
 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

Про затвердження рішення  

виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління міської ради 

Горпиніч К.О. про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської 

міської ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та  враховуючи  висновок постійної комісії з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити рішення виконавчого комітету Олевської міської ради                                                                                                                                                             

від 19.11.2021 року № 231 «Про внесення змін до бюджету Олевської міської  

територіальної громади на 2021 рік». 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  

  

19.11.2021     м. Олевськ                             №231 

 

Про внесення змін до бюджету 

Олевської міської територіальної  

громади на 2021 рік  

 

       Керуючись статтею 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Бюджетним кодексом України, відповідно до рішення сесії обласної 

ради від 04.11.2021 року № 244 «Про внесення змін до обласного бюджету на 

2021 рік», розпорядження голови Житомирської ОДА від 13.11.2021 року №613 

«Про розподіл залишку коштів субвенції на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами», звернення відділу освіти, молоді і 

спорту Олевської міської ради від 15.11.2021 року №885, пункту 18  рішення ІІ 

сесії  VIIІ скликання Олевської міської ради від  24.12.2020 року  №31 „Про 

бюджет Олевської міської  територіальної громади на 2021 рік”, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:      

1. Внести такі зміни до бюджету Олевської міської територіальної 

громади на 2021 рік: 

1) збільшити  доходи загального фонду по коду доходів 41050900  

«Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно- ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 1147620,0  

гривень згідно з додатком 1 

2) збільшити  доходи загального фонду по коду доходів 41051700  

«Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» на суму 

66450,0  гривень згідно з додатком 1; 

3) збільшити видатки спеціального фонду по КТПКВКМБ 0116083 

«Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 



наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» на суму  

1147620,0 гривень згідно з додатком 3; 

4) збільшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0111210 

«Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» на суму  4 

430,0 гривень згідно з додатком 3; 

5) збільшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0611210 

«Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» на суму  

62020,0 гривень згідно з додатком 3; 

6) зменшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0611021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» на суму  234 787,0 гривень згідно з додатком 3; 

7) збільшити видатки спеціального фонду по КТПКВКМБ 0611171 

«Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів» на суму  234 787,0 

гривень згідно з додатком 3; 

8) збільшити профіцит загального фонду на суму 1 382 407,0 гривень, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) згідно з додатком 2; 

9) збільшити дефіцит спеціального фонду на суму 1 382 407,0 гривень, 

напрямком використання якого визначити надходження із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 

2. 

10) внести зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4; 

11) внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 

ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 

інфраструктури за об'єктами у 2021 році згідно з додатком 5. 

2. Рішення виконкому винести на затвердження міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом 

обов’язків.     

                     

Міський голова                                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ    



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

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. 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”, від 08.07.2021 року №398 „Про 

внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади на 2021 

рік”, від 12.08.2021 року №455 „Про внесення змін до бюджету Олевської 

міської  територіальної громади на 2021 рік”, від 09.09.2021 року №508 „Про 

внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади на 2021 

рік”, від 07.10.2021 року №558 „Про внесення змін до бюджету Олевської 

міської  територіальної громади на 2021 рік”, від 11.11.2021 року №614 „Про 

внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади на 2021 

рік”, а саме: 

2.1. В підпункті   1  пункту    1   цифри   356 931 436,00 гривень, 345 716 

039,00 гривень, 11 215 397,00 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 358 145 

506,00 гривень, 346 930 109,00 гривень, 11 215 397,00 гривень. 

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


          2.2. В  підпункті   2   пункту   1    цифри  367 390 782,00 гривень, 326 686 

972,00 гривень, 40 703 810,00  гривень замінити,  відповідно, цифрами   368 604 

852,00 гривень, 326 479 327,00 гривень, 42 125 525,00 гривень. 

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

цілому профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 20 450 782,00 гривень згідно з додатком  №2  до цього рішення, з них:   

             - профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 34 308 094,00 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 8 419 

502,00 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 30 910 128,00 гривень. (додаток 2), з них:  

- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в 

сумі 34 512 954,00 гривень, в тому числі: 

           надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі  34 308 094,00     гривень; 

використання залишків коштів спеціального фонду бюджету міської 

територіальної громади, які виникли  станом на 01.01.2021 року у сумі       204 

860,00 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, надходження коштів 

від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва - 34 860,00 гривень; 

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

гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації НЕФКО». 

2.5.  У пункті  6 цифри 16 498 611,00  гривень   замінити відповідно 

цифрами 16 498 381,00 гривень. 

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

          4. Додатки  1, 1.1, 2, 3, 4, 4.2, 4.3, 5, 6 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  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян, керуючись ст. 26 Закону 

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

«Програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на 

території Олевської ОТГ та військовослужбовців, працівників Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших 

силових структур громади, що брали участь у антитерористичних операцій на 

2020-2022 роки», затвердженої рішенням  ХLVІІІ сесії Олевської міської ради   

VІІ скликання, «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, 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: 

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

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

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

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

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

 ******за укладений контракт із ЗСУ – 10000,00 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  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

Про затвердження граничних сум витрат на 

придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання 

та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів  

органами місцевого самоврядування, а також установами 

та організаціями, які утримуються за рахунок міського 

бюджету  

 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 

року №332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, 

іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів 

державними органами, а також установами та організаціями, які 

утримуються за рахунок державного бюджету», відповідно до статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, 

іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів 

органами місцевого самоврядування, а також установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету міста 

Олевськ (додаються). 

2. Установити, що виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, які 

утримуються за рахунок міського бюджету міста Олевськ, здійснюють 

витрати на придбання легкових автомобілів за наявності бюджетних 

асигнувань на зазначені цілі у їх кошторисах. 

3. Рекомендувати Управлінню Державної казначейської служби України 

в Олевському районі Житомирської області під час оплати рахунків на 

придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів, дотримуватися 

граничних сум витрат, затверджених цим рішенням. 

4. 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  



Додаток  

до рішення ХV_сесії Олевської міської ради VIII скликання від 
07.12.2021 року №______«Про затвердження граничних сум 

витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання 

та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів  
органами місцевого самоврядування, а також установами 

та організаціями, які утримуються за рахунок  

міського бюджету» 

 

Граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів органами 

місцевого самоврядування, а також установами та організаціями, які  

утримуються за рахунок міського бюджету  
 

Назва Сума, грн./од. 

Легкові автомобілі  1000 000 

Мобільний телефон:  

придбання  9 500  

утримання (на місяць)  150 

Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, 

маніпулятор "миша"), ноутбук, моноблок 
25 000  

Меблі для обладнання робочих місць працівників:  

стіл офісний  7 000 

крісло офісне  4 000 

стілець  1 200 

шафа для одягу  5 000 

шафа для паперів  5 000 

сейф 4 000 

Примітка: Затверджені граничні суми витрат призначені для придбання комплектних 

легкових автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а не окремих деталей (предметів). 

 

Секретар   ради        Сергій МЕЛЬНИК    
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

Про створення інформаційного 

бюлетеня «Олевська громада» 

 

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

Україні», ст. 6 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації» з метою висвітлення діяльності Олевської міської ради, її 

посадових осіб, актуальних питань життя територіальної громади, держави, 

постійних комісій ради, а також питань соціально-економічного та культурного 

розвитку громади, поширення рішень Олевської міської  ради, виконкому, 

інформування про суспільно-політичне життя в територіальній громаді, міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Створити інформаційний бюлетень Олевської міської ради «Олевська  

громада». 

2. Затвердити Положення про інформаційний бюлетень «Олевська громада» 

(додаток 1). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука В.Ю. 

 

 

 
Міський голова      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
ПОЛОЖЕННЯ 

про інформаційний бюлетень «Олевська громада» 

 

З метою поінформованості жителів Олевської міської територіальної громади 

про діяльність міської ради з метою надання інформації з актуальних питань 

громади, міська рада здійснює публікацію інформації, яку вона створює і якою 

володіє. 

 

1. Завдання і концепція бюлетеня 

1.1. Інформаційний бюлетень Олевської міської ради Житомирської області 

«Олевська громада» (далі – Бюлетень), основним завданням якого є 

інформування громадськості про роботу органу місцевого самоврядування. 

1.2. Бюлетень складається з двох основних блоків: офіційних та авторських 

матеріалів, що відповідають його статусу і меті; видається в електронному та 

друкованому вигляді; розміщується на офіційній сторінці Олевської міської 

ради та безкоштовно розповсюджується серед жителів громади. 

 

2. Організація видання інформаційного бюлетеня  та його інформаційне 

забезпечення 

2. 1. Функції редакції Бюлетеня виконує Постійна робоча група з підготовки 

Бюлетеня до видання, склад якої затверджує своїм розпорядженням міський 

голова з числа працівників міської ради. 

2.2. Члени Постійної робочої групи сприяють своєчасному надходженню 

матеріалів від відповідних структурних підрозділів міської ради, депутатів і 

здійснюють рецензування цих та інших матеріалів. 

 

2. Мова видання Бюлетеня 

2.1. Бюлетень видається українською мовою. 

 

3. Обсяг Бюлетеня 

3.1. Обсяг Бюлетеня – 4 сторінки формату А3. 

4. Періодичність виходу Бюлетеня 

4.1. Бюлетень виходить не рідше одного разу на місяць. 

6. Тираж Бюлетеня 

6.1. Тираж бюлетеня складає не менше 1 тисячі примірників. 

 

7. Порядок видання Бюлетеня 

7.1.  Авторські матеріали, що надійшли до міської ради з метою опублікування, 

передаються в установленому порядку на рецензування до Постійної робочої 

групи. 

7.2. Постійна робоча група на підставі офіційно завізованих/схвалених 

рецензентами матеріалів: 

7.1.1. Формує пропозиції щодо поточних номерів Бюлетеня. 

7.1.2.  Здійснює редагування матеріалів номера. 



7.1.3. Збирає, одержує і готує до друку інформаційні матеріали та 

фотоілюстрації. 

7.1.4. Вносить відповідні правки і подає готовий до друку номер Бюлетеня. 

7.3. Передрук матеріалів, опублікованих у Бюлетені, здійснюється з письмового 

дозволу  Постійної робочої групи і з обов’язковим  посиланням  на джерело. 

 

7. Засновник Бюлетеня 

7.1. Засновником бюлетеня є Олевська міська рада Житомирської області. 

 

8.    Фінансові питання щодо Бюлетеня 

8.1. Фінансування випуску інформаційного бюлетеня здійснюється за рахунок 

коштів бюджету Олевської міської ради.  

 

 
  

Міський голова                                                            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

      

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

Про припинення діяльності  

Поясківського дошкільного навчального закладу  

Олевської міської ради шляхом ліквідації 

 

 На підставі статті 143 Конституції України, частини 1 пункту 30 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону 

України «Про дошкільну освіту», Цивільного кодексу України, Господарського 

кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», розглянувши висновки 

та рекомендації постійної депутатської комісії із соціально-гуманітарних 

питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити діяльність Поясківського дошкільного навчального закладу 

Олевської міської ради ( 11025, Житомирська область, Коростенський район, с. 

Пояски, вул. Шкільна, 5а, код ЄДРПОУ 38856494) шляхом ліквідації. 



2. Встановити двомісячний строк для заявлення кредиторами вимог з дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення вищевказаного 

дошкільного навчального закладу. 

3. Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності Поясківського 

дошкільного навчального закладу Олевської міської ради та затвердити її 

персональний склад згідно із додатком № 1. 

4. Ліквідаційній комісії в установленому порядку: 

1) Вжити заходи, пов’язані із ліквідацією закладу в установленому 

чинним законодавством порядку; 

2) Повідомити державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-

підприємців про перебування юридичної особи  у процесі ліквідації; 

3) Здійснити інвентаризацію майна, що належить Поясківському 

дошкільному навчальному закладу, який ліквідується, та після 

закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти 

ліквідаційний баланс та подати його на затвердження Олевській 

міській раді. 

4) Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню, до відповідної архівної установи у порядку, визначеному 

чинним законодавством України 

5. Попередити працівників Поясківського дошкільного навчального закладу 

Олевської міської ради про їх наступне вивільнення у зв’язку з ліквідацією 

закладу та направити до Олевської районної філії Житомирського обласного 

центру зайнятості інформацію про вивільнення працівників; 

6. Вчинити дії відповідно до ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності». 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Олевської міської ради із соціально-гуманітарних питань ( Наталія Яценко) та 

заступника міського голови (Юрій Данюк). 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



Додаток  

до рішення ХV_сесії Олевської міської  

ради VIII скликання від 07.12.2021 року 

№___ 

Склад 

комісії з ліквідації  

Поясківського дошкільного навчального закладу Олевської міської ради  

 

№ Прізвище, ім’я, по батькові, посада  ІПН 

1 Ковальчук Альона Петрівна – головний спеціаліст 

відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради, голова комісії 

2812611085 

2 Вишневська Ольга Михайлівна, бухгалтер, секретар 

комісії 

3280812362 

3 Ковальчук Олег Борисович, - начальник відділу 

економічного розвитку, транспорту, інвестицій та 

комунальної власності, член комісії 

2966803617 

4  Дорош Віра Василівна, - начальник відділу 

фінансово-господарської діяльності, член комісії 

2595911627 

5 Стафійчук Роман Олександрович, головний 

спеціаліст юридичного відділу, член комісії 

3540300199 

 

 

Секретар ради                                                                             Сергій МЕЛЬНИК  



  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  
  

Про внесення змін до 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, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради із 

соціально – гуманітарних питань, міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення IX сесії  Олевської міської ради VIII скликання від 

08 липня 2021 року № 403 «Про затвердження структури і штатної 

чисельності відділу культури та туризму Олевської міської ради» (додаток 1). 

2. Ввести в структуру штату сільських та селищних Будинків культури та 

клубів відділу культури та туризму Олевської міської ради: 

    2.1. посада «кочегар» - 2 (дві) штатні одиниці (Будинок культури с. Кишин). 
  



