирської області для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, здійснити за 



 

рахунок коштів ПрАТ «КИЇВСТАР». 

4. Відділу містобудування, архітектури та будівництва управління 

містобудування, архітектури, будівництва та землекористування Олевської 

міської ради забезпечити: 

4.1 Організацію оформлення вихідних даних на розробку детального плану 

території; 

4.2 Розгляд проєктних матеріалів та проведення процедури громадських 

слухань проекту 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 постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва та 

землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                                                                  Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 432 

ІХ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту щодо відведення земельної  

ділянки для розміщення об’єкту,  

призначеного для обслуговування потреб  

територіальної громади (кладовище). 

 

Розглянувши «Детальний план території земельної ділянки за межами 

населеного пункту на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за адресою: м. Олевськ вул. Олевської республіки, 

загальною площею 5,7 га, для розміщення об’єкту, призначеного для 

обслуговування потреб територіальної громади (кладовище)», затвердженого 

рішенням VIII сесії Олевської міської ради VIII скликання від 04.06.2021 року 

№ 392 «Про затвердження Детального плану території в м. Олевськ 

(кладовище)», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 12, 83, 123, п. 24 розділу Х Перехідних положень Земельного 

кодексу України, ст. 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу» та 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

      1. Олевській міській раді замовити виготовлення проєкту із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, загальною площею 5,7 га, цільове 

призначення - землі загального користування (код  за КВЦПЗ 18.00) для 

розміщення об’єкту, призначеного для обслуговування потреб територіальної 

громади (кладовище). 

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

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

3. Проєкт землеустрою погоджений в установленому законом порядку 

подати на розгляд та затвердження чергової сесії Олевської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                                    

   ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 433 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

Про укладання договору оренди 

земельної ділянки комунальної власності 

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 7, с. Кишин, 

Коростенського району Житомирської області, відповідно до Закону України 

«Про оренду землі», ст. ст. 83, 93, 124 Земельного кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07), яка 

розташована по вул. Корольова, 44, с. Зубковичі, Коростенського району, 

Житомирської області, загальною площею 0,0779 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 1824483201:05:003:0003, терміном на 5 (п’ять) років, між 

Олевською міською радою та *****. 

2. Встановити річну орендну плату в розмірі 12 % від нормативно-

грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (КВЦПЗ 03.07).   

3. ***** в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 
 

 



 

                                                     

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 434 

 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

Про укладання договору оренди землі 

сільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 1, с. 

Білокоровичі, Коростенського району, Житомирської області, керуючись 

Законом України «Про оренду землі», ст. 83,93,124, п. 24 розділу Х Перехідних 

положень Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Укласти договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 

за КВЦПЗ 01.01), яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області (за межами м. Олевськ), загальною площею 0,2351, 

кадастровий номер 1824455100:04:000:0059, терміном на 7 (сім) років між 

Олевською міською радою та *****. 

2. Встановити річну орендну плату в розмірі 12% від її нормативно-грошової 

оцінки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код за 

КВЦПЗ 01.01). 

3. *****в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди земельної 

ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням  рішення покласти та постійну комісію міської ради 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                                    
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 435 

 

ІХ сесія           VІІI скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель 

 

Розглянувши технічну документацію з нормативно грошової оцінки 

земель села Соснівка, Олевської міської ради, Коростенського району, 

Житомирської області, виготовлену Житомирською філією державного 

підприємства «Науково-дослідного та проектного інституту землеустрою», 

керуючись  ст.12 Земельного кодексу України, ст.23. Закону України «Про 

оцінку земель», Законом України «Про експертизу землевпорядної 

документації», Законом України «Про засади державної регуляторної 

політики», ст. 271.2 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  України» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії з містобудування, архітектури та землекористування,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити технічну документацію з нормативно грошової оцінки земель с. 

Соснівка Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області 

та середню (базову) вартість 1м
2
 земель с. Соснівка – 95,58 грн/м

2
. Граничне 

значення зонального коефіцієнту Км2 становить 1,00. Площа с. Соснівка 

складає 66,2000 га. 

5. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населеного пункту с. 

Соснівка з 1 січня 2022 року. 

6. Нормативна грошова оцінка земель с. Соснівка підлягає щорічній індексації 

відповідно до вимого чинного законодавства. 

7. Відділу землекористування управління містобудування, архітектури, 

будівництва та землекористування Олевської міської ради внести зміни до 

діючих договорів оренди землі щодо зміни розміру орендної плати шляхом 

укладання додаткових угод. 

8. Олевській міській раді оприлюднити дане рішення відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

9. З 01 січня 2022 р. вважати такими, що втратили чинність: 

- «Технічна документація по визначенню нормативної грошової оцінки земель 

сільських населених пунктів Тепеницької сільської ради (сіл Тепениця, 

Артинськ, Обище, Соснівка та Хмелівка) Олевського району Житомирської 

області», в частині села Соснівка. 



 

10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію міської 

ради з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №436 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельних ділянок 

за межами населених пунктів 

 

З метою організації раціонального використання та охорони земель, 

забезпечення ведення Державного земельного кадастру та здійснення контролю 

за використанням і охороною земель Олевської міської ради, відповідно до 

ст.ст. 12, 20, 22,184, п. 24 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 містобудування, архітектури та землекористування,  

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Провести інвентаризацію несформованої земельної ділянки та надати дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельної ділянки, яка розташовані на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів Тепеницького 

старостинського округу з формуванням земельної ділянки:  

- орієнтовною площею 1,8 га. 

2. Провести інвентаризацію несформованої земельної ділянки та надати дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельної ділянки, яка розташована на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

Новоозерянського старостинського округу з формуванням земельної ділянки: 

- орієнтовною площею 14,5 га; 

- орієнтовною площею 14,0 га; 

- орієнтовною площею 25,1 га; 

- орієнтовною площею 10,0 га; 

- орієнтовною площею 6,5 га; 

- орієнтовною площею 4,0 га; 



 

- орієнтовною площею 7,0 га; 

- орієнтовною площею 1,5 га; 

- орієнтовною площею 22,7 га; 

- орієнтовною площею 2,7 га; 

- орієнтовною площею 6,0 га; 

- орієнтовною площею 11,5 га. 