3. Начальнику відділу культури та туризму Олевської міської ради Ірині 

КЛЬОЦ затвердити штатний розпис міського Будинку культури Олевської 

міської ради відповідно до цього рішення, а також здійснити усі необхідні 

заходи, пов’язані з його виконанням.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Юрія ДАНЮКА. 

                
  

 Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                                                                   Додаток до рішення_____ сесії  
                                                                                                           Олевської міської ради _ скликання  

                                                                         від                 № 
  

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 6,5 13 

                                                     Всього: 56 91 

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 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 0,75 1 

  Прибиральник 2 2 

  Кочегар 1,5 3 

  Слюсар - кочегар 1 1 

  Електрик 1 1 

                                                    Всього: 14,25 17 

        

  

  

  

  

  



  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту та  

національно-патріотичного виховання  

дітей та молоді Олевської міської ради 

на 2022-2026 роки  

 

 Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про фізичну культуру і спорт», постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» від 30.06.2021 № 673 та з метою 

поліпшення розвитку фізичної культури і спорту, національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Програму розвитку фізичної культури і спорту та 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Олевської міської 

ради на 2022-2026 роки» (додається). 

2. Головним та відповідальним виконавцем Програми визначити відділ 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради. 

3. Управлінню фінансів міської ради при формуванні місцевого бюджету на 

відповідні роки передбачати кошти для реалізації Програми в межах 

наявних фінансових ресурсів. 

4. Учасникам забезпечити реалізацію заходів Програми в межах наявних 

фінансових ресурсів. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з гуманітарних питань.   

 

 

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ             



Додаток 

до рішення ХV сесії  

Олевської міської ради_VІІІ скликання  

від 07.12.2021р №   

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Програма 

розвитку фізичної культури і спорту 

та національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді 

Олевської міської ради 

на 2022-2026 роки 



  

І. Загальна характеристика програми розвитку фізичної культури і спорту 

та національно-патріотичного виховання дітей та молоді Олевської міської 

ради на 2022-2026 роки (надалі – Програма)  

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради 

2.  

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

  

3. Розробник Програми 
Відділ освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради 

5. Учасники Програми 

 Відділ освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради,  

 Відділ культури та туризму Олевської 

міської ради, 

 КУ «Олевська ДЮСШ»,  

 заклади освіти Олевської міської ради, 

 заклади культури Олевської міської 

ради,  

 сектор охорони здоров’я Олевської 

міської ради, 

 виконавчий комітет Олевської міської 

ради,  

 Відділ містобудування, архітектури та 

будівництва Олевської міської ради 

 ІІ відділення Коростенського районного 

територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки (за згодою), 

 Відділ прикордонної служби «Копище» 

(за згодою) 

 Олевський районний спортивно-

технічний клуб ТСО України (за згодою) 

 17 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 

Житомирській області (за згодою) 

 ГО, зареєстровані на території Олевської 

громади, фізкультурно-спортивної та 

військово-патріотичної спрямованості (за 

згодою) 

6. Термін реалізації Програми 2022-2026 роки 

7. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Міський бюджет 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

тис.грн. 

29643,8 тис. грн. 

Обсяг видатків, необхідних для виконання 

Програми, буде уточнюватися щороку, під час 

складання проєкту міського бюджету 

  у тому числі:   

8.1 коштів міського бюджету 29643,8 тис. грн. 



8.2 коштів інших джерел - 

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

аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її 

розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми 

Розробка Програми на 2022-2026 роки зумовлена необхідністю вирішення 

проблемних питань галузі «Фізична культура та спорт» і «Національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді» в громаді та розроблена відповідно до Законів України «Про 

фізичну культуру і спорт» та «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Верховної 

Ради України «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в 

Україні в умовах децентралізації влади» від 19.10.2016 № 1695-VIII, постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» від 30.06.2021 № 673 та інших нормативно-правових актів 

України з питань фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання. 

Фізична культура і спорт – невід’ємна частина виховного процесу дітей, молоді та 

повноцінного життя дорослого населення. Її основне призначення – зміцнення здоров’я, 

підвищення фізичних можливостей людини, забезпечення здорового способу життя. Спорт - 

це динамічний рух уперед з використанням новітніх технологій і методів виховання, 

навчання та оздоровлення широких верств населення, фундамент успішного майбутнього. 

У громаді функціонує 1 дитячо-юнацька спортивна школа, в якій займається 333 дітей 

та підлітків, культивується 6 видів спорту. 

Навчально-тренувальну роботу проводять 10 тренерів. 

Проте низький рівень рухової активності населення стримує формування здорового 

способу життя, різко зростає захворюваність, особливо серед дітей та молоді. Постійно 

зростає кількість учнівської, віднесеної за станом здоров’я до спеціальної медичної групи. 

Дуже гостро відчувається проблема залучення різних верств населення до занять 

фізичною культурою та спортом, порівняно з європейськими країнами в Україні залучено 

лише близько 21 % населення, що безпосередньо впливає на здоров’я та довголіття нації. 

Спостерігається низький рівень залучення до занять фізкультурно-оздоровчою та 

спортивно-масовою роботою за місцем навчання, роботи, проживання громадян, відсутність 

системи пропаганди масового спорту, як невід’ємної і головної складової здорового способу 

життя, недостатній рівень залучення дітей та учнівської молоді до початкових занять 

спортом у ДЮСШ. 

Існує проблема щодо ефективної кадрової політики, як важливого інструменту 

функціонування галузі фізична культура і спорт, оскільки від рівня забезпеченості 

спортивних закладів фахівцями професійного рівня залежить якість підготовки спортсменів. 

Питання кадрового забезпечення набули особливої ваги з огляду на кадрову кризу у 

спортивній галузі всієї країни, в тому числі і в Олевській громаді. Низька заробітна плата, 

втрата престижу тренерсько-викладацької роботи, скорочення інструкторів фізкультурно-

оздоровчої діяльності призвели до відчутних кадрових проблем у галузі.  

Внаслідок цього основними невирішеними проблемами на теперішній час 

залишаються: 

- низький рівень рухової активності та здоров’я населення, особливо дітей, підлітків 

та молоді; 

- недостатній рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-

юнацького спорту; 

- застаріла матеріально-технічна база спортивних споруд; 

- недостатній рівень забезпеченості спортивним інвентарем та обладнанням ДЮСШ, 

закладів освіти та установ; 

- відсутність фахівців з фізичної культури та спорту у виробничих колективах, за 

місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення 



В Україні національно-патріотичне виховання охоплює усі сфери життєдіяльності 

суспільства, насамперед освіту і науку, молодь та сім&apos;ю, культуру і мистецтво, 

рекламу, профорієнтацію на військові спеціальності, відновлення та збереження 

національної пам&apos;яті, краєзнавство, туризм, охорону довкілля, фізкультуру і спорт, 

цивільну оборону, безпеку і оборону України, зв&apos;язки із закордонним українством. 

Згідно аналітичного звіту з проведення репрезентативного соціологічного 

дослідження становища молоді в Україні (2019 рік), проведеного Державним вищим 

закладом освіти «Університет банківської справи» на замовлення Міністерства молоді та 

спорту України, формування національно-патріотичної свідомості, як один із напрямків 

державної політики визначили лише 26,6% опитаних молодих людей, 44,1% вважають себе 

скоріше патріотично налаштованою людиною і тільки 27,7% респондентів вважають себе 

патріотично налаштованою людиною. 

За результатами опитування 24,2 % молоді готова захищати Україну зі зброєю в руках 

у разі мобілізації та 3,2 % молоді серед усіх опитаних уже брали або бере участь у військових 

діях; 60,5 % молодих людей готові захищати незалежність і територіальну цілісність України 

ненасильницькими методами, такими як волонтерство, благодійність. 

Проблеми, які потребують розв’язання під час формування національно-

патріотичного виховання дітей та молоді: 

 несистемний характер формування активної громадянської позиції 

задля утвердження національної ідентичності громадян на основі 

духовних цінностей Українського народу, національної самобутності; 

 недостатній розвиток громадсько-патріотичного, військово-патріотичного та 

духовно-морального виховання; 

 наявність у суспільній свідомості розбіжностей про історичне минуле нації, що 

створює підґрунтя для просування несумісних із незалежністю держави 

місцевих ідентичностей та мовних конфліктів; 

 недостатня поінформованість населення про історичні факти героїчної боротьби 

та визволення від поневолення Українського народу і здобуття незалежності 

України; 

 наявні наслідки деструктивного впливу на українське суспільство імперського, 

колоніального і комуністичного тоталітарного режимів; 

 відсутність цілісного національного мовно-культурного простору, стійкості його 

до зовнішнього втручання та сталої роботи з розвитку української мови; 

 наявний вплив держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній сфері 

України; 

 відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо 

національно-патріотичного виховання; 

 недостатній рівень обміну досвідом, успішними практиками в сфері формування 

громадянськості з країнами євроатлантичного простору; 

 мала частка осіб, які готові до захисту територіальної цілісності та незалежності 

України; 

 недостатній рівень охоплення населення України, зокрема дітей та 

молоді, проєктами та заходами із національно-патріотичного виховання; 

Комплексний підхід  до розв&apos;язання існуючих проблем на основі використання 

програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та виконання протягом 

2022-2026 років Програми розвитку фізичної культури і спорту та національно-

патріотичного виховання дітей та молоді Олевської міської ради.  

  

ІІІ. Мета та завдання Програми 

Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств населення до 

масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, а також 



максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному 

спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпійських принципів; подальший 

розвиток та вдосконалення системи патріотичного виховання молоді через систему 

організаційних заходів, формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної 

гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту 

національних інтересів України.  

 Завданнями Програми є створення умов для: 

 задоволення потреб кожного мешканця у зміцненні здоров’я, фізичному та 

духовному розвитку; 

 фізичного виховання та занять спортом в усіх типах закладів освіти, за місцем 

роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення; 

 розвитку дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих 

досягнень, спорту осіб з обмеженими фізичними можливостями та ветеранів; 

 поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-

технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного 

забезпечення галузі фізичної культури і спорту; 

 формування у дітей та молоді високої національно-патріотичної свідомості, 

національної гідності, готовності до виконання громадянського і 

конституційного обов&apos;язку щодо захисту національних інтересів 

України; 

 виховання поваги у дітей та молоді до Конституції України, законів України, 

державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України; 

 усвідомлення дітьми та молоддю своєї ролі в забезпеченні національної 

безпеки, захисті територіальної цілісності, суверенності та соборності 

української держави; 

 підвищення ролі української мови як національної цінності; 

 відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили 

військово-патріотичного виховання 

 утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;  

  



 ІV. Ресурсне забезпечення виконання Програми 

 Заходи Програми реалізуються за рахунок міського бюджету, суб’єктів підприємств 

усіх форм власності, громадських організацій, інвестиційних коштів, інших форм, не 

заборонених законодавством.  

  

Обсяг бюджетних 

коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання 

Програми 

2022 

(тис. 

грн.) 

2023 

(тис. 

грн.) 

2024 

(тис. 

грн.) 

2025 

(тис. 

грн.) 

2026 

(тис. 

грн.) 

Всього 

витрат на 

виконання 

програми 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів всього, 

в тому числі: 
5249,9 7071,8 5424,1  5767,5 6130,5 29643,8 

Міський бюджет   5249,9 7071,8 5424,1  5767,5 6130,5 29643,8 

Кошти небюджетних 

джерел 
- - - - - - 

  

     

V. Показники продукту Програми 

  

№ 

з/п 

Назва 

показника 

Одини-

ця 

виміру 

Вихідні 

дані на  

початок дії 

Програми 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Показники продукту Програми 

1. 

Кількість осіб, 

охоплених 

систематичною 

фізкультурно-

оздоровчою та 

спортивною роботою 

тис. 

осіб 
6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 

2. 

Кількість призерів 

офіційних змагань 

Всеукраїнського та 

міжнародного рівнів 

осіб 7 8 9 10 11 12 

2. Показники ефективності Програми 

1. 

Рівень охоплення 

населення 

фізкультурно-

оздоровчою та 

спортивною роботою 

%  17,3 17,6 17,9 18,2 18,5 18,8 

3. Показники якості Програми 

1. 

Кількість осіб, 

залучених до участі у 

масових спортивних та 

фізкультурно-

оздоровчих заходах 

тис. 

осіб 
6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 

2. 
Кількість осіб, 

залучених до участі у 

тис. 

осіб 
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 



заходах національно-

патріотичного 

виховання 



  

VІ. Напрями діяльності і заходи Програми 

  

№

 

з

/

п 

Найменування 

завдання 

Найменув

ання 

заходу 

Тер

мін 

вик

она

ння 

Викона

вці 

Джер

ела 

фінан

суван

ня 

Фінансув

ання 

усього, 

тис. грн. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. 

грн. 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

20

26 

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

1. Фізкультурно-оздоровча і спортивна робота у закладах освіти, за місцем 

роботи, проживання та відпочинку 

1

.

1 

Створення умов 

для 

забезпечення 

рухової 

активності в 

закладах освіти 

Запровадж

ення в 

закладах 

освіти усіх 

типів 

рухової 

активності 

школярів 

в обсязі не 

менше 8-

12 годин 

на місяць 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти,

молоді 

та 

спорту 

міськ

ий 

бюдж

ет  

У межах 

бюджетн

их призн

ачень 

          

Забезпече

ння 

збереженн

я у 

закладах 

освіти 

системи 

багатосту

пеневих 

спортивно

-масових 

змагань – 

проведенн

я 

Гімназіади

 Олевщин

и 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти,

молоді 

та 

спорту 

ЗЗСО 

міськ

ий 

бюдж

ет 

1057,5 

20

1,

5 

20

6,

5 

21

1,

5 

21

6,

5 

22

1,

5 

Участь у 

Гімназіаді 

Житомир

щини 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти,

молоді 

та 

спорту 

ЗЗСО 

міськ

ий 

бюдж

ет 

334,5 
67

,5 

66

,0 

66

,5 

67

,0 

67

,5 

Забезпече

ння 

проведенн

я міської 

та участь в 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти,

молоді 

та 

спорту 

міськ

ий 

бюдж

ет 

150,0 
30

,0 

30

,0 

30

,0 

30

,0 

30

,0 



районній 

Спартакіа

дах серед 

допризовн

ої молоді  

ЗЗСО 

1

.

2 

Створення умов 

для занять 

фізичною 

культурою та 

спортом за 

місцем навчанн

я, роботи, 

проживання та 

відпочинку насе

лення 

Забезпече

ння 

збереженн

я та 

розвиток 

гурткової 

роботи 

фізкульту

рно-

спортивно

го 

напряму в 

закладах 

освіти 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Заклади

 освіти 

міськ

ий 

бюдж

ет 

У межах 

бюджетн

их 

призначе

нь 

          

Забезпече

ння 

закладів 

освіти 

спортивни

м 

обладнанн

ям та 

інвентаре

м 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Заклади

 освіти 

міськ

ий 

бюдж

ет 

400,0 
60

,0 

70

,0 

80

,0 

90

,0 

10

0,

0 

Забезпече

ння 

проведенн

я 

Спортивн

их ігор 

серед 

працівникі

в 

підприємс

тв, 

організаці

й та 

установ 

Олевщини

, 

відзначен

ня кращих 

підприємс

тв 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Викона

вчий ко

мітет 

міськ

ий 

бюдж

ет 

100,0 
20

,0 

20

,0 

20

,0 

20

,0 

20

,0 

Участь у 

обласних 

202

2-

Відділ 

освіти, 

міськ

ий 
150,0 

20

,0 

25

,0 

30

,0 

35

,0 

40

,0 



всеукраїнс

ьких, 

регіональн

их 

спартакіад

ах та 

інших 

масових 

фізкульту

рно-

спортивни

х заходах 

серед 

працівникі

в галузей 

народного 

господарс

тва, 

соціальної 

та 

побутової 

сфери, 

посадових 

осіб 

органів 

виконавчо

ї влади, 

органів 

місцевого 

самовряду

вання 

202

6 

молоді 

та 

спорту 

Викона

вчий ко

мітет 

бюдж

ет 

Забезпечи

ти 

проведенн

я міських 

змагань 

серед 

ветеранів 

з різних 

видів 

спорту 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

ГО 

"ОЛЕВС

ЬКА МО 

ВФСТ 

"КОЛОС

"  

міськ

ий 

бюдж

ет 

40,0 
6,

0 

7,

0 

8,

0 

9,

0 

10

,0 



1

.

3 

Створення умов 

для 

розвитку фізкул

ьтурно-

оздоровчої та 

реабілітаційної 

роботи серед 

людей з 

обмеженими мо

жливостями 

Проведен

ня 

інвентариз

ації 

спортивни

х споруд 

та об’єктів 

на місцях 

з метою 

визначенн

я потреб у 

їх 

подальшо

му 

облаштува

нні для 

занять 

фізичною 

культурою

, спортом 

та 

фізкульту

рно-

спортивно

ю 

реабілітац

ією осіб з 

обмежени

ми 

можливос

тями та 

безперешк

одному 

доступу 

до всіх 

спортивни

х споруд 

для 

спортсмен

ів та 

глядачів з 

обмежени

ми 

фізичними 

можливос

тями 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Відділ 

містобу

дування

, 

архітек

тури та 

будівни

цтва 

міськ

ий 

бюдж

ет 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

          

Всього по розділу 2232,0 

40

5,

0 

42

4,

5 

44

6,

0 

46

7,

5 

48

9,

0 

1. Дитячо-юнацький та резервний спорт 

2 Сприяння залуч Забезпече 202 Відділ міськ 13420,0 22 25 27 29 31



.

1 

енню дітей та 

молоді до 

занять 

фізичною 

культурою та 

спортом у 

дитячо-

юнацькій спорт

ивній школі 

ння 

діяльності 

Олевської 

ДЮСШ 

2-

202

6 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

ДЮСШ 

ий 

бюдж

ет 

20

,0 

00

,0 

00

,0 

00

,0 

00

,0 

2

.

2 

Сприяння зміцн

енню матеріаль

но-

технічної бази 

ДЮСШ, 

облаштуванню 

необхідним обл

аднанням та 

інвентарем  

Капітальн

ий ремонт 

приміщен

ня 

Олевської 

ДЮСШ 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

ДЮСШ 

міськ

ий 

бюдж

ет 

1500,0   

15

00

,0 

      

Придбанн

я 

спортивно

го 

інвентарю 

та 

обладнанн

я для 

Олевської 

ДЮСШ 

202

2-

202

6 

ДЮСШ 

міськ

ий 

бюдж

ет 

272,0 
50

,0 

52

,0 

54

,0 

56

,0 

60

,0 

Реконстру

кція 

стадіону 

«Колос» 

202

2-

202

6 

ДЮСШ 

міськ

ий 

бюдж

ет 

1300,1 

70

0,

1 

60

0,

0 

      

2

.

3 

Сприяння удоск

оналенню навча

льно-

тренувальної ро

боти ДЮСШ 

Відкриття 

філій 

Олевської 

ДЮСШ в 

селах 

громади 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

ДЮСШ 

міськ

ий 

бюдж

ет 

6029,0 

11

14

,0 

11

44

,0 

12

21

,0 

12

50

,0 

13

00

,0 

Забезпече

ння 

проведенн

я міських 

змагань з 

різних 

видів 

спорту, 

інших 

фізкульту

рно-

оздоровчи

х та 

спортивни

х заходів 

згідно 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

ДЮСШ 

міськ

ий 

бюдж

ет 

81,3 
13

,3 

14

,0 

16

,0 

18

,0 

20

,0 



календарн

ого плану 

Забезпече

ння участі 

збірних 

команд та 

окремих 

спортсмен

ів 

територіал

ьної 

громади у 

змаганнях 

районного

, 

обласного, 

всеукраїнс

ького та 

міжнародн

ого рівнів 

з 

олімпійсь

ких та не 

олімпійсь

ких видів 

спорту 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

ДЮСШ 

міськ

ий 

бюдж

ет 

646,9 

12

0,

0 

12

6,

3 

13

2,

6 

13

3,

0 

13

5,

0 

2

.

4 

Сприяння оздор

овчій роботі 

Забезпече

ння 

послугами 

оздоровле

ння та 

відпочинк

у 

вихованці

в ДЮСШ 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

ДЮСШ 

міськ

ий 

бюдж

ет 

175,0 
25

,0 

30

,0 

35

,0 

40

,0 

45

,0 

Всього по розділу 23424,3 
424

2,4 
596

6,3 
415

8,6 
439

7,0 
466

0,0 

1. Спорт вищих досягнень 

3

.

1 

Забезпечення 

належних умов 

для підготовки 

до змагань 

вищого рівня 

Забезпече

ння 

проведенн

я 

навчально

-

тренуваль

них зборів 

з різних 

видів 

спорту, 

визнаних 

в Україні, 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

ДЮСШ 

міськ

ий 

бюдж

ет 

185,0 
35

,0 

35

,0 

35

,0 

40

,0 

40

,0 



з метою 

підготовк

и до 

змагань 

вищого 

рівня 

Забезпече

ння 

виплати 

винагород

и 

спортсмен

ам, 

тренерам, 

за 

результата

ми участі 

в 

обласних, 

всеукраїнс

ьких та 

міжнародн

их 

змаганнях 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

ДЮСШ 

міськ

ий 

бюдж

ет 

175,0 
25

,0 

30

,0 

35

,0 

40

,0 

45

,0 

3

.

2 

Сприяння 

діяльності  ГО, 

зареєстрованих 

на території 

Олевської 

громади, 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

Проведен

ня роботи 

спільно з 

громадськ

ими 

організаці

ями 

фізкульту

рно-

спортивно

ї 

спрямован

ості щодо 

залучення 

інвестицій 

та 

позабюдж

етних 

коштів на 

розвиток 

фізичної 

культури і 

спорту, 

відповідно 

до 

чинного 

законодав

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

ГО, 

зареєстр

овані на 

території 

Олевськ

ої 

громади, 

фізкульт

урно-

спортив

ної 

спрямов

аності 

міськ

ий 

бюдж

ет 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

          



ства 

Надання 

фінансової 

підтримки 

ГО, 

зареєстров

аних на 

території 

Олевської 

громади, 

фізкульту

рно-

спортивно

ї 

спрямован

ості, з 

метою 

забезпече

ння участі 

у 

змаганнях 

вищого 

рівня і 

забезпече

ння 

сучасним 

обладнанн

ям та 

інвентаре

м 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

ГО, 

зареєстр

овані на 

території 

Олевськ

ої 

громади, 

фізкульт

урно-

спортив

ної 

спрямов

аності (Г

О 

"ОЛЕВС

ЬКА МО 

ВФСТ 

"КОЛОС

",  ГО 

"ФФ 

ОЛЕВСЬ

КОЇ 

ОТГ",  Г

О "СКО 

ТКД 

І.Т.Ф. 

"ФЕНІКС

"",  ГО 

"ОДЮСК

ВБ 

"СПОРТ 

ЗАРАДИ 

МИРУ",  

ГО 

ОРФВ, 

ОЛЕВСЬ

КИЙ 

ВІДОКРЕ

МЛЕНИ

Й 

ПІДРОЗД

ІЛ ГО 

"ЖОФ 

ДЖИУ-

ДЖИТС

У") 

міськ

ий 

бюдж

ет 

2280,0 

30

0,

0 

36

0,

0 

48

0,

0 

54

0,

0 

60

0,

0 

Всього по розділу 2640,0 
36

0,

42

5,

55

0,

62

0,

68

5,



0 0 0 0 0 

1. Матеріально-технічне забезпечення 

4

.

1 

Сприяння 

розширенню 

мережі 

спортивних 

споруд на 

території 

громади та 

зміцненню 

матеріально-

технічної бази 

спортивних 

закладів 

Забезпече

ння 

проведенн

я 

сертифіка

ції 

відповідно

сті 

спортивни

х споруд 

та їх 

паспортиз

ації 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

Відділ 

містобуд

ування, 

архітект

ури та 

будівниц

тва 

міськ

ий 

бюдж

ет 

У межах 

бюджетн

их 

призначе

нь 

          

Забезпече

ння 

реконстру

кції, 

ремонту 

та 

облаштува

ння 

спортивни

х споруд, 

що 

перебуваю

ть у 

власності 

територіал

ьної 

громади 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

Відділ 

містобуд

ування, 

архітект

ури та 

будівниц

тва 

міськ

ий 

бюдж

ет 

У межах 

бюджетн

их 

призначе

нь 

          

Сприяння 

будівницт

ву нових 

спортивни

х об’єктів  

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

Відділ 

містобуд

ування, 

архітект

ури та 

будівниц

тва 

міськ

ий 

бюдж

ет 

У межах 

бюджетн

их 

призначе

нь 

          

Всього по розділу             

1. Національно-патріотичне виховання 

5

.

1 

Організаційно-

методичне 

забезпечення 

Організаці

я та 

проведенн

я 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

міськ

ий 

бюдж

ет 

10,0 
2,

0 

2,

0 

2,

0 

2,

0 

2,

0 



освітньо-

виховних 

та 

культурно

-

мистецьки

х заходів 

щодо 

національ

но-

патріотич

ного 

виховання 

дітей та 

молоді 

(благодійн

і акції, 

вебінари, 

перегляд 

фільмів 

під 

відкритим 

небом, 

засідання 

за 

круглим 

столом, 

конференц

ії, 

тематичні 

виставки, 

конкурси, 

змагання 

та інші 

заходи) 

спорту  

заклади 

освіти, 

Відділ 

культур

и та 

туризм

у 

заклади 

культур

и  

  

5

.

2 

Сприяння 

організації, 

проведенню та 

участі в заходах 

національно-

патріотичного 

та військово-

патріотичного 

виховання 

молоді 

Проведен

ня І етапу 

та участь 

у ІІ етапі 

Всеукраїн

ської 

дитячо-

юнацької 

військово-

патріотич

ної гри 

«Сокіл» 

(«Джура») 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

заклади 

освіти 

Олевсь

кий 

районн

ий 

спорти

вно-

технічн

ий 

клуб 

міськ

ий 

бюдж

ет 

362,5 
68

,5 

70

,5 

72

,5 

74

,5 

76

,5 



ТСО 

Україн

и (за 

згодою

) 

ІІ 

відділен

ня 

Коросте

нського 

районно

го 

територі

ального 

центру 

комплек

тування 

та 

соціальн

ої 

підтрим

ки (за 

згодою) 

ГО 

«Спілка 

Ветерані

в АТО» 

(за 

згодою) 

Організаці

я та 

проведенн

я 

п’ятиденн

их 

військово-

польових 

зборів з 

юнаками 

10-11 

класів 

закладів 

освіти 

громади з 

відпрацюв

ання 

стрільби з 

АК на 

полігоні в 

м. 

Новоград-

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

заклади 

освіти, 

ІІ 

відділен

ня 

Коросте

нського 

районно

го 

територі

ального 

центру 

комплек

тування 

та 

соціальн

ої 

міськ

ий 

бюдж

ет 

65,0 
11

,0 

12

,0 

13

,0 

14

,0 

15

,0 



Волинськ

ий  

підтрим

ки (за 

згодою) 

Участь у 

Всеукраїн

ських 

вишколах 

«Джура-

Прикордо

нник», 

«Джура-

Десантни

к» та 

інших 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

заклади 

освіти, 

Відділ 

прикор

донної 

служби 

«Копи

ще» (за 

згодою

) 

  

міськ

ий 

бюдж

ет 

125,0 
21

,0 

23

,0 

25

,0 

27

,0 

29

,0 

Організац

ія та 

проведен

ня 

щорічног

о патріот

ичного 

фестивал

ю 

учнівсько

ї молоді 

«Стежкам

и Бульби 

Боровця» 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

заклад

и 

освіти, 

Відділ 

культу

ри та 

туризм

у 

заклад

и 

культу

ри 

  

міськ

ий 

бюдж

ет 

270,0 
50

,0 

52

,0 

54

,0 

56

,0 

58

,0 

Проведен

ня 

міського 

конкурсу 

серед 

юнаків 

«Один 

день з 

життя 

солдата» 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

заклади 

освіти, 

ІІ 

відділен

ня 

Коросте

нського 

районно

го 

територі

міськ

ий 

бюдж

ет 

40,0 
7,

0 

7,

5 
8 

8,

5 
9 



ального 

центру 

комплек

тування 

та 

соціальн

ої 

підтрим

ки (за 

згодою)  

Олевськ

ий 

районни

й 

спортив

но-

технічни

й клуб 

ТСО 

України 

(за 

згодою) 

Проведен

ня 

міського 

збору-

змагання 

«Школа 

безпеки» 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

заклади 

освіти 

сектор 

охорони 

здоров’я 

17 ДПРЧ 

3 ДПРЗ 

ГУ 

ДСНС 

України 

у 

Житоми

рській 

області 

(за 

згодою) 

міськ

ий 

бюдж

ет 

40,0 
7,

0 

7,

5 
8 

8,

5 
9 

Сприяння 

залученню 

до заходів 

із 

національ

но-

патріотич

ного 

виховання 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

ГО 

«Спілка 

Ветерані

міськ

ий 

бюдж

ет 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

          



представн

иків 

ветерансь

ких 

громадськ

их 

організаці

й, 

козацтва, 

учасників 

АТО та ін. 