3. Провести інвентаризацію несформованої земельної ділянки та надати дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельної ділянки, які розташовані на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів Хочинського 

старостинського округу з формуванням земельної ділянки:  

- орієнтовною площею 3,0 га. 

4. Провести інвентаризацію несформованих земельних ділянок та надати дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельних ділянок, які розташовані на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

Зубковицького старостинського округу з формуванням земельних ділянок:  

- орієнтовною площею 7,2 га; 

- орієнтовною площею 4,3 га; 

- орієнтовною площею 3,2 га. 

5. Провести інвентаризацію несформованої земельної ділянки та надати дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельної ділянки, яка розташовані на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населеного пункту м. Олевськ з 

формуванням земельної ділянки:  

- орієнтовною площею 0,2232 га; 

6. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок подати на затвердження чергової сесії міської ради. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин постійну комісію міської ради з питань містобудування, 

архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                  Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



 

                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №437 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.06.2021 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

 

З метою організації раціонального використання та охорони земель, 

забезпечення ведення Державного земельного кадастру та здійснення контролю 

за використанням і охороною земель Олевської міської ради, відповідно до 

ст.ст. 12, 20, 22,184, 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 містобудування, архітектури та землекористування, 

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 розташовані на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

Зубковицького старостинського округу з формуванням земельної ділянки:  

- орієнтовною площею 2,0 га. 

2. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок подати на затвердження чергової сесії міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин постійну комісію міської ради з питань містобудування, 

архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

 

Міський голова          Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 438 

ІХ сесія            VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

Про розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди 

 

  Розглянувши заяву ТОВ «ПИЛОМАТЕРІАЛИ-СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 

35215103, зареєстрованого за адресою: вул. Молодіжна, 49, с. Покровське, 

Коростенського р-ну, Житомирської  обл., щодо зміни цільового призначення 

та передачі у користування на умовах оренди земельної ділянки комунальної 

власності, керуючись ст. 12, 95, 96, 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 ТОВ «ПИЛОМАТЕРІАЛИ-СЕРВІС» на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою зміни цільового призначення та передачі у користування на умовах 

оренди, кадастровий номер 1824484400:05:000:1224, загальною площею 1,1200 

га, розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населеного пункту с. Покровське із цільового призначення землі запасу 

(Код 16.00 за КВЦПЗ) на цільове призначення для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ). 

2. ТОВ «ПИЛОМАТЕРІАЛИ-СЕРВІС» звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню документації із 

землеустрою. 

3. ТОВ «ПИЛОМАТЕРІАЛИ-СЕРВІС»  проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою зміни цільового призначення, 

погоджений у встановленому законодавством порядку подати на чергову 

сесію міської ради для затвердження. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 



 

 

Міський голова                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ     
 

              
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 439 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

Про виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) 
 

У звязку з необхідністю виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості),  керуючись ст. 144 Конституції 

України, ст. ст. 12, 95, 96, 122 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 з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності, кадастровий номер 1824488001:04:001:0001 загальною 

площею 0,4371 га, для ведення фермерського господарства (Код 01.02 за 

КВЦПЗ), яка розташована за адресою вул. Центральна, 43-А, с. Юрове, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. 

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 голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

 

 

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 440 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

від 08.07.2021 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок 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, 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 з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, 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 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки є комерційним ризиком замовника.  



 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ          



 

                                                                  Додаток 
до рішення  ІХ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 08.07.2021 року №440 «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок 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 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 

2 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 

3 ***** ***** ***** 0,0700 0,0700 

4 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 

5 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 

6 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 

7 ***** ***** ***** 0,2000 0,2000 

8 ***** ***** ***** 0,0510 0,0510 



 

9 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 

10 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 

 

 

 

Начальник відділу землекористування                                                  Микола САМЧЕНКО 

             



 

              
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 441 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 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 з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, 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 даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



 

                                                                                                   Додаток 

до рішення ІХ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 08.07.2021 року  №441 «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 

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 

будівництва і 

обслуговування 

житлового 

будинку 

господарських 

будівель    і 

споруд, га 

Для ведення 
особистого 

селянського 

господарства, 
га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824485601:07:017:0005 

2 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:031:0108 

3 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824481601:05:010:0138 

4 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824487601:03:004:0038 

5 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824487205:16:002:0041 

6 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:020:0090 

7 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:003:0037 

8 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:024:0117 

9 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824485603:04:004:0001 

10 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824485603:04:020:0001 

11 ***** ***** ***** 0,0679 0,0169 0,0510 1824487205:16:003:0027 

1824487205:16:003:0028 

12 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:038:0501 

13 ***** ***** ***** 0,0764 0,0764 - 1824455100:02:014:0020 

14 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:016:0196 

 

 

 



 

Начальник відділу землекористування                                          Микола САМЧЕНКО  



 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 442 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 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 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ) та для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05), 

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 проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ    



 

Додаток 
до рішення ІХ сесії міської ради  VІІІ скликання 

від 08.07.2021 № 442 «Про надання дозволу на 

розроблення проєкту 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, м.’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговування  

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуального 

садівництва,  

га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господ 

царства, га 

Для 

будівництва 

індивідуальних 

гаражів, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ***** ***** ***** 0,2000 0,2000 - - - 

2 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

3 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

4 ***** ***** ***** 0,3500 - - 0,3500 - 

5 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

6 ***** ***** ***** 0,1000 - 0,1000 - - 

7 ***** ***** ***** 0,1200 - 0,1200 - - 

8 ***** ***** ***** 0,4700 - - 0,4700 - 

9 ***** ***** ***** 0,2224 - - 0,2224 - 

10 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

11 ***** ***** ***** 0,1800 - - 0,1800 - 

12 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

13 ***** ***** ***** 0,2148 - - 0,2148 - 

14 ***** ***** ***** 0,1598 0,1598 - - - 

15 ***** ***** ***** 0,1200 - 0,1200 - - 

16 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

17 ***** ***** ***** 0,2000 - - 0,2000 - 



 