в АТО» 

(за 

згодою) 

    

Забезпече

ння 

матеріаль

но-

технічним 

обладнанн

ям, 

придбання

: 

навчально

-

тренуваль

ної зброї 

(макети 

масо-

габаритної 

зброї 

автомату 

АК-74), 

обладнанн

я та 

реманенту

, 

необхідно

го для 

проведенн

я заходів з 

національ

но-

патріотич

ного 

виховання

; 

необхідно

го 

туристичн

ого 

споряджен

ня для 

проведенн

я 

наметових 

таборів, 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

заклади 

освіти 

міськ

ий 

бюдж

ет 

400,0 
70

,0 

75

,0 

80

,0 

85

,0 

90

,0 



походів, 

вишколів 

та інших 

форматів 

заходів з 

національ

но-

патріотич

ного 

виховання 

5

.

3 

  

Ушанування 

героїв боротьби 

українського 

народу за 

незалежність і 

територіальну 

цілісність 

України 

Відвідува

ння 

закладів, 

що 

популяриз

ують 

культурні 

та 

мистецькі 

традиції 

українсько

го народу, 

експозиції 

музеїв, 

присвячен

і 

національ

но-

визвольні

й боротьбі 

українців 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

заклади 

освіти, 

Відділ 

культур

и та 

туризм

у  

заклади 

культур

и  

  

міськ

ий 

бюдж

ет 

5,0 
1,

0 

1,

0 

1,

0 

1,

0 

1,

0 

Організаці

я 

екскурсій

них 

поїздок, з 

метою 

відвідуван

ня дітьми 

та 

молоддю 

пам’ятних 

місць, 

пов’язани

х із 

героїчним 

минулим 

нашого 

народу, 

боротьбо

ю за волю 

України та 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

заклади 

освіти, 

Відділ 

культур

и та 

туризм

у  

заклади 

культур

и  

  

міськ

ий 

бюдж

ет 

30,0 
5,

0 

5,

5 

6,

0 

6,

5 
7 



розвитком 

державнос

ті 

Залучення 

коштів 

спеціальн

их фондів, 

внески 

міжнародн

их 

благодійн

их 

організаці

й та інших 

джерел, 

незаборон

ених 

законодав

ством для 

реалізації 

заходів 

національ

но-

патріотич

ного 

спрямуван

ня 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту  

Відділ 

культур

и та 

туризм

у  

  

За 

рахун

ок 

кошті

в 

незаб

ороне

них 

закон

одавс

твом 

            

Всього по розділу 1347,5 

24

2,

5 

25

6,

0 

26

9,

5 

28

3,

0 

29

6,

5 

6.Інформаційно-роз’яснювальна та просвітницька робота 

6

.

1 

Інформування 

про позитивний 

вплив на 

людину 

оптимальної 

рухової 

активності, з 

метою 

залучення 

широких верств 

населення до 

регулярних 

фізкультурно-

оздоровчих 

занять 

Забезпече

ння 

висвітлен

ня 

спортивни

х подій, 

що 

відбувают

ься у 

громаді, 

через 

засоби 

масової 

інформації

, 

офіційний 

сайт 

Олевської 

міської ТГ 

202

2-

202

6 

Загальни

й відділ, 

місцеві 

ЗМІ (за 

згодою) 

міськ

ий 

бюдж

ет 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

          



Популяри

зація 

через ЗМІ 

фізкульту

рно-

спортивно

го руху 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Загальни

й відділ 

міськ

ий 

бюдж

ет 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

          

Забезпече

ння 

проведенн

я у 

закладах 

освіти 

тематични

х уроків, 

зустрічей, 

відкритих 

тренувань 

тощо за 

участю 

провідних 

спортсмен

ів та 

тренерів 

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Заклади 

освіти, 

ДЮСШ 

міськ

ий 

бюдж

ет 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

          

6

.

2 

Організація та 

координація 

інформаційно-

просвітницької 

роботи у сфері 

національно-

патріотичного 

виховання 

Висвітлен

ня заходів 

національ

но-

патріотич

ного 

виховання

, що 

відбувают

ься у 

громаді, 

через ЗМІ 

та 

офіційний 

сайт 

Олевської 

міської ТГ 

202

2-

202

6 

Загальни

й відділ, 

місцеві 

ЗМІ (за 

згодою) 

міськ

ий 

бюдж

ет 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

          

Організаці

я в пресі 

постійно 

діючих 

рубрик, 

створення 

Інтернет-

сторінок, 

що 

популяриз

202

2-

202

6 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Загальни

й відділ 

міськ

ий 

бюдж

ет 

Не 

потребує 

фінансува

ння 

          



уватимуть 

українську 

історію, 

мову та 

культуру, 

досвід 

роботи з 

національ

но-

патріотич

ного 

виховання 

Усього за Програмою 29643,8 
524

9,9 
70

71,8 

54

24

,1 

57

67

,5 

61

30

,5 

  

  

VІІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

  

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань 

відповідальним виконавцем та учасниками Програми. 

Контроль за реалізацією заходів та досягненням показників, передбачених 

Програмою, здійснюється постійною комісією із соціально-гуманітарних питань. 

Учасники Програми щорічно, до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом, 

подають відповідальному виконавцеві інформацію про стан та результати виконання заходів 

Програми. 

Звітування по Програмі здійснюється раз на рік при розробці підсумків виконання 

Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської територіальної громади, 

що подаються на розгляд виконавчому комітету та міській раді. 

 

 

 

 

Секретар ради       Сергій МЕЛЬНИК  



 

                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХV сесія           м. Олевськ                     VІІІ скликання  

 

07.12.2021                                                                                                 № 

 

Про затвердження Програми оздоровлення 

та відпочинку дітей Олевської міської  ради 

на 2022 - 2025 роки 

 

Керуючись Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

«Про охорону дитинства», п. 22 ч. 1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою належної організації оздоровлення 

та відпочинку дітей, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей  Олевської 

міської  ради на 2022-2025 роки (додається). 

2. Визначати щорічний обсяг фінансування заходів Програми при затвердженні 

місцевого бюджету Олевської міської  ради на відповідний рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з  питань бюджету. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток 

до рішення Олевської міської ради 

від 07.12.2021 №  

ПРОГРАМА 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ 

Олевської міської ради 

на 2022-2025 роки 

  



П А С П О Р Т 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей Олевської міської 

територіальної громади на 2022 - 2025 роки (далі Програма). 

  

Назва, дата і номер 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розробку Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетний 

кодекс України (зі змінами і 

доповненнями) 

1. Замовник Програми Олевська міська рада 

2. Розробник Програми 
Відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради 

3. 
Брали участь у розробці 

Програми 

Служба у справах дітей Олевської міської 

ради 

4. Відповідальні виконавці 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Фінансове управління Олевської міської 

ради 

  

5. Мета Програми 

Створення сприятливих умов та 

забезпечення дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та 

підтримки, послугами з оздоровлення та 

відпочинку 

6. Термін реалізації Програми 2022-2025 роки 

7. 

Перелік джерел фінансування, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

Обсяг фінансування затверджується 

Олевською міською радою у межах 

коштів, передбачених в місцевому 

бюджеті Олевської міської 

територіальної громади на поточний рік 

для реалізації заходів, а також за 

рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

  

8. Загальний обсяг фінансових 2022 рік - 398,0тис. грн. 



  ресурсів, необхідних для 

2023 рік - 398,0тис. грн. 
  

  

  реалізації Програми по роках 
2024 рік - 398,0тис. грн. 

2025 рік - 398,0тис. грн. 

Загальні положення 

Права дитини на відпочинок і дозвілля, відновлення здоров’я визначено 

Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про 

соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» та іншими нормативно- 

правовими актами. 

Важливим постає питання в забезпеченні соціального захисту дитинства, 

турботі про здоров’я підростаючого покоління, реалізації конституційного права 

дітей на оздоровлення та відпочинок, як невід’ємної складової місцевої політики. 

В зв’язку з впливом різних факторів стан здоров’я дітей погіршується. Стресові 

перевантаження під час навчання у дітей шкільного віку сприяють розвитку у них 

різних хронічних захворювань. Рівень захворюваності дітей шкільного віку 

набуває значних масштабів і потребує посилення уваги місцевих органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

Економічні негаразди у державі викликають стрімке погіршення рівня 

життя багатьох сімей громади. Зростає кількість сімей з дітьми, сімейний бюджет 

яких не дозволяє оздоровити дитину. 

Діти є майбутнім потенціалом суспільства, від стану здоров’я якого 

залежить подальший розвиток України. Тому збереження здоров&apos;я дітей 

України, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного 

оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на 

сучасному етапі. Останніми роками особлива увага приділяється оздоровленню 

дітей, які потребують соціального захисту. Не залишається поза увагою й 

оздоровлення обдарованих і талановитих дітей, лідерів (лідерок) учнівського 

самоврядування. Ця програма створена для розв’язання наступної проблеми:

 організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, 

зміцнення здоров’я дитячого населення Гірської сільської ради шляхом 

удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення 

державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових 

послуг. 

Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено 

необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних 

умов для оздоровлення та відпочинку дітей. 

1. Мета Програми 

Метою Програми є створення сприятливих умов та забезпечення дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, послугами з оздоровлення 

та відпочинку. 

Організоване оздоровлення та відпочинок забезпечує поліпшення стану 

здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, зайнятість у період канікул, 

запобігає їх бездоглядності, дає можливість продовжити виховний процес та 

розвиток творчих здібностей дітей. 



3.Шляхи і засоби реалізації Програми 

1. Основними шляхами розв’язання проблеми є: 

2. виділення коштів з місцевого бюджету для співфінансування 

закупівлі путівок; 

3. закупівля путівок для оздоровлення та відпочинку дітей 

пільгових категорій; 

4. збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення; 

5. створення умов для зміцнення фізичного та психічного 

здоров&apos;я дітей шляхом належної організації оздоровлення та 

відпочинку; 

6. надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

7. формування та пропаганда здорового і безпечного способу 

життя; 

8. організація таборів з денним перебуванням при закладах освіти 

громади (за наявності коштів). 

3.2 Засобами розв’язання проблеми є: 

1. організація оздоровлення та відпочинку дітей; 

2. підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей; 

3. збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та 

оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених послугами 

оздоровлення. 

4. Основні завдання і заходи Програми 

1. Основні завдання програми: 

2. збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення; 

3. оптимізація фінансового та організаційного механізму щодо 

оздоровлення та відпочинку дітей протягом 2022-2025 років; 

4. створення умов для зміцнення фізичного та психічного 

здоров&apos;я дітей шляхом належної організації оздоровлення та 

відпочинку; 

5. надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

6. створення умов для якісного відпочинку дітей шкільного віку в 

таборах, профілактики бездоглядності дітей та підлітків під час літніх 

канікул шляхом організації профільних, спортивних таборів, мовних 

таборів, а також таборів праці та відпочинку. 
  

2.3 Основні заходи програми: 

  

  



№ Зміст заходу 
Відповідальні 

виконавці 

Термін 

викона 

ння 

Орієнтовний 

план 

фінансування 

Місцевий, 

державний, 

обласний, 

районний 

бюджети, інші 

джерела 

фінансування, 

ограни 

самоорганізац ії 

населення (далі 

ОСН) 

1 

Формування бази 

даних дітей для 

оздоровлення та 

відпочинку. 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, служба у справах 

дітей  

весь 

період 

програ 

ми 

не потребує 

2 

Організація 

відпочинку дітей 

шкільного віку в 

закладах з денним 

перебуванням, 

створених на базі 

закладів загальної 

середньої освіти. 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради 

  

2022-

2025 

роки 

2022рік  -199,0 тис 
2023рік  -199,0 тис 
2024рік  -199,0 тис 
2025рік  -199,0 тис 

  

3 

Закупівля путівок 

для оздоровлення 

та відпочинку 

дітей. 

міська рада, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради 

  

2022-

2025 

роки 

2022рік  -199,0 тис 
2023рік  -199,0 тис 
2024рік  -199,0 тис 
2025рік  -199,0 тис 

  

4 

Організація в 

літній період 

контролю за 

дотриманням 

санітарних норм та 

якістю харчування 

дітей в закладах 

відпочинку з 

денним 

управління 

Держпродспоживслужби  
  

весь 

період 

програ 

ми 

при умові 

організації 

відпочинку в 

межах 

фінансових 

можливостей 



перебуванням. 

5 

Забезпечення 

транспортуванням 

дітей, які 

потребують 

особливої уваги, 

обдарованих та 

талановитих дітей 

до місць 

відпочинку. 