18 ***** ***** ***** 0,2000 - - 0,2000 - 

19 ***** ***** ***** 0,8000 - - 0,8000 - 

20 ***** ***** ***** 0,2300 0,2300 - - - 

21 ***** ***** ***** 0,4000 - - 0,4000 - 

22 ***** ***** ***** 0,0700 - 0,0700 - - 

23 ***** ***** ***** 0,0800 - 0,0800 - - 

24 ***** ***** ***** 0,0045 - - - 0,0045 

25 ***** ***** ***** 0,1200 - 0,1200 - - 

26 ***** ***** ***** 0,2160 - - 0,2160 - 

27 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

28 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

29 ***** ***** ***** 0,2566 - - 0,2566 - 

30 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

31 ***** ***** ***** 0,3573 - - 0,3573 - 

32 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

33 ***** ***** ***** 0,0170 - 0,0170 - - 

34 ***** ***** ***** 1,0200 - - 1,0200 - 

35 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

36 ***** ***** ***** 0,5500 - - 0,5500 - 

37 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

38 ***** ***** ***** 0,0200 - 0,0200 - - 

39 ***** ***** ***** 0,0500 - 0,0500 - - 

40 ***** ***** ***** 0,5000 - - 0,5000 - 

41 ***** ***** ***** 0,1200 - 0,1200 - - 

42 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

43 ***** ***** ***** 0,1100 - 0,1100 - - 

44 ***** ***** ***** 0,6000 - - 0,6000 - 

45 ***** ***** ***** 0,0300 - 0,0300 - - 

46 ***** ***** ***** 0,6500 - - 0,6500 - 



 

47 ***** ***** ***** 0,6500 - - 0,6500 - 

48 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

49 ***** ***** ***** 0,0180 - 0,0180 - - 

50 ***** ***** ***** 0,2346 0,2346 - - - 

51 ***** ***** ***** 0,2447 - - 0,2447 - 

52 ***** ***** ***** 0,1200 - 0,1200 - - 

53 ***** ***** ***** 0,8245 - - 0,8245 - 

 

 

 

 
  Начальник відділу землекористування                                                   Микола САМЧЕНКО 

 

  



 

              
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 443 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 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, для ведення  

особистого селянського господарства та 

для будівництва індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проєкту 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, 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 рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проєкти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), для індивідуального 

садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) та для будівництва індивідуальних гаражів 

(Код 02.05 за КВЦПЗ). 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва, для 

ведення особистого селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 



 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання земельної 

ділянки до реєстрації  права власності та про цільове використання земельних 

ділянок. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ        



 

Додаток 

до рішення  ІХ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 08.07.2021 року №443  

«Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для індивідуального садівництва, 

для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів» 
 

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва,  для ведення особистого селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів» 
 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

Місце проживання 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва   

і 

обслуговува

ння 

житлового  

будинку, 

господарськ

их будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивід

уальног

о 

садівни

цтва, га 

Для 

веденн

я 

особис

того    

селянс

ького 

господ

арства, 

га  

Для 

буді

вниц

тва 

інди

відуа

льни

х 

гара

жів, 

га  

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:005:0171 

2 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:008:0080 

3 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:003:0090 

4 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:005:0172 

5 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:001:0029 

6 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - - - 1824455100:02:010:0160 

7 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824483601:05:021:0028 

8 ***** ***** ***** 0,2300 - - 0,230

0 

- 1824483601:05:021:1029 

9 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824483201:05:005:0023 

10 ***** ***** ***** 0,5000 - - 0,500

0 

- 1824483201:05:005:0022 

11 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824483201:05:001:0017 

12 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824485601:07:019:0016 

13 ***** ***** ***** 0,2318 - - 0,231

8 

- 1824485601:07:018:0011 

14 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824487604:04:003:0011 

15 ***** ***** ***** 0,1963 - - 0,196

3 

- 1824487604:04:003:0010 

16 ***** ***** ***** 0,2383 0,2383 - - - 1824485301:03:046:0004 



 

17 ***** ***** ***** 0,3800 - - 0,380

0 

- 1824484003:01:002:0036 

18 ***** ***** ***** 0,2000 - - 0,200

0 

- 1824487205:16:002:0042 

19 ***** ***** ***** 0,0660 - 0,066

0 

- - 1824455100:02:039:0783 

20 ***** ***** ***** 0,0050 - - - 0,0

050 

1824455100:01:039:0039 

21 ***** ***** ***** 0,6000 - - 0,600

0 

- 1824486203:11:008:0021 

22 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824482800:05:014:0016                

23 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824482401:04:002:0023 

24 ***** ***** ***** 0,3850 - - 0,385

0 

- 1824482401:04:002:0565 

25 ***** ***** ***** 0,2130 0,2130 - - - 1824486001:04:006:0037 

26 ***** ***** ***** 0,1200 - 0,120

0 

- - 1824455100:01:008:0034 

27 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824483601:05:018:0013 

28 ***** ***** ***** 0,1300 - - 0,130

0 

- 1824483601:05:018:0014 

29 ***** ***** ***** 0,0900 - 0,090

0 

- - 1824483601:05:038:0018 

30 ***** ***** ***** 0,0350 - 0,035

0 

- - 1824455100:01:016:0195 

31 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824486801:02:002:0109 

 

32 ***** ***** ***** 0,2171 0,2171 - - - 1824486001:04:003:0092 

33 ***** ***** ***** 0,6500 - - 0,650

0 

- 1824485603:04:004:0002 

34 ***** ***** ***** 0,2212 - - 0,221

2 

- 1824485603:04:020:0002 

 

 

  

Начальник відділу землекористування                                                       Микола САМЧЕНКО  



 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 444 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 

  

Про надання дозволу на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі  

безоплатно у власність для ведення  

особистого селянського господарства 

   

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

на території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів керуючись пунктом 24 розділу Х Перехідні положення Земельного 

кодексу України, ст.12, 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 з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані на території 

Олевської міської ради за межами населених пунктів, з метою передачі 

безоплатно у власність 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 проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 



 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                                                                                                              Додаток 
до рішення ІХ сесії міської ради  VІІІ скликання 

від 08.07.2021 №444 «Про надання дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого 

селянського господарства»  

 

 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності  для ведення особистого селянського господарства. 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім.’я 