відділ освіти, молоді та 

спорту  
  

весь 

період 

програ 

ми 

в межах 

кошторисних 

призначень 

  

1. Очікувані результати, ефективність Програми 

2. Виконання програми дасть змогу: 

3. організувати оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки - діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, діти, взяті на облік службою у справах дітей як 

такі, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти осіб, визнаних 

учасниками бойових дій відповідно до частини першої статті 6 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", діти з 

інвалідністю, здатні до самообслуговування (за відсутності медичних 

протипоказань); діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, 

діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф; діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких 

загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання 

службових обов&apos;язків; діти, які перебувають на диспансерному 

обліку; обдарованим і талановитим дітям, які досягли особливих успіхів у 

тій чи іншій сфері діяльності, а саме: переможцям, лауреатам та/або 

дипломантам олімпіад, творчих конкурсів, фестивалів, спартакіад, 

спортивних змагань не нижче районного, міського рівня (1-3 особисте або 

командне місце); членам дитячих творчих колективів та спортивних 

команд-переможців, лауреатам та/або дипломантам олімпіад, творчих 

конкурсів, фестивалів, спартакіад, спортивних змагань не нижче районного, 

міського рівня (1 - 3 особисте або командне місце); дітям, які є лідерами та 

активістами дитячих громадських організацій; відмінникам навчання (при 

вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей 

враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім&apos;ї, 

у якій вона виховується); 

4. забезпечити якісний відпочинок та оздоровлення дітей; 

5. створити оптимальні умови для безпечного та ефективного 

перебування дітей у пришкільних денних оздоровчих таборах. 



6. Шляхи реалізації Програми 

1. Обсяг фінансування затверджується Гірською сільською радою у межах 

коштів, передбачених бюджетом Гірської сільської територіальної громади 

на поточний рік для реалізації заходів Програми. 

2. Виконавчий комітет та депутати Гірської сільської ради здійснюють 

контроль за правильністю нарахування і фінансування та проведенням 

інших видатків, передбачених у Програмі. 

3. Строки виконання Програми 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2022 – 2025  років. 

1. Ресурсне забезпечення Програми 

2. Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

3. Ресурсне забезпечення наведено у додатку № 1 до Програми. 

4. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 

становить: на 2022 рік – 398,0 тис. грн., на 2023 рік – 398,0грн., на 2024 

рік 398,0 грн., 2025 рік -398,0 тис.грн. 

1. Зміни до Програми вносяться відповідно до законодавства. 

 

  



Додаток 1 до Програми 

Ресурсне забезпечення Програми відпочинку та оздоровлення дітей 

на 2022-2025 роки 

Таблиця розрахунку видатків згідно Програми оздоровлення 

та відпочинку дітей Гірської сільської ради на 2022 - 2025 

роки 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання програми 

(тис. грн) 

Всього, 

витрати 

на 

програму 

Роки виконання програми 

2022 2023 2024 2025 

Місцевий бюджет    
398,0  

тис. грн 

398,0 

тис грн 

398,0 тис. 

грн 

398,0 тис. 

грн 

  

  

  



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

Про затвердження Програми розвитку 

 молодіжної політики  Олевської міської ради 

на 2022-2025 роки  

 

З метою підтримки сімей, дітей і молоді та відповідно до вимог законів 

України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», статті 26 

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

ВИРІШИЛА: 

Затвердити  Програму молодіжної політики  Олевської міської ради на 2022-

2025 роки» (додається). 

Головним та відповідальним виконавцем Програми визначити відділ освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради. 

Управлінню фінансів міської ради при формуванні місцевого бюджету на 

відповідні роки передбачати кошти для реалізації Програми в межах наявних 

фінансових ресурсів. 

Учасникам забезпечити реалізацію заходів Програми в межах наявних 

фінансових ресурсів. 

Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

гуманітарних питань.   

 

Міський голова                                                                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ         

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням______сесії Олевської міської ради 

_____ скликання від_______2021р. №  

  

  

  

  

  

  

Програма 

розвитку молодіжної політики  

Олевської міської ради 

на 2022-2025 роки 



  

 І. Загальна характеристика Програми. 

1. Ініціатор розроблення Програми 
Відділ освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради 

2. Розробник Програми 
Відділ освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради 

3. Співрозробник Програми 
Відділ культури та туризму Олевської міської 

ради 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради 

5. Учасники Програми 

- Відділ освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради; 

- Відділ культури та туризму Олевської міської 

ради; 

- КУ «Центр соціальних служб» Олевської 

міської ради; 

- Загальний відділ Олевської міської ради 

- молодіжні громадські організації (за згодою). 

6. Термін реалізації Програми 2022-2025 роки. 

7. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет міської територіальної громади. 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього, 

Обсяг видатків, необхідних для виконання 

Програми, буде уточнюватися щороку, під час 

складання проєкту бюджету. 

1540,00 гривень 

  у тому числі:   

8.1. коштів міського бюджету 1540,00 гривень 

8.2. коштів інших джерел - 

  

ІІ  Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Молодіжна політика спрямована на створення умов для самореалізації та розвитку 

потенціалу молоді в Україні, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності, 

забезпечення активної участі молоді в суспільному житті. Відповідно до ст. 1 Закону України 

„Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, до молоді належать 

громадяни віком від 14 до 35 років. Кількість молоді, яка проживає в Олевській міській 

територіальній громаді, становить  близько 7,3 тисяч осіб (21 % загальної кількості 

населення). 

Молодь є важливою складовою суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, 

визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Останні події, що відбуваються в 

нашій державі, довели те, що молодь є не лише учасником цих подій, але й має вагомий 

вплив на прийняття тих чи інших державних рішень, упровадження реформ чи, навпаки, 

припинення дії певних чинників. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які 

відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми. Зокрема погіршуються 

показники здоров’я молодих громадян, не подолана демографічна криза, спостерігається 

тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі шкідливих звичок,   збільшується 



рівень трудової міграції. Рівень громадської активності та самоорганізації олевської молоді 

залишається низьким. Освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується через 

невідповідність між попитом та пропозиціями на ринку праці. Молодь в сільській місцевості 

майже не охоплена змістовним дозвіллям. Актуальним є питання постійного скорочення 

питомої ваги молоді щодо всього населення. Зокрема,  згідно статистичних даних, в Україні 

за останні десять років її кількість знизилася з 22 % до 20 %. За всіма прогнозами, ця 

тенденція триватиме і надалі 

Державна молодіжна політика значною мірою реалізується через саму молодь, молодіжний 

рух, молодіжні організації та об’єднання в результаті відповідної їх діяльності. При цьому 

молодь ніколи не була, не є і не може бути однорідною. Вона різниться за рівнем освіти, 

професійної підготовки, ціннісних орієнтацій, соціальної активності, участі у політичних та 

інших суспільних процесах. Як специфічна соціально-демографічна група суспільства, 

молодь характеризується не лише віковими ознаками, але й місцем, яке вона посідає у 

соціальній структурі суспільства, особливостями соціального становлення та розвитку. 

Говорячи про рівень розвитку молодіжної політики в Олевській міській територіальній 

громаді та його перспективи, виникає необхідність не лише у посиленні, але й в 

обов’язковому впровадженні проєктів та заходів, спрямованих на посилення активності 

молоді, шляхом підвищення як рівня поінформованості всіх учасників процесу реалізації 

державної молодіжної політики, так і налагодження взаємодії між молоддю та 

представниками місцевої влади, які працюють для молоді. 

Важливим є питання зайнятості молоді. Це не лише працевлаштування та пошук першого 

робочого місця, це комплексний та послідовний підхід до вирішення проблеми. А це 

значить, що значну увагу слід приділяти і профорієнтаційній роботі з учнівською молоддю, 

підтримці підприємницької діяльності тощо. 

Отже, проблеми, на розв’язання яких спрямовано Програму: 

- незалученість до здорового способу життя переважної частини молоді; 

 -низький рівень залученості молоді до неформальної освіти; 

- низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля; 

- відсутність молодіжних просторів, хабів, стартап-клубів, лабораторій на території громади; 

- недостатній рівень та відсутність популяризації волонтерського руху 

- низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією; 

- повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва; 

-відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної політики на засадах 

громадянського суспільства 

Вирішення зазначених проблем можливе шляхом розробки та реалізації Програми розвитку 

молодіжної політики Олевської міської ради на 2022-2025 роки. 

  

ІІІ Мета Програми 

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді 

Олевської міської територіальної громади, формування її громадянської позиції, 

забезпечення всебічної підтримки та активної участі молоді в суспільному житті. 

  

ІV Завдання Програми 

Виконання Програми сприятиме: 

 популяризації та утвердженню здорового і безпечного способу життя та 

культури здоров’я серед молоді 

 підвищенню молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності 

суспільства; 

 активізації діяльності молодіжних громадських організацій; 



 створенню умов для повноцінної самореалізації молоді, її творчого потенціалу; 

 стимулюванню молодих людей до ведення підприємницької діяльності; 

 зменшенню негативних явищ у молодіжному середовищі; 

 обміну досвідом молоді на обласному, всеукраїнському та міжнародному 

рівнях; 

 створенню та функціонуванню молодіжного інформаційного простору. 

  

V Обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної 

громади та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.  

Програма реалізується протягом щорічних етапів у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках. Реалізація 

Програми протягом щорічних етапів спрямована на покращення становища молоді. 

  

Ресурсне забезпечення Програми 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Роки реалізації 

  

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

(тис. грн.) 

2022 

рік 

(тис. 

грн.) 

2023 рік 

(тис. 

грн.) 

2024 рік 

(тис. 

грн.) 

2025 рік 

(тис. грн.) 
  

1 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому числі 
310,00 360,00 410,00 460,00 1540,00 

державний бюджет - - - - - 

міський бюджет 310,00 360,00 410,00 460,00 1540,00 

кошти небюджетних 

джерел 
- - - - - 

  

  

VІ  Напрями діяльності та заходи Програми  

№

 

з

/

п 

Назва 

напряму 

діяльност

і 

(пріорите

тні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Терм

ін 

вико

нанн

я 

заход

у 

Викона

вці 

Джерел

а 

фінансу

-вання 

Орієн

товні 

обсяг

и 

фінан

суван-

ня 

(варті

сть), 

тис. 

грн., 

Очікуван

ий 

результа

т 



у 

тому 

числі 

2021 

рік 

 2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

1

. 

Формува

ння 

здорового 

способу 

життя 

Сприяння 

популяризації масового 

спорту з метою 

збереження та 

поліпшення здоров’я 

молоді. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Підтримк

а 

фізичного 

стану 

здоровʼя 

молоді, 

пропагува

ння 

ідеології 

здорового 

способу 

життя. 

    

Проведення змагань, 

фестивалів з вуличних, 

нетрадиційних видів 

спорту, популярних 

серед молоді. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

200,00 

в т. ч.: 

2022 

р. – 

50,00, 

2023 

р. – 

50,00, 

2024 

р. – 

50,00, 

2025 

р. – 

50,00 

Збільшен

ня 

кількості 

молоді, 

яка 

займаєтьс

я 

спортом, 

шляхом 

створення 

нових 

форм 

організаці

ї 

змістовно

го 

дозвілля. 

    

Проведення 

інформаційно-

профілактичних, 

просвітницьких заходів 

з формування навичок 

здорового способу 

життя, відповідальної 

безпечної поведінки та 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

КУ 

«Центр 

соціаль

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Залученн

я молоді 

до 

активної 

позиції 

щодо 

відповіда

льної 



попередження 

можливих негативних 

дій відносно 

здоров&apos;я. 

них 

служб» 

поведінки 

до 

власного 

здоров’я. 

    

Проведення 

профілактичних заходів 

для молоді, у тому 

числі для учнівської та 

студентської, з питань 

профілактики 

туберкульозу, 

ВІЛ/СНІДу, вживання 

алкоголю, наркотиків 

та тютюнопаління. 

2021- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

КУ 

«Центр 

соціаль

них 

служб» 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Підвищен

ня рівня 

інформов

аності 

молоді 

щодо 

захворюв

ань, які 

передают

ься 

статевим 

шляхом, 

та 

негативн

их 

наслідків 

вживання 

алкоголю, 

наркотикі

в, 

тютюноп

аління. 

    

Розробка та 

розповсюдження 

соціальної реклами з 

питань пропаганди 

здорового способу 

життя, профілактики 

негативних явищ у 

молодіжному 

середовищі. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

КУ 

«Центр 

соціаль

них 

служб» 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

. 

Зменшен

ня 

кількості 

молоді, 

яка 

вживає 

наркотич

ні 

речовини, 

алкоголь. 

    

Проведення 

соціологічного 

опитування щодо 

здорового способу 

життя (до всесвітнього 

Дня здоров`я) 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

  

Визначен

ня 

проблем 

формуван

ня 

здорового 

способу 

життя у 

молоді. 

    

Проведення 

анкетування до Дня 

молоді. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

відділ 

культур

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

  

Визначен

ня 

проблем 

молоді та 

ставлення 

до 

здорового 



и та 

туризму

. 

способу 

життя. 

    

Організація навчання 

учнівської молоді 

засадам здорового 

способу життя через 

„лекторії здоров’я”. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

КУ 

«Центр 

соціаль

них 

служб» 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Пропагув

ання 

здорового 

способу 

життя. 

2

. 

Співпрац

я з 

благодійн

ими 

фондами 

та 

громадсь

кими 

організаці

ями, 

спрямова

на на 

запобіган

ня 

поширенн

ю 

негативн

их явищ в 

молодіжн

ому 

середови

щі. 

Сприяння реабілітації 

молоді, залежної від 

алкоголю, наркотичних 

речовин та 

різнопланова допомога 

ВІЛ-інфікованим 

особам. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

КУ 

«Центр 

соціаль

них 

служб», 

молоді

жні 

громадс

ькі 

організа

ції (за 

згодою)

. 

  

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Реабіліта

ція 

молоді, 

залежної 

від 

алкоголю, 

наркотич

них 

речовин. 

    

Сприяння громадським 

організаціям у 

проведенні заходів, 

спрямованих на 

профілактику 

негативних явищ у 

молодіжному 

середовищі, 

формування здорового 

способу життя. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

КУ 

«Центр 

соціаль

них 

служб», 

молоді

жні 

громадс

ькі 

організа

ції (за 

згодою)

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Підтримк

а 

організаці

й у 

реалізації 

молодіжн

ої 

політики 

у сфері 

роботи з 

молоддю. 



. 

3

. 

Розвиток 

неформал

ьної 

освіти 

(набуття 

молодими 

людьми 

знань, 

навичок 

та інших 

компетен

тностей 

поза 

системою 

освіти). 

Проведення семінарів, 

семінарів-тренінгів, 

тренінгів, конференцій, 

форумів, наметових 

таборів, походів, 

зборів-походів та інших 

заходів, розробка і 

видання 

інформаційних, 

методичних матеріалів 

та виготовлення і 

розміщення соціальних 

роликів з метою 

забезпечення розвитку 

неформальних форм 

роботи з молоддю. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

відділ 

культур

и та 

туризму

, 

молоді

жні 

громадс

ькі 

організа

ції (за 

згодою)

. 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

400,00 

в т. ч.: 

2022 

р. – 

100,00

, 

2023 

р. – 

100,00

, 

2024 

р. – 

100,00

, 

2025 

р. – 

100,00

- 

Створенн

я цілісної 

системи 

неформал

ьної 

освіти 

молоді; 

підвищен

ня рівня 

активност

і молоді, 

урізноман

ітнення 

та 

впровадж

ення у 

роботу, 

як 

обов&apo

s;язкових 

та 

максимал

ьно 

ефективн

их форм 

та заходів 

неформал

ьної 

освіти. 

    

Здійснення опитування, 

соціальних досліджень 

на теми інтересів, 

цінностей та потреб 

молоді і пріоритетів 

молодіжної політики. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

відділ 

культур

и та 

туризму

, 

загальн

ий 

відділ. 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

    

Підвищення 

професійного рівня 

спеціалістів по роботі з 

молоддю, зокрема 

проходження навчання 

за 

програмою  „Молодіжн

ий працівник” 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

відділ 

культур

и та 

туризму 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

40,00, 

в т.ч.: 

2022 

р. – 

10,00, 

2023 

р. – 

10,00, 

2024 

р. – 

10,00, 

2025 

р. – 

10,00. 

Підвищен

ня рівня 

активност

і молоді. 

4

. 

Створенн

я 

молодіжн

их 

Дослідження потреби в 

додатковій освіті 

молоді шляхом 

проведення 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

- 

З’ясуванн

я потреби 

молоді в 

додатков



просторів 

на базі 

позашкіл

ьних 

закладів 

освіти та 

сільських 

бібліотек 

із 

забезпече

нням їх 

організаці

йною, 

методичн

ою, 

інформаці

йною 

підтримк

ою та 

виділення

м 

відповідн

ого 

фінансува

ння. 

анкетування. спорту, 

відділ 

культур

и та 

туризму 

громади их 

освітніх 

послугах. 

    

Організація проведення 

неформальних 

позашкільних освітніх 

заходів для старших 

школярів, відповідно до 

визначених потреб. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

відділ 

культур

и та 

туризму 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Забезпече

ння 

молоді 

додатков

ими 

освітніми 

послугам

и. 

    

Проведення „творчих 

посиденьок” для 

молодих мам. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

відділ 

культур

и та 

туризму 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Забезпече

ння 

молодих 

мам 

додатков

ими 

освітніми 

послугам

и. 

    

Придбання обладнання 

та інвентарю, 

необхідного для 

функціонування 

осередків молодіжних 

просторів на базі 

позашкільних закладів 

освіти та Олевської 

публічної бібліотеки 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

відділ 

культур

и та 

туризму 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

900,00 

в т.ч.: 

2022 

р. – 

150,00

, 

2023 

р. – 

200,00

Урізнома

нітнення 

послуг, 

які 

надаютьс

я молоді. 



  , 

2024 

р. – 

250,00

, 

2025 

р. – 

300,00

  

5

. 

Розвиток 

та 

популяри

зація 

волонтерс

ького 

руху. 

Залучення молоді до 

волонтерської 

діяльності. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

відділ 

культур

и та 

туризму 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Збільшен

ня 

кількості 

волонтері

в та 

волонтерс

ьких 

організаці

й. 

    

Сприяння розвитку 

напрямків 

волонтерської 

діяльності, відповідно 

до потреб. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

відділ 

культур

и та 

туризму 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Розвиток 

волонтерс

ького 

руху та 

підвищен

ня 

реалізації 

молодіжн

их 

соціальни

х 

ініціатив. 

    

Забезпечення участі 

волонтерів, із числа 

молоді, у 

мiжрегiональних, 

всеукраїнських, 

міжнародних форумах, 

конференцiях, що 

спрямованi на 

вирiшення актуальних 

молодiжних питань. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

відділ 

культур

и та 

туризму 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Підвищен

ня 

значення 

волонтерс

ької 

діяльност

і, 

збільшен

ня 

кількості 

молодіжн

их 

волонтерс

ьких 

проектів, 

спрямова

них на 

вирішенн

я 

значущих 

молодіжн

их 



проблем. 

6

. 

Інформац

ійне 

забезпече

ння 

реалізації 

молодіжн

ої 

політики. 

Створення та 

забезпечення 

функціонування 

молодіжного 

iнформацiйного 

порталу. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

загальн

ий 

відділ 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Створенн

я 

інформац

ійного 

поля для 

ефективн

ої 

комуніка

цій серед 

молодіжн

их 

об’єднань 

та 

активної 

молоді. 

    

Проведення заходів, 

спрямованих на 

популяризацію та 

інформаційне 

наповнення 

молодіжного 

інформаційного 

порталу. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

загальн

ий 

відділ 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Підвищен

ня рівня 

проінфор

мованості 

молоді 

щодо 

подій та 

заходів, 

які 

відбуваю

ться в 

галузі 

молодіжн

ої 

політики. 

7

. 

Сприянн

я 

зайнятост

і молоді 

(створенн

я умов та 

здійсненн

я заходів, 

спрямова

них на 

працевла

штування 

молоді). 

Надання 

профорiєнтацiйних 

послуг молодi. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

Олевськ

а 

районна 

філія 

Житоми

рського 

обласно

го 

центру 

зайнято

сті (за 

згодою) 

  

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Підвищит

и рівень 

обізнанос

ті молоді 

щодо 

вибору 

професії 

та 

пошуку 

першого 

робочого 

місця. 

    
Органiзація проведення 

виставок, ярмарок 

вакансiй, семiнарiв, 

2022- 

2025 

Олевськ

а 

районна 

Бюджет 

міської 

терито-

- 
Покраще

ння 

обізнанос



конференцiй, засiдань 

круглих столів з питань 

забезпечення належної 

зайнятостi та 

пiдтримки пiдприємниц

ьких iнiцiатив молодi. 

р.р. філія 

Житоми

рського 

обласно

го 

центру 

зайнято

сті (за 

згодою) 

ріальної 

громади 

ті молоді 

в сфері 

зайнятост

і та 

збільшен

ня 

кількості 

зайнятого 

населення 

із числа 

молоді. 

    

Забезпечення 

органiзацiї та 

проведення конкурсу 

бiзнес-

планiв пiдприємницької 

діяльності. 

2022- 

2025 

р.р. 

Олевськ

а 

районна 

філія 

Житоми

рського 

обласно

го 

центру 

зайнято

сті (за 

згодою) 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Збільшен

ня 

кількості 

молоді із 

числа 

самозайн

ятого 

підприєм

ницькою 

діяльніст

ю 

населення

.  

    

Організація 

інформування молоді 

щодо соціальних 

послуг державної 

служби зайнятості. 

2022- 

2025 

р.р. 

Олевськ

а 

районна 

філія 

Житоми

рського 

обласно

го 

центру 

зайнято

сті (за 

згодою) 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Покраще

ння та 

підвищен

ня рівня 

знань 

молоді 

щодо 

особисти

х прав та 

можливос

тей в 

сфері 

зайнятост

і. 

    

Надання організаційної 

підтримки для 

реалізації проєктів 

молодіжних 

громадських 

організацій. 

2022- 

2025 

р.р. 

Відділ 

освіти, 

молоді 

та 

спорту, 

молоді

жні 

громадс

ькі 

організа

ції 

Бюджет 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

- 

Залученн

я 

молодіжн

их 

громадсь

ких 

організаці

й до 

реалізації 

молодіжн

ої 

політики. 

    
Проведення засідань за 

круглим столом, нарад 

2022- 

2025 

Відділ 

освіти, 

Бюджет 

міської 
- Реалізація 

молоддю 



з питань молодіжної 

політики, розвитку 

молодіжного 

самоврядування. 

р.р. молоді 

та 

спорту, 

молоді

жні 

громадс

ькі 

організа

ції 

терито-

ріальної 

громади 

та 

органами 

виконавч

ої влади 

партнерсь

ких 

проєктів. 

  

VІ  Очікувані результати виконання Програми 

Очікуваними результатами виконання Програми є: 

- збільшення кількості молоді охопленої всіма видами культурних, просвітницьких та 

здоров’язберігаючих заходів; 

- підвищення рівня громадянської свідомості молоді шляхом налагодження системної 

освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з молоддю, 

інститутів громадянського суспільства, молодіжних працівників, волонтерів; 

-урізноманітнення та запровадження нових форм та форматів роботи з молоддю; 

- розвиток існуючих та створення нових інфраструктурних об’єктів з метою створення 

належних умов для залучення молоді до здорового та безпечного способу життя; 

- здійснення аналізу рівня зайнятості молоді з визначенням основних проблем напрямку та 

шляхів їх вирішення за участю усіх зацікавлених у даному процесі сторін; 

- забезпечення надання підтримки молоді у працевлаштуванні; 

- підвищення рівня активності молоді в Олевській міській територіальній громаді. 

У разі потреби здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження 

більш ефективних способів розв’язання проблеми.   

  

Показники продукту Програми 

  

№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

програми 

Роки реалізації 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І Показники продукту Програми 

1. 

Кількість проведених масових 

заходів для молоді, спрямованих 

на організацію змістовного 

дозвілля та формування 

здорового способу життя. 

одиниць 7 9 11 13 15 

2. 
Кількість молодіжних просторів 

на території громади. 
одиниць 0 1 2 3 4 

3. 

Кількість спеціалістів по роботі 

з молоддю (які пройшли 

навчання (за 

програмою  „Молодіжний 

осіб 0 1 2 3 4 



працівник”). 

ІІ Показники ефективності Програми 

1. 
Кількість залученої до заходів 

молоді. 
осіб 2000 2200 2400 2600 2800 

2. 

Середні витрати на 

створення/функціонування 

молодіжних просторів на 

території громади. 

тис. грн. 0 150 200 250 300 

ІІІ Показники якості Програми 

1. Кількість активної молоді. % 8 10 12 14 16 

2. 

Збільшення кількості масових 

заходів для молоді, спрямованих 

на організацію змістовного 

дозвілля та формування 

здорового способу життя. 

% 100 128,6 157,1 185,7 214,3 

  

VIІ Організація виконання та  контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань відповідальним 

виконавцем та учасниками Програми. 

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів Програми 

здійснюється виконавчим комітетом Олевської міської ради і відділом освіти, молоді та 

спорту. 

Виконавці Програми щорічно, до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають 

відповідальному виконавцеві інформацію про стан та результати виконання заходів 

Програми. 

Звітування по Програмі здійснюється раз на рік при розробці підсумків виконання Програми 

економічного та соціального розвитку громади, що подаються на розгляд виконавчому 

комітету та міській раді. 

  

Секретар міської ради                                                   Сергій МЕЛЬНИК 

    



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

Про затвердження комплексної програми  

виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей,  

учнівської молоді  Олевської міської ради 

 «Творча обдарованість»                                                         

на 2022-2026 роки  

 

З метою виявлення та підтримки обдарованих дітей, учнівської молоді та 

творчих учителів,  на виконання  Закону України «Про освіту»,  Закону України 

«Про повну загальну середню освіту», Указу Президента України від 30 

вересня 2010 року №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення 

та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», керуючись ст.26 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити комплексну програму виявлення та підтримки обдарованих 

дітей, учнівської молоді «Творча обдарованість» Олевської міської ради 

на 2022-2026 роки (далі – Програма) (додається). 

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

2.1. забезпечити організацію виконання Програми; 

2.2. щорічно переглядати пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних 

для реалізації заходів Програми; 

2.3. щорічно до 01 грудня інформувати міську раду про хід виконання 

Програми. 

3. Контроль за ходом виконання Програми покласти на Постійну комісію із 

соціально-гуманітарних питань. 

 

Міський голова                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

підтримки та розвитку обдарованих дітей,  

учнівської молоді Олевської міської ради 

 «Творча обдарованість»  на 2022-2026 роки  

Затверджено рішенням  

___ сесії ___ скликання 

від «    » _________ 2021 року №        



Коротка характеристика Програми 

Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 

 

Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Виконавець програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Терміни реалізації  2022 – 2026 роки 

 

Орієнтовний обсяг фінансування 

Програми 

1 387 690,00 грн на 2022-2026 роки  
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1. Пояснювальна записка  

Вибір нового соціально-економічного вектору розвитку української  

державності корінним чином впливає на всі сфери суспільного життя, в тому 

числі і на освіту. З точки зору сучасної педагогіки учень розглядається як 

суб'єкт освіти і власного життя, що володіє унікальною індивідуальністю. Тому 

першочерговими завданнями освітнього процесу є створення умов для розвитку 

і усвідомлення ним суб'єктного досвіду, індивідуально-особистісних 

здібностей, властивостей, педагогічна підтримка дитячої індивідуальності. 

Отже, нині заклад освіти повинен забезпечити гідну освіту кожному і 

виховати людину, яка зможе змінювати на краще навколишню дійсність. Для 

цього найголовнішою цінністю повинна стати індивідуалізація – підхід до 

дитини як до особистості, створення найбільш сприятливих умов для реалізації 

її інтелектуального та творчого потенціалу, оскільки від рівня підготовки 

майбутніх фахівців залежить майбутнє громади.  