по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговування  

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуального 

садівництва,  

га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господ 

царства, га 

Для 

будівництва 

індивідуальних 

гаражів, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ***** ***** на території 

Олевської 

міської ради 

Житомирської 

області за 

межами 

населених 

пунктів 

0,1460 - - 0,1460 - 

2 ***** ***** на території 

Олевської 

міської ради 

Житомирської 

області за 

межами 

населених 

пунктів 

1,0000 - - 1,0000 - 

 

 

 
Начальник відділу землекористування                                                   Микола САМЧЕНКО 

  



 

                                                      
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 445 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

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) 

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 27А, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл., керуючись ст. 12, 40, 81, 116, 118, 

121, 122,140 Земельного кодексу України, ст. 8, 50 Закону України «Про 

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

керуючись пунктом 2 Розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України № 497-VIII від 02.06.2015 року «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку 

погодження документації із землеустрою» та враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Вилучити у громадянина ***** земельну ділянку надану рішенням 5 сесії 

Олевської міської ради VІ скликання від 28 березня 2011 року №63 «Про 

надання дозволу громадянам на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)», загальною площею 0,10 га – для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: вул. А.Мироненка, 1, м. Олевськ, Житомирська обл.  
Земельну ділянку долучити до земель запасу міської ради. 

2. Громадянину ***** надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), із 

земель житлової забудови, загальною орієнтовною площею 0,10 га за адресою: 

вул. Андрія Мироненка, 1, м. Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської 

області. 



 

3. Громадянину ***** звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проєктів із землеустрою. 

4. Громадянину ***** розроблений проєкт землеустрою в установленому 

законом порядку, з моменту його виготовлення  в місячний термін  подати на 

розгляд та затвердження чергової сесії міської ради. 

5. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

6. В разі не вжиття заходів з боку громадянина щодо розроблення проєкту 

землеустрою стосовно відведення земельної ділянки  та набуття права власності 

на земельну ділянку протягом одного року, з моменту  надання такого дозволу, 

вказане рішення вважається не виконаним та втрачає чинність. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                                                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 446 

 

ІХ сесія         VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою продажу на земельних торгах (аукціоні) 

 

З метою забезпечення ефективного використання міського земельного 

фонду в ринкових умовах, поповнення міського бюджету та здійснення заходів, 

спрямованих на врегулювання питань набуття права власності та з метою 

продажу на земельних торгах (аукціоні) права оренди на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення, реалізації державної політики в сфері 

регулювання земельних відносин керуючись  Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Земельним кодексом України, Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу 

земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні 

аукціони», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Олевській міській раді замовити розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, загальною орієнтовною 

площею 0,0600 га, цільовим призначенням для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (код за КВЦПЗ 03.07) із земель житлової та громадської 

забудови, розташованої за адресою: вул. Житомирська, с. Зубковичі, 

Коростенський район, Житомирська область, з метою продажу на земельних 

торгах (аукціоні); 

2. Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою продажу на земельних торгах (аукціоні) погоджений в 

установленому законом порядку, на розгляд та затвердження чергової сесії 

міської ради.    

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 
 

Міський голова                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                                   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 447 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 
 

Про внесення змін до договорів 

оренди земельних ділянок  

несільськогосподарського призначення  

 

Розглянувши заяви: 

-  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР», код 

ЄДРПОУ 21673832, зареєстрованого за адресою: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ 

та договір оренди землі укладений між Житомирською обласною державною 

адміністрацією та ПрАТ «КИЇВСТАР», стосовно земельної ділянки 

кадастровий номер 1824486000:11:000:1005; 

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР», код 

ЄДРПОУ 21673832, зареєстрованого за адресою: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ 

та договір оренди землі укладений Житомирською обласною державною 

адміністрацією та ПрАТ «Київстар», стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер 1824484000:07:000:0014;  

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР», код 

ЄДРПОУ 21673832, зареєстрованого за адресою: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ 

та договір оренди землі укладений Житомирською обласною державною 

адміністрацією та ПрАТ «Київстар», стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер 1824484800:10:000:0025; 

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР», код 

ЄДРПОУ 21673832, зареєстрованого за адресою: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ 

та договір оренди землі укладений Житомирською обласною державною 

адміністрацією та ПрАТ «Київстар», стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер 1824481300:04:000:0153 керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 93, 124 п. 24 розділу Х Перехідних положень 

Земельного кодексу України, ст. 651 Цивільного кодексу України, ст. 4, 33 

Закону України «Про оренду землі» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки (площею 

0,1225 га, кадастровий номер 1824486000:11:000:1005) від 30 липня 2009 року 

шляхом укладання додаткової угоди, а саме: - замінити орендодавця 



 

«Житомирська обласна державна адміністрація» на «Олевська міська рада 

Житомирської області»; 

1.1. Внести зміни до чинного договору оренди землі (кадастровий номер 

1824486000:11:000:1005, площа 0,1225 га) від 30 липня 2009 року, шляхом 

викладення п. 5 розділу «Об’єкт оренди», п. 9 розділу «Орендна плата», розділу 

«Реквізити сторін» у новій редакції, згідно додатку 1. 

2. Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки (площею 

0,1225 га, кадастровий номер 1824484000:07:000:0014) від 13 квітня 2011 року 

шляхом укладання додаткової угоди, а саме: - замінити орендодавця 

«Житомирська обласна державна адміністрація» на «Олевська міська рада 

Житомирської області»; 

2.1. Внести зміни до чинного договору оренди землі (кадастровий номер 

1824484000:07:000:0014, площа 0,1241 га) від 13 квітня 2011 року, шляхом 

викладення п. 5 розділу «Об’єкт оренди», п. 9 розділу «Орендна плата», розділу 

«Реквізити сторін» у новій редакції, згідно додатку 2. 

3. Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки (площею 

0,2025 га, кадастровий номер 1824484800:10:000:0025) від 30 липня 2009 року 

шляхом укладання додаткової угоди, а саме: - замінити орендодавця 

«Житомирська обласна державна адміністрація» на «Олевська міська рада 

Житомирської області»; 

3.1. Внести зміни до чинного договору оренди землі (кадастровий номер 

1824484800:10:000:0025, площа 0,2025 га) від 30 липня 2009 року, шляхом 

викладення п. 5 розділу «Об’єкт оренди», п. 9 розділу «Орендна плата», розділу 

«Реквізити сторін» у новій редакції, згідно додатку 3. 

4. Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки (площею 

0,1200 га, кадастровий номер 1824481300:04:000:0153) від 19 липня 2012 року 

шляхом укладання додаткової угоди, а саме: - замінити орендодавця 

«Житомирська обласна державна адміністрація» на «Олевська міська рада 

Житомирської області»; 

4.1. Внести зміни до чинного договору оренди землі (кадастровий номер 

1824481300:04:000:0153, площа 0,1200 га) від 19 липня 2012 року, шляхом 

викладення п. 5 розділу «Об’єкт оренди», п. 9 розділу «Орендна плата», розділу 

«Реквізити сторін» у новій редакції, згідно додатку 4. 

5. Визначити, що права та обов’язки орендаря за договорами оренди землі 

набуваються в повному обсязі з моменту підписання додаткових угод до 

договорів оренди та їх державної реєстрації. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                               Додаток 1 

                                                                                                            до рішення ІХ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                        VIII скликання від 08.07.2021 року №447 

                                                                                                      «Про внесення змін до договору оренди                     

   земельної ділянки несільськогосподарського  

                                                         призначення» 

 

Додаткова угода 

 

До договору оренди земельної ділянки від 30.07.2009 року 

(кадастровий номер 1824486000:11:000:1005) 

 

м. Олевськ                                                                                              «_____»______________2021 р. 

 

          ОРЕНДОДАВЕЦЬ Олевська міська рада Житомирської області,  в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись рішенням ІХ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 08.07.2021 року 

№____, «Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення», з одного боку, та ОРЕНДАР ПрАТ «Київстар», в особі провідного фахівця з оренди 

Ржепецької Людмили Олександрівни, яка діє на підставі Довіреності, з іншого боку, які разом 

іменуються «СТОРОНИ», уклали цю Додаткову угоду про наступне: 

 

1. В преамбулі та у тексті укладеного договору «Житомирська обласна державна адміністрація, 

код ЄДРПОУ 00022489» в усіх відмінках замінити на «Олевська міська рада Житомирської 

області, код ЄДРПОУ 04343470». 

2. У розділі «Об’єкт оренди» п. 5 викласти у новій редакції:  

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 47179 грн. 28 коп. (сорок сім тисяч сто 

сімдесят дев’ять гривень 28 копійок).» 

3. п. 9 розділу «Орендна плата» викласти у новій редакції: 

«9. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 12 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, площею 0,1225 га, що становить 5661 грн. 51 коп. (п’ять тисяч шістсот 

шістдесят одна  гривня 51 копійка) на рік, на р/р UA238999980334199812000006741, код платежу: 

18010600, МФО 899998, банк: Казначейство України, код ЄДРПОУ 37976485, ГУК у Житомирській 

області/ТГ м. Олевськ. 

4. У розділі Договору «Реквізити сторін» реквізити орендодавця викласти у новій редакції: 

«Орендодавець: Олевська міська рада, в особі міського голови Лисицького Сергія Івановича, код 

ЄДРПОУ 04343470, місце знаходження юридичної особи: вул. Володимирська, 2, м. Олевськ, 

Коростенського району, Житомирської області». 

5. Всі інші умови укладеного договору залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої 

зобов’язання.  

6. Ця додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору від 18 серпня 2020 року, набирає 

чинності з моменту підписання та її державної реєстрації. 

7. Угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 

сторін.  

Реквізити сторін 

 

Орендодавець  

Олевська міська рада в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича 

код ЄДРПОУ: 04343470 

Місцезнаходження юридичної особи:  

вул. Володимирська, 2, м. Олевськ,  

Коростенський р-н, Житомирська обл. 

Орендар 

ПрАТ «Київстар» в особі провідного фахівця з 

оренди Ржепецької Людмили  Олександрівни 

Код ЄДРПОУ: 21673832 

вул. Дегтярівська, 53,  

м. Київ 

тел. 0674120177 

 

Підписи сторін 

Орендодавець                                                                                             Орендар 

______________________________                                                           ___________________________ 
м.п.                                                                                                                         м.п.(за наявності)  



 

                                                Додаток 2 

                                                                                                        до рішення ІХ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                      VIII скликання від 08.07.2021 року №447 

                                                                                                    «Про внесення змін до договору оренди                     

земельної ділянки несільськогосподарського  

                                                          призначення» 

 

Додаткова угода 

До договору оренди земельної ділянки від 30.04.2011 року 

(кадастровий номер 1824484000:07:000:0014) 

 

м. Олевськ                                                                                              «_____»______________2021 р. 

 

 

          ОРЕНДОДАВЕЦЬ Олевська міська рада Житомирської області,  в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись рішенням ІХ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 08.07.2021 року 

№____, «Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення», з одного боку, та ОРЕНДАР ПрАТ «Київстар», в особі провідного фахівця з оренди 

Ржепецької Людмили Олександрівни, яка діє на підставі Довіреності, з іншого боку, які разом 

іменуються «СТОРОНИ», уклали цю Додаткову угоду про наступне: 

 

1. В преамбулі та у тексті укладеного договору «Житомирська обласна державна адміністрація, 

код ЄДРПОУ 00022489» в усіх відмінках замінити на «Олевська міська рада Житомирської 

області, код ЄДРПОУ 04343470». 

2. У розділі «Об’єкт оренди» п. 5 викласти у новій редакції:  

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 53769 грн. 93 коп. (п’ятдесят три тисячі 

сімсот шістдесят дев’ять гривень 93 копійки).» 

3. п. 9 розділу «Орендна плата» викласти у новій редакції: 

«9. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 12 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, площею 0,1241 га, що становить 6452 грн. 39 коп. (шість тисяч  чотириста 

п’ятдесят дві гривні 39 копійок) на рік, на р/р UA238999980334199812000006741, код платежу: 

18010600, МФО 899998, банк: Казначейство України, код ЄДРПОУ 37976485, ГУК у Житомирській 

області/ТГ м. Олевськ. 