Основними сферами життєдіяльності дитини є:  

-сфера пізнання (навчання, інформація, знання);  

-сфера практичної діяльності (трудова діяльність, вміння, навички);  

-сфера гри (ігрова активність, веселі розваги тощо);  

-сфера фізичного розвитку (реалізація фізичних можливостей);  

-сфера відносин (пізнання себе, людей, взаємодії з ними).  

У зв'язку з цим завданням сучасної освіти є виявлення тих сфер 

життєдіяльності, в яких кожна дитина найбільш успішна, щоб на цій основі 

здійснювати її загальний розвиток.  

Наразі стає все більш очевидним той факт, що основна школа не вирішує 

повністю цього завдання. Вона не може забезпечити дитину гарантією того, що 

рівень отриманої нею освіти достатній для подальшого навчання та успішної 

реалізації власних здібностей у різноманітних сферах діяльності. Школа 

гарантує лише певний стандарт, який виявляється недостатнім в реальному 

житті. Це і змушує посилено шукати можливості вирішення проблеми, 

використовуючи весь арсенал системи додаткової освіти, складовими якої має 

бути гурткова робота, введення деяких спецкурсів, організація допрофільної 

підготовки учнів і розвиток пошуково-дослідницької діяльності.  

При організації роботи з обдарованими дітьми в умовах масової загальної 

середньої школи мова йде про створення такого освітнього середовища, яке 

забезпечувало б можливість виявлення і розвитку творчої активності як 

обдарованих дітей і дітей з підвищеною готовністю до навчання, так і учнів з 

прихованими формами обдарованості.  

Запропонована програма зорієнтована на різні вікові рівні: дошкільний, 

молодший шкільний, підлітковий, старший шкільний. Впровадження Програми 

передбачає тісну співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу: 

працівників закладів освіти, закладів позашкільної освіти, дошкільних установ, 

відділу освіти, організацій, громадськості, органів місцевої влади тощо.  

Комплексна Програма підтримки та розвитку обдарованих дітей, 

учнівської молоді та творчих учителів Олевської міської ради «Творча 

обдарованість» на 2022 - 2026 роки (далі – Програма) складена з урахуванням 

можливостей місцевих закладів загальної середньої освіти, закладів 



позашкільної та дошкільної освіти і є основним документом, що визначає 

стратегію пошуку, виховання і розвитку обдарованих дітей Олевської міської 

ради Житомирської області. 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Програма розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну 

освіту» та Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 927/2010 

«Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і 

талановитих дітей та молоді».  

Програма передбачає комплекс організаційно-педагогічних і науково-

методичних заходів, спрямованих на розвиток здібних, обдарованих і 

талановитих дітей та учнів.  

Успішне виконання передбачених Програмою завдань можливе при 

тісній співпраці сім'ї, громадськості та органів місцевого самоврядування. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є створення оптимальних умов для виявлення 

обдарованих дітей та учнівської молоді й надання їм підтримки в розвитку 

творчого потенціалу, самореалізації; забезпечення умов для самовираження 

особистості дітей та учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного 

морального, психічного, фізичного розвитку, самовдосконалення; проведення 

науково-дослідної, інноваційної, експериментальної діяльності учнів та 

педагогів; заохочення талановитої учнівської молоді та творчої праці педагогів. 

 

4. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:  

̶ розвиток системи виявлення та відбору обдарованих дітей і 

учнівської молоді;  

̶ оновлення змісту та створення особистісно-орієнтованої системи 

роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю;  

̶ впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і 

виховання обдарованих дітей і учнівської молоді;  

̶ забезпечення соціально-правових гарантій обдарованих дітей і 

учнівської молоді, створення системи їх морального і матеріального 

заохочення;  

̶ розширення банку даних «Обдарованість»;  

̶ взаємодія зусиль державних, громадських організацій, спрямованих 

на виховання особистості. 

 

 

 

5.  Заходи щодо реалізації Програми 

 



5.1. Пошук і виявлення обдарованих дітей та учнівської молоді в 

освітніх закладах громади 

 
№ з/п Зміст Термін виконання Відповідальні 

1.  Забезпечення реалізації системи 

раннього і поетапного виявлення й 

оцінки творчого та інтелектуального 

потенціалу обдарованих дітей в 

освітніх закладах (з використанням 

інноваційних психолого-аналітичних 

методик) 
 

2022-2026 р.р. Керівники та 

практичні 

психологи ЗЗСО, 

ЗДО та ЗПО 

2.  3 метою виявлення здібних та 

обдарованих дітей та  учнівської 

молоді проводення:  

- олімпіад з базових предметних 

дисциплін;  

- конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт МАН; 

- конкурсу знавців рідної мови ім. 

Петра Яцика, міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Т.Шевченка 

тощо;  

- конкурсу предметів природничого 

циклу;  

- конкурсу природничо-

математичного циклу: "Кенгуру", 

"Левеня", «Бобер», «Володіння 

офісними програмами», "Бебрас", 

«Соняшник», «Геліантус» та інші;  

- конкурсів з англійської мови 

"Гринвіч", «Пазл»;  

- турнірів юних винахідників та 

раціоналізаторів;  

- конкурсів дитячої творчості та 

художнього мистецтва: «Край, в 

якому я живу», «Кожному мила своя 

сторона», «Чарівний пензлик», 

«Поліські візерунки», «Новорічна 

композиція», «Різдвяна казка», 

«Великодні писанки», «Іграшковий 

дивосвіт», «Зоологічна галерея», 

«Моя Україно!», «Годівничка», 

«День зустрічі птахів», «Гуманне 

ставлення до тварин», «За нашу 

свободу!», «В об’єктиві 

натураліста», «Космічні фантазії», 

«Кришталеві нотки»,  «Молодь 

обирає здоров’я» тощо;  

- конкурси екологічної просвіти 

«Земля – наш  спільний дім», 

«Паросток», «Захисник природи»; 

- фестивалю дитячої творчості 

«Яскраві діти Полісся»; 

Щорічно, 

відповідно до 

розпоряджень і 

наказів 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

розпоряджень і 

наказів 

Департаменту 

освіти і науки 

Житомирської 

ОДА, згідно 

Положень 

фестивалів 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Олевської міської 

ради, керівники 

ЗЗСО, ЗДО, ЗПО, 

ЦДЮТ 



- фестивалю стартапів «Є ідея!». 

 

3.  Забезпечення проведення 

персональних авторських виставок, 

концертів, робіт обдарованих дітей та 

талановитої молоді 

Постійно  Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Олевської міської 

ради, керівники 

ЗЗСО, ЗДО, ЗПО, 

ЦДЮТ 

4.  Ведення інформаційного банку 

даних "Обдарованість", що включає 

в себе:  

- дані про особливо обдарованих 

дітей;  

- дані про учасників предметних 

олімпіад та конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт;  

- дані про учасників конкурсів 

художньо-естетичного, декоративно-

прикладного спрямування, 

спортивних змагань тощо.  
 

Щорічно  Керівники 

закладів освіти, 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

5.  Сприяння учням до участі у 

Всеукраїнських і Міжнародних 

конкурсах з різних галузей знань, у 

різноманітних просвітницьких 

конкурсах, виставках, олімпіадах 

різного рівня, які проводяться 

організаціями, Фондами, редакціями 

періодичних видань, вищими 

навчальними закладами тощо. 

Щорічно Керівники 

закладів освіти 

 

 

5.2. Навчання та виховання обдарованих дітей і учнівської молоді в 

освітніх закладах громади 

 
№ з/п Зміст Термін виконання Відповідальні 

1.  Забезпечення особистісно 

орієнтованого диференційованого 

підходу у навчанні та вихованні 

обдарованих дітей і школярів  
 

Постійно Керівники 

закладів освіти 

2.  Організація освітнього простору на 

забезпечення доступності, дитячого 

самовираження та творчої 

самореалізації, в тому числі дітей з 

Постійно Керівники та 

педагогічні 

працівники 

закладів освіти 



ООП 

3.  Приділення належної уваги навчанню 

обдарованих дітей за індивідуальними 

навчальними планами 

Постійно Керівники ЗЗСО 

4.  Проведення інтелектуальних змагань і 

вікторин між обдарованими дітьми 

закладів освіти Олевської міської ради 

Постійно Керівники ЗЗСО, 

відділ освіти, 

молоді та спорту  

5.  Проведення зустрічей школярів з 

письменниками, митцями, 

науковцями, видатними людьми 

Постійно Керівники 

закладів освіти 

6.  Налагодження зв’язків із закладами 

вищої освіти для залучення 

наукового потенціалу, творчих 

організацій до роботи із здібними та 

обдарованими дітьми.  
 

2022-2026 р.р. Керівники 

закладів освіти, 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

7.  Залучення обдарованих дітей до участі 

у МАН 

Щорічно Керівники 

закладів освіти, 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

8.  Залучення обдарованої учнівської 

молоді до відпочинку у літніх 

профільних (предметних) таборах 

Щорічно 

(червень) 

Керівники 

закладів освіти, 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

9.  Розширення мережі гуртків у закладах 

освіти відповідно до запитів учнів 

2022-2026 р.р. Керівники 

закладів освіти, 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

10.  Висвітлення в засобах масової 

інформації, на офіційних сайтах, сайті 

засновника  і офіційних сторінках 

соціальних мереж закладів освіти 

інформацію про творчі здобутки дітей 

та учнівської молоді, їхню участь у 

конкурсах, олімпіадах, оглядах тощо 

Постійно  Керівники 

закладів освіти, 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

 

 

5.3. Науково-методичне забезпечення програми 

 

№ з/п Зміст Термін виконання Відповідальні 

1.  Вивчення та узагальнення досвіду 

роботи з обдарованими дітьми в 

закладах освіти Олевської міської ради 

2022-2026 р.р. 

Відповідно до 

розпоряджень, 

наказів, листів 

Міністерства 

освіти і науки 

України, 

розпоряджень і 

наказів 

Департаменту 

освіти і науки 

Житомирської 

ОДА 

Керівники 

закладів освіти, 

відділ освіти, 

молоді та спорту 



2.  Участь  у науково-практичних і 

науково-методичних конференціях, 

засіданнях круглих столів, диспутах з 

питань роботи з обдарованими дітьми 

Щорічно Керівники 

закладів освіти 

3.  Проведення семінарів з проблем 

розвитку творчих здібностей 

обдарованих дітей із залученням 

вчителів-предметників 

Щорічно Керівники та 

практичні 

психологи 

закладів освіти 

4.  Розроблення рекомендацій для батьків 

щодо виявлення та розвитку творчих 

здібностей у дітей 

2022-2026 р.р. Керівники та 

практичні 

психологи 

закладів освіти 

5.  Розроблення рекомендацій для 

вчителів щодо виявлення та розвитку 

творчих здібностей у дітей 

2022-2026 р.р. Керівники та 

практичні 

психологи 

закладів освіти 

6.  Використання інноваційних 

технологій у навчанні та вихованні 

обдарованих дітей 

Постійно  Керівники 

закладів освіти 

 

5.4. Удосконалення творчого потенціалу вчителя 

 

№ з/п Зміст Термін виконання Відповідальні 

1.  Організація науково-методичного 

супроводу роботи з обдарованими 

дітьми, участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах різного 

рівня, присвячених проблемам 

розвитку творчого потенціалу 

педагогів і учнів, упровадженню 

нових освітніх технологій  
 

Щорічно Керівники 

закладів освіти 

2.  Сприяння залученню науковців до 

роботи з учителями, учнями, до 

наукового керівництва та 

консультування учнівських та 

учительських наукових робіт, 

проектів  
 

Щорічно Керівники 

закладів освіти, 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

3.  Залучення вчителів до спеціальної 

підготовки у роботі з обдарованими 

дітьми через курси підвищення 

кваліфікації, семінари, тренінги тощо  
 

Щорічно Керівники 

закладів освіти, 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

4.  Забезпечення участі вихователів, 

учителів, керівників гуртків у 

конкурсах авторських програм, 

підручників, спрямованих на 

виявлення та розвиток здібностей 

дітей  
 

2022-2026 р.р. Керівники 

закладів освіти, 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

5.  Здійснення моніторингу 

результативності роботи з 

обдарованими дітьми 
 

2022-2026 р.р. Керівники 

закладів освіти, 

відділ освіти, 

молоді та спорту 

6.  Відстеження ситуації щодо Щорічно. Керівники 



подальшого навчання випускників 

шкіл – переможців  олімпіад, 

конкурсів обласного та 

Всеукраїнського рівнів  
 

закладів освіти 

7.  Стимулювання праці педагогів, які 

підготували призерів III, IV етапів 

Всеукраїнських предметних олімпіад 

і ІІ, ІІІ етапів конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт, 

здобули перемогу у 1, 2, 3 етапах 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року» 
 

Щорічно Олевська міська 

рада, відділ 

освіти, молоді та 

спорту  

 

5.5. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення здійснюватиметься в установленому порядку за 

рахунок видатків місцевого бюджету, інших джерел фінансування не 

заборонених чиним законодавством.  

У 2022-2026 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться 

основними виконавцями  на відповідні роки. 

 

№ 

з/п 

Вид видатків Обсяг запланованих коштів, тис.грн Джерело 

фінансування 
2022 

(тис. 

грн.) 

2023 

(тис. 

грн.) 

2024 

(тис. 

грн.) 

2024 

(тис. 

грн.) 

2026 

(тис. 

грн.) 

1.  Одноразова учнівська 

стипендія Олевського 

міського голови учням-

переможцям обласних, 

всеукраїнських, 

міжнародних етапів 

олімпіад, конкурсів, 

змагань, учням, які 

мають публікації 

власних творів 

окремими збірками 

та/або публікації у 

престижних виданнях 

(видання районного, 

обласного, 

всеукраїнського або 

міжнародного 

масштабу), які 

регулярно беруть 

участь у культурному 

житті як виконавці або 

автори творів (музика, 

література, поезія) 

тощо, шляхом 

одноразової виплати у 

розмірі 1000 грн.  