4. У розділі Договору «Реквізити сторін» реквізити орендодавця викласти у новій редакції: 

«Орендодавець: Олевська міська рада, в особі міського голови Лисицького Сергія Івановича, код 

ЄДРПОУ 04343470, місце знаходження юридичної особи: вул. Володимирська, 2, м. Олевськ, 

Коростенського району, Житомирської області». 

5. Всі інші умови укладеного договору залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої 

зобов’язання.  

6. Ця додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору від 30 квітня 2011 року, набирає 

чинності з моменту підписання та її державної реєстрації. 

7. Угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 

сторін.  

Реквізити сторін 

 

Орендодавець  

Олевська міська рада в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича 

код ЄДРПОУ: 04343470 

Місцезнаходження юридичної особи:  

вул. Володимирська, 2, м. Олевськ,  

Коростенський р-н, Житомирська обл. 

Орендар 

ПрАТ «Київстар» в особі провідного фахівця з 

оренди Ржепецької Людмили  Олександрівни 

Код ЄДРПОУ: 21673832 

вул. Дегтярівська, 53,  

м. Київ 

тел. 0674120177 

 

 

Підписи сторін 

Орендодавець                                                                                             Орендар 

______________________________                                                           ___________________________ 
м.п.                                                                                                                         м.п.(за наявності) 



 

                                               Додаток 3 

до рішення ІХ сесії Олевської міської ради  

VIII скликання від 08.07.2021 року №447 

«Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення» 

 

 

Додаткова угода 

 

До договору оренди земельної ділянки від 30.07.2009 року 

(кадастровий номер 1824484800:10:000:0025) 

 

м. Олевськ                                                                                              «_____»______________2021 р. 

 

          ОРЕНДОДАВЕЦЬ Олевська міська рада Житомирської області,  в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись рішенням ІХ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 08.07.2021 року 

№____, «Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення», з одного боку, та ОРЕНДАР ПрАТ «Київстар», в особі провідного фахівця з оренди 

Ржепецької Людмили Олександрівни, яка діє на підставі Довіреності, з іншого боку, які разом 

іменуються «СТОРОНИ», уклали цю Додаткову угоду про наступне: 

 

1. В преамбулі та у тексті укладеного договору «Житомирська обласна державна адміністрація, 

код ЄДРПОУ 00022489» в усіх відмінках замінити на «Олевська міська рада Житомирської 

області, код ЄДРПОУ 04343470». 

2. У розділі «Об’єкт оренди» п. 5 викласти у новій редакції:  

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 81109 грн. 00 коп. (вісімдесят одна 

тисяча сто дев’ять гривень 00 копійок).» 

3. п. 9 розділу «Орендна плата» викласти у новій редакції: 

«9. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 12 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, площею 0,2025 га, що становить 9733 грн. 08 коп. (дев’ять тисяч сімсот 

тридцять три гривні 08 копійок) на рік, на р/р UA238999980334199812000006741, код платежу: 

18010600, МФО 899998, банк: Казначейство України, код ЄДРПОУ 37976485, ГУК у Житомирській 

області/ТГ м. Олевськ. 

4. У розділі Договору «Реквізити сторін» реквізити орендодавця викласти у новій редакції: 

«Орендодавець: Олевська міська рада, в особі міського голови Лисицького Сергія Івановича, код 

ЄДРПОУ 04343470, місце знаходження юридичної особи: вул. Володимирська, 2, м. Олевськ, 

Коростенського району, Житомирської області». 

5. Всі інші умови укладеного договору залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої 

зобов’язання.  

6. Ця додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору від 30 липня 2009 року, набирає 

чинності з моменту підписання та її державної реєстрації. 

7. Угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 

сторін.  

Реквізити сторін 

Орендодавець  

Олевська міська рада в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича 

код ЄДРПОУ: 04343470 

Місцезнаходження юридичної особи:  

вул. Володимирська, 2, м. Олевськ,  

Коростенський р-н, Житомирська обл. 

Орендар 

ПрАТ «Київстар» в особі провідного фахівця з 

оренди Ржепецької Людмили  Олександрівни 

Код ЄДРПОУ: 21673832 

вул. Дегтярівська, 53,  

м. Київ 

тел. 0674120177 

 

Підписи сторін 

 

Орендодавець                                                                                             Орендар 

______________________________                                                           ___________________________ 
м.п.                                                                                                                         м.п.(за наявності) 



 

Додаток 4 

до рішення ІХ сесії Олевської міської ради  

VIII скликання від 08.07.2021 року №447 

«Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення» 

 

Додаткова угода 

 

До договору оренди земельної ділянки від 19.07.2012 року 

(кадастровий номер 1824481300:04:000:0153) 

 

м. Олевськ                                                                                              «_____»______________2021 р. 

 

          ОРЕНДОДАВЕЦЬ Олевська міська рада Житомирської області,  в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись рішенням ІХ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 08.07.2021 року 

№____, «Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення», з одного боку, та ОРЕНДАР ПрАТ «Київстар», в особі провідного фахівця з оренди 

Ржепецької Людмили Олександрівни, яка діє на підставі Довіреності, з іншого боку, які разом 

іменуються «СТОРОНИ», уклали цю Додаткову угоду про наступне: 

 

1. В преамбулі та у тексті укладеного договору «Житомирська обласна державна адміністрація, 

код ЄДРПОУ 00022489» в усіх відмінках замінити на «Олевська міська рада Житомирської 

області, код ЄДРПОУ 04343470». 

2. У розділі «Об’єкт оренди» п. 5 викласти у новій редакції:  

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 44368 грн. 28 коп. (сорок чотири тисячі 

триста шістдесят вісім гривень 28 копійок).» 

3. п. 9 розділу «Орендна плата» викласти у новій редакції: 

«9. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 12 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, площею 0,1200 га, що становить 5324 грн. 19 коп. (п’ять тисяч триста 

двадцять чотири гривні 19 копійок) на рік, на р/р UA238999980334199812000006741, код платежу: 

18010600, МФО 899998, банк: Казначейство України, код ЄДРПОУ 37976485, ГУК у Житомирській 

області/ТГ м. Олевськ. 

4. У розділі Договору «Реквізити сторін» реквізити орендодавця викласти у новій редакції: 

«Орендодавець: Олевська міська рада, в особі міського голови Лисицького Сергія Івановича, код 

ЄДРПОУ 04343470, місце знаходження юридичної особи: вул. Володимирська, 2, м. Олевськ, 

Коростенського району, Житомирської області». 

5. Всі інші умови укладеного договору залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої 

зобов’язання.  

6. Ця додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору від 19 липня 2012 року, набирає 

чинності з моменту підписання та її державної реєстрації. 

7. Угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 

сторін.  

Реквізити сторін 

 

Орендодавець  

Олевська міська рада в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича 

код ЄДРПОУ: 04343470 

Місцезнаходження юридичної особи:  

вул. Володимирська, 2, м. Олевськ,  

Коростенський р-н, Житомирська обл. 

Орендар 

ПрАТ «Київстар» в особі провідного фахівця з 

оренди Ржепецької Людмили  Олександрівни 

Код ЄДРПОУ: 21673832 

вул. Дегтярівська, 53,  

м. Київ 

тел. 0674120177 

 

Підписи сторін 

Орендодавець                                                                                             Орендар 

______________________________                                                           ___________________________ 
м.п.                                                                                                                         м.п.(за наявності)  



 

                                                  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 448 

ІХ сесія                    VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

Про затвердження звіту про експертну  

грошову оцінку земельної ділянки  

комунальної власності 

 

Розглянувши заяву «УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА «СПАСІННЯ» ХРИСТИЯН 

ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ», зареєстрована за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 

82, м. Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл. про затвердження 

звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 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 з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити «УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА «СПАСІННЯ» ХРИСТИЯН ВІРИ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ» звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

комунальної власності несільськогосподарського призначення загальною 

площею 0,1912 га, кадастровий номер 1824455100:02:004:0025, яка перебуває у 

користуванні на умовах оренди, з  цільовим призначенням – для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (Код 03.15 за КВЦПЗ), 

розташована за адресою: вул. Київська, 58-В, м. Олевськ, Коростенський район, 

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 72905 грн. 00 коп. 

(сімдесят дві тисячі дев’ятсот п’ять гривень 00 копійок) (без ПДВ). Вартість 1 

кв.м. земельної ділянки становить 38,13 грн. (тридцять тридцять вісім гривень 

13 коп.) (без ПДВ). 

2. Доручити Олевській міській раді, в особі міського голови, укласти та 

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки 

комунальної власності, яка розташована за адресою: вул. Київська, 58-В, м. 

Олевськ, Коростенський район, Житомирська область, кадастровий номер 

1824455100:02:004:0025, між міською радою та «УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА 

«СПАСІННЯ» ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ»,  за ціною 72905 грн. 00 

коп. (сімдесят дві тисячі дев’ятсот п’ять гривень 00 копійок) (без ПДВ). 

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 38,13 грн. (тридцять вісім  

гривень 13 коп.) (без ПДВ).    

3. Припинити дію договору оренди землі від 04 квітня 2019 року укладеного з 

«УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА «СПАСІННЯ» ХРИСТИЯН ВІРИ 



 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ», стосовно земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824455100:02:004:0025, загальною площею 0,1912 га, 

розташованої за адресою: вул. Київська, 58-В, м. Олевськ, Коростенський 

район, Житомирська область. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                                            

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №449 

ІХ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

та внесення змін до договору оренди землі  

несількогосподарського призначення 

 

 Розглянувши заяву: 

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР», код 

ЄДРПОУ 21673832, зареєстрованого за адресою: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ 

та технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

кадастровий номер 1824486800:08:000:0018, виготовлену ПП «АНДВОЛ», 

керуючись  ст. 12 Земельного кодексу України, ст.23.Закону України «Про 

оцінку земель», Законом України «Про експертизу землевпорядної 

документації», Законом України «Про засади державної регуляторної 

політики», ст. 271 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, яка надана в оренду ПрАТ «КИЇВСТАР», загальною площею 0,1504 га, 

кадастровий номер 1824486800:08:000:0018, для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій (13.01) на території Олевської міської ради 

Житомирської області (за межами населених пунктів) та нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки, кадастровий номер 1824486800:08:000:0018 – 57924 

грн. 60 коп. (п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот двадцять чотири гривні 60 копійок), 

що становить 38 грн. 51 коп. (тридцять вісім гривень 51 копійка) за 1м
2
.  

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки кадастровий номер 

1824486800:08:000:0018 підлягає щорічній індексації відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

3. Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки (площею 

0,1504 га, кадастровий номер 1824486800:08:000:0018) від 15 березня 2011 року 

шляхом укладання додаткової угоди, а саме: замінити орендодавця 

«Житомирська обласна державна адміністрація» на «Олевська міська рада 

Житомирської області»; 



 

3.1. Внести зміни до чинного договору оренди землі (кадастровий номер 

1824486800:08:000:0018, площа 0,1504 га) від 15 березня 2011 року, шляхом 

викладення п. 5 розділу «Об’єкт оренди», п. 9 розділу «Орендна плата», розділу 

«Реквізити сторін» у новій редакції, згідно додатку 1. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію міської 

ради з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                                                                  Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                        Додаток 1 

                                                                                                до рішення ІХ сесії Олевської міської ради  

                                                                                             VIII скликання від 08.07.2021 року №449 

                                                                                                 «Про затвердження технічної документації з  

                                                                                                        нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

                                                                                     та внесення змін до договору оренди                    

                                                                                                  земельної ділянки несільськогосподарського  

                                             призначення» 

 

Додаткова угода 

До договору оренди земельної ділянки від 15.03.2011 року 

(кадастровий номер 1824486800:08:000:0018) 

м. Олевськ                                                                                              «_____»______________2021 р. 

 

          ОРЕНДОДАВЕЦЬ Олевська міська рада Житомирської області,  в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись рішенням ІХ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 08.07.2021 року 

№____, «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

та внесення змін до договору оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення», з 

одного боку, та ОРЕНДАР ПрАТ «Київстар», в особі провідного фахівця з оренди Ржепецької 

Людмили Олександрівни, яка діє на підставі Довіреності, з іншого боку, які разом іменуються 

«СТОРОНИ», уклали цю Додаткову угоду про наступне: 

1. В преамбулі та у тексті укладеного договору «Житомирська обласна державна адміністрація, 

код ЄДРПОУ 00022489» в усіх відмінках замінити на «Олевська міська рада Житомирської 

області, код ЄДРПОУ 04343470». 

2. У розділі «Об’єкт оренди» п. 5 викласти у новій редакції:  

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 57924 грн. 60 коп. (п’ятдесят сім тисяч 

дев’ятсот двадцять чотири гривні 60 копійок).» 

3. п. 9 розділу «Орендна плата» викласти у новій редакції: 

«9. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 12 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, площею 0,1504 га, що становить 6950 грн. 95 коп. (шість тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят гривень 95 копійок копійок) на рік, на р/р UA238999980334199812000006741, код платежу: 

18010600, МФО 899998, банк: Казначейство України, код ЄДРПОУ 37976485, ГУК у Житомирській 

області/ТГ м. Олевськ. 

4. У розділі Договору «Реквізити сторін» реквізити орендодавця викласти у новій редакції: 

«Орендодавець: Олевська міська рада, в особі міського голови Лисицького Сергія Івановича, код 

ЄДРПОУ 04343470, місце знаходження юридичної особи: вул. Володимирська, 2, м. Олевськ, 

Коростенського району, Житомирської області». 

5. Всі інші умови укладеного договору залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої 

зобов’язання.  

6. Ця додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору від 15 березня 2011 року, 

набирає чинності з моменту підписання та її державної реєстрації. 

7. Угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 

сторін.  

Реквізити сторін 

 

Орендодавець  

Олевська міська рада в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича 

код ЄДРПОУ: 04343470 

Місцезнаходження юридичної особи:  

вул. Володимирська, 2, м. Олевськ,  

Коростенський р-н, Житомирська обл. 

Орендар 

ПрАТ «Київстар» в особі провідного фахівця з 

оренди Ржепецької Людмили  Олександрівни 

Код ЄДРПОУ: 21673832 

вул. Дегтярівська, 53,  

м. Київ 

тел. 0674120177 

 

Підписи сторін 

Орендодавець                                                                                             Орендар 

______________________________                                                           ___________________________ 
м.п.                                                                                                                         м.п.(за наявності)  



 

                                                     

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №450 

ІХ сесія           VІІІ скликання  

 

від 08.07.2021 року 

 

Про прийняття земельних  

ділянок сільськогосподарського 

призначення у комунальну власність 

 

З метою організації раціонального використання та охорони земель, 

забезпечення ведення Державного земельного кадастру та здійснення контролю 

за використанням і охороною земель Олевської міської ради, відповідно до ст. 

12, п. 21 Розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, 

керуючись ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти у комунальну власність землі сільськогосподарського призначення 

колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені, загальною 

площею 227,8622 га, розташованих за межами населених пунктів Олевської 

міської територіальної громади Житомирської області, згідно з додатком. 

2. Зареєструвати за територіальною громадою в особі Олевської міської ради 

право комунальної власності на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення, згідно п.1 даного рішення, відповідно до вимог Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 

питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання  зрошення в Україні». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(Павло НАЛАПКО). 

 

 

Міський голова                                                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                                                                                            

                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                                 до рішення ІХ сесії VІІІ скликання 

                                                                                                                 від 08.07.2021 року №450«Про прийняття  

                                                                                                                 земельних ділянок сільськогосподарського  

                                                                                                                 призначення у комунальну власність.» 

 

 

№ з/п Кадастровий номер Місце розташування 

земельної ділянки 

Площа, га Цільове призначення 

(код за КВЦПЗ) 

1 1824482400:08:000:0239 Олевська міська рада 

Житомирської області 
1,9871 01.03 

2 1824482400:08:000:0240 Олевська міська рада 

Житомирської області 
1,9322 01.03 

3 1824482400:08:000:0238 Олевська міська рада 

Житомирської області 
1,0755 01.03 

4 1824484400:04:000:0013 Олевська міська рада 

Житомирської області 
13,9607 01.01 

5 1824484400:02:000:2000 Олевська міська рада 

Житомирської області 
6,2407 01.01 

6 1824484400:02:000:0007 Олевська міська рада 

Житомирської області 
12,6975 01.01 

7 1824484400:02:000:0010 Олевська міська рада 

Житомирської області 
5,4361 01.01 

8 1824484400:04:000:0023 Олевська міська рада 

Житомирської області 
4,3084 01.01 

9 1824484400:10:000:0555 Олевська міська рада 

Житомирської області 
5,7704 01.01 

10 1824484400:10:000:0550 Олевська міська рада 

Житомирської області 
2,5918 01.01 

11 1824484400:10:000:0552 Олевська міська рада 

Житомирської області 
3,3391 01.01 

12 1824484400:07:000:0119 Олевська міська рада 

Житомирської області 
12,1048 01.01 

13 1824484400:05:000:0229 Олевська міська рада 

Житомирської області 
25,0485 01.01 

14 1824484400:05:000:0227 Олевська міська рада 

Житомирської області 
31,7159 01.01 

15 1824484400:07:000:0097 Олевська міська рада 

Житомирської області 
8,2660 01.01 

16 1824484400:07:000:0064 Олевська міська рада 

Житомирської області 
9,8516 01.01 

17 1824484400:07:000:0086 Олевська міська рада 

Житомирської області 
49,6113 01.01 

18 1824484400:07:000:0114 Олевська міська рада 

Житомирської області 
8,0224 01.01 

19 1824484400:07:000:0060 Олевська міська рада 

Житомирської області 
4,3000 01.01 



 

20 1824484400:07:000:0116 Олевська міська рада 

Житомирської області 
4,4132 01.01 

21 1824484400:07:000:0087 Олевська міська рада 

Житомирської області 
7,6174 01.01 

22 1824484400:07:000:0122 Олевська міська рада 

Житомирської області 
3,0701 01.01 

23 1824484400:09:000:0009 Олевська міська рада 

Житомирської області 
4,5015 01.01 

ВСЬОГО, ГА 227,8622  

 

 

 

Начальник відділу землекористування                          Микола САМЧЕНКО 

       

 