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Місцевий бюджет 



2.  Заохочення та 

підтримка вчителів, 

наукових керівників, 

які підготували 

призерів обласених 

етапів офіційних 

Всеукраїнських 

конкурсів; III, IV етапів 

Всеукраїнських 

предметних олімпіад і 

ІІ, ІІІ етапів конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт 

МАН; перемогли у 1, 2, 

3 етапах 

Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель 

року» 

42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 Місцевий бюджет 

3.  Придбання бланків 

грамот, дипломів, подяк 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Місцевий бюджет 

4.  Забезпечення 

організації, проведення 

та нагородження 

цінними подарунками 

або одноразовими 

учнівськими 

стипендіями 

переможців конкурсів, 

міських фестивалів, 

конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 

робіт. 

76,288 76,288 76,288 76,288 76,288 Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування не 

заборонені чиним 

законодавством 

5.  Нагородження 

подарунками 

Олевського міського 

голови здобувачів 

освіти випускного 4 

класу, які отримали 

свідоцтво з відзнакою 

(про здобуття 

початкової освіти) 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування не 

заборонені чиним 

законодавством 

Нагородження 

одноразовою 

учнівською стипендією 

Олевського міського 

голови здобувачів 

освіти випускників 9 

класу, які отримали 

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 



свідоцтво з відзнакою 

про здобуття базової 

загальної середньої 

освіти, шляхом 

одноразової виплати у 

розмірі 1000 грн. 

6.  Нагородження 

одноразовою 

учнівською стипендією 

Олевського міського 

голови випускників 11-

х класів, які отримали 

свідоцтво з відзнакою 

про здобуття повної 

загальної середньої 

освіти зі срібною 

медаллю 

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Місцевий бюджет 

Нагородження 

одноразовою 

учнівською стипендією 

Олевського міського 

голови випускників 11-

х класів, які отримали 

свідоцтво з відзнакою 

про здобуття повної 

загальної середньої 

освіти із золотою 

медаллю 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Вручення пам’ятних 

значків (магнитів) від 

Олевського міського 

голови випускникам 11-

х класів, які отримали 

свідоцтво про здобуття 

повної загальної 

середньої освіти 

8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 

 

3
3
7
,5

3
8

 

3
3
7
,5

3
8

 

3
3
7
,5

3
8

 

3
3
7
,5

3
8

 

3
3
7
,5

3
8

  

РАЗОМ 1 387690  грн. 

 

 

 

 

6. Система управління та контроль за ходом виконання Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Олевської міської ради, який є 

відповідальним за виконання запланованих у Програмі заходів, забезпечує їх 

реалізацію у повному обсязі та у визначені терміни. 



Контроль за ходом виконання Програми покладений на постійну 

депутатську комісію постійну комісію Олевської 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  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  
 

Про затвердження розпорядження Олевського  

міського голови від 24.11.2021 року № 366 

«Про затвердження протоколу про результати  

електронного аукціону про передачу в оренду об’єкта  

нерухомого майна, що належить до комунальної  

власності Олевської міської територіальної громади»  

 

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

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

Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити розпорядження Олевського міського голови від 24.11.2021 року 

№ 366 «Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону 

про передачу в оренду об’єкта нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської територіальної громади», 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 (Світельська К.В.). 

 

Міський голова                                                            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

  

 24.11.2021 року                                                                                        № 366  

Про затвердження протоколу про  

результати електронного аукціону  

про передачу в оренду об’єкта нерухомого  

майна, що належить до комунальної власності  

Олевської міської територіальної громади   

 

Керуючись ст. 42 та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

постановою КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» 

від 03.06.2020 року № 483: 

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону від 

15.11.2021 року № LLE001-UA-20211026-23918 про передачу в оренду об’єкта 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади, а саме: нежитлового вбудованого приміщення в 

п’ятиповерховій будівлі, загальною площею 82,1 м
2
, за адресою: вул. 

Володимирська, 1, м. Олевськ, Житомирської обл, 11001. 

2. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії Олевської міської ради. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

  

 

 Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

Про намір передати в оренду об’єкт нерухомого  

майна, що належить до комунальної власності  

Олевської міської територіальної громади  

на аукціоні та затвердження умов передачі  

  

Розглянувши заяву в електронно-торговій системі «Prozorro.Продажі»  

Шапошнікова Юрія Вікторовича щодо передачі в оренду частини приміщення 

для розміщення платіжного терміналу та з метою ефективного використання 

майна, що належить до комунальної власності Олевської міської територіальної 

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

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

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

державного та комунального майна» від 03.06.2020 року № 483, Положенням 

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. Погодити намір передати в оренду об’єкт нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Олевської міської територіальної громади 

на аукціоні, а саме: частину приміщення № 2 на першому поверсі 

двоповерхової адмінбудівлі, загальною площею 2,0 м
2
, за адресою: вул. 

Володимирська, 2, м. Олевськ, Житомирської області, 11001, що обліковується 

на балансі Олевської міської ради.                 .  

2. Включити об’єкт, зазначений в п.1 цього рішення, в Перелік першого типу 

об’єктів комунальної власності Олевської міської територіальної громади, що 

підлягають передачі в оренду на  аукціоні.  

3. Затвердити умови та додаткові умови передачі об’єкта нерухомого майна, 

зазначеного в п.1 цього рішення, що належить до комунальної власності 

Олевської міської територіальної громади в оренду на аукціоні, згідно додатку 

до цього рішення. 

4. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

власності (Ковальчук О.Б.) провести процедуру щодо передачі об’єкта 



нерухомості, зазначеного в п.1 цього рішення, в оренду на аукціоні, відповідно 

до вимог чинного законодавства.   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

 

Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 

до рішення ХV сесії Олевської міської ради VIII скликання  

від 07.12.2021 року №____ «Про намір передати в оренду  

об’єкт нерухомого майна, що належить до  

комунальної власності Олевської міської  

територіальної громади на аукціоні»  

 

Умови та додаткові умови  

передачі об’єкта нерухомого майна, що належить до комунальної власності  

Олевської міської територіальної громади в оренду на аукціону 

 
Умови оренди Додаткові умови оренди 

Найменування 

об’єкта оренди 

Стартова  

орендна плата 

Строк  

оренди 

Частина приміщення 

№ 2 на першому 

поверсі 

двоповерхової 

адмінбудівлі, 

загальною площею 

2,0 м
2
, за адресою: 

вул. Володимирська, 

2, м. Олевськ, 

Житомирської 

області, 11001, що 

обліковується на 

балансі Олевської 

міської ради.                                

71,80 грн (сімдесят одна гривня 

80 коп), без урахування ПДВ - 

для електронного аукціону; 

36,00 грн (тридцять шість 

гривень 00 коп), без урахування 

ПДВ - для електронного аукціону 

із зниженням стартової ціни; 

36,00 грн (тридцять шість 

гривень 00 коп), без урахування 

ПДВ – для електронного 

аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання 

цінових пропозицій; Кількість 

кроків аукціону за методом 

покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій - 2. 

5 років  Майно передається в оренду без 

права викупу та без права 

передачі в суборенду 

орендованого приміщення. 

Об’єкт оренди може бути 

використаний з метою надання 

допоміжної послуги, яка не може 

бути забезпечена органом 

місцевого самоврядування  

(Олевською міською радою), 

пов’язаною із забезпеченням чи 

обслуговуванням діяльності 

такого закладу, їх працівників та 

відвідувачів, а саме: розміщення 

платіжного терміналу. 

 

 

Секретар ради                                                                 Сергій МЕЛЬНИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

Про внесення доповнень у рішення LХ сесії Олевської  

міської ради VІІ скликання від 22.10.2020 року № 1826  

«Про затвердження Переліку першого типу об’єктів  

комунальної власності Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади, що підлягають передачі в  

оренду на аукціоні в новій редакції»  

 

З метою врегулювання правових, економічних та організаційних 

відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній 

власності Олевської міської територіальної громади, відповідно до ст. ст. 25, 26, 

59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в 

оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України  від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», 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, рішення LХ 

сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 22.10.2020 року № 1826 «Про 

затвердження Переліку першого типу об’єктів комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають передачі в оренду на 

аукціоні в новій редакції» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до рішення LХ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 22.10.2020 року № 1826 «Про затвердження Переліку першого 

типу об’єктів комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, що підлягають передачі в оренду на аукціоні в новій 

редакції» доповнивши його об’єктом нерухомого майна, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ                                                                       

 

 



 



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

Про оголошення аукціону про передачу  

в оренду об’єкта нерухомого майна, що  

належить до комунальної власності  

Олевської міської територіальної громади 

 

  Відповідно 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, рішення ХV сесії Олевської міської ради VIII скликання від 07.12.2021 

року №____ «Про намір передати в оренду об’єкт нерухомого майна, що 

належать до комунальної власності Олевської міської територіальної громади 

на аукціоні» рішення LХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

22.10.2020 року № 1826 «Про затвердження Переліку першого типу об’єктів 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, 

що підлягають передачі в оренду на аукціоні в новій редакції» (зі змінами) та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Оголосити аукціон про передачу в оренду об’єкта нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Олевської міської територіальної громади, а 

саме: частину приміщення № 2 на першому поверсі двоповерхової 

адмінбудівлі, загальною площею 2,0 м
2
, за адресою: вул. Володимирська, 2, м. 

Олевськ, Житомирської області, 11001, що обліковується на балансі Олевської 

міської ради.           

2. Затвердити текст оголошення про передачу нерухомого майна в оренду, 

згідно додатку. 

3. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

власності (Ковальчук О.Б.) від імені Орендодавця оприлюднити оголошення 

про проведення аукціону про передачу нерухомого майна в оренду в 

електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». 



ПРОЄКТ 

4. Уповноважити міського голову з переможцем аукціону укласти та 

підписати договір оренди, 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, з урахуванням діючих норм 

Законодавства. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

Міський голова                                                            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 
Додаток 

до рішення ХV сесії Олевської міської ради VІІІ скликання  

від 07.12.2021 року №___ «Про оголошення аукціону про передачу 

 в оренду об’єкта нерухомого майна, що належить до комунальної  

власності Олевської міської територіальної громади» 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про передачу об’єкта нерухомого майна в оренду на аукціоні 

включеного до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності 

Олевської міської територіальної громади, що підлягають передачі в 

оренду на аукціоні - частини приміщення № 2 на першому поверсі 

двоповерхової адмінбудівлі, загальною площею 2,0 м2, за адресою: вул. 

Володимирська, 2, м. Олевськ, Житомирської області, 11001, що 

обліковується на балансі Олевської міської ради.            
Назва аукціону  Аукціон про передачу в оренду об’єкта нерухомого майна, 

що належить до комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади. 

Повне найменування та адреса 

орендодавця/балансоутримувача  

 

Олевська міська рада Житомирської області, код ЄДРПОУ 

04343470, місцезнаходження: 11001, вул. Володимирська, 2,  

м. Олевськ, Житомирської обл. тел. (04135) 2-11-52,  

e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

Інформація про об’єкт оренди Частина приміщення № 2 на першому поверсі 

двоповерхової адмінбудівлі, загальною площею 2,0 м
2
, за 

адресою: вул. Володимирська, 2, м. Олевськ, Житомирської 

області, 11001, що обліковується на балансі Олевської 

міської ради.                         

Тип переліку Перший 

 

Вартість об'єкта оренди 

 

Залишкова балансова вартість об’єкта оренди станом на 

01.01.2021 року – 7 183,83 грн (Сім тисяч сто вісімдесят три 

гривні 83 коп); 

первісна балансова вартість об'єкта оренди станом на 

01.01.2021 року – 9 705,25 грн (Дев’ять тисяч сімсот п’ять 

гривень 25 коп)   

Тип об’єкта  Нерухоме майно 

Пропонований строк оренди 5 років 

Фотографічне зображення майна Додається 

Поверховий план об’єкта або план 

поверху, на якому розташовано 

об’єкт оренди 

Додається 

Місцезнаходження об’єкта; 
11001, вул. Володимирська, 2, м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

Загальна і корисна площа об’єкта 2,0 м
2 

Характеристика об’єкта оренди  
Частина приміщення № 2 на першому поверсі 

двоповерхової адмінбудівлі, загальною площею 2,0 м2, за 

адресою: вул. Володимирська, 2, м. Олевськ, Житомирської 

області, 11001, що обліковується на балансі Олевської 

міської ради.           

Будівля, в якій розміщений об’єкт оренди знаходиться в 

центрі м. Олевськ.. Матеріали стін цегла, фундамент 

залізобетон, перегородки цегляні, підлога плитка. 

Технічний стан, інформація про Технічний стан задовільний. У будівлі, де розташований 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


ПРОЄКТ 
потужність електромережі і 

забезпечення комунікаціями  

об’єкт оренди, наявне: електропостачання, потужність 

електромережі – 5 кВт, опалення, наявне водопостачання та 

водовідведення, інтернет. 

Інформація про те, що об’єктом 

оренди є пам’ятка культурної 

спадщини, щойно виявлений 

об’єкт культурної спадщини чи 

його частина  

Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини 

Наявність погодження органу 

охорони культурної спадщини на 

передачу об'єкта в оренду 

Не потребує 

 

Інформація про включення об’єкта 

до переліку майна, що підлягає 

приватизації 

Не включено до переліку майна, що підлягає приватизації. 

Цільове призначення об'єкта 

оренди, у разі неможливості 

використання об'єкта за будь-яким 

цільовим призначенням відповідно 

до п. 29 Порядку, крім випадку, 

передбаченого аб.7 п.29 Порядку 

(в разі відсутності інформації на 

момент її внесення), та в разі 

включення об'єкта до Переліку 

другого типу 

Без обмежень. 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт 

оренди, відкритих 

постачальниками комунальних 

послуг 

Об’єкт оренди не має окремі особові рахунки, 

відкриті постачальниками комунальних послуг.  Порядок 

компенсації балансоутримувачу на оплату комунальних 

послуг буде впорядковано окремим договором. 

Проєкт договору  Додається до оголошення про передачу нерухомого майна в 

оренду  

Умови та додаткові умови оренди 

Стартова орендна плата 

 

71,80 грн (Сімдесят одна гривня 80 коп), без урахування 

ПДВ - для електронного аукціону; 

36,00 грн (Тридцять шість гривень 00 коп), без урахування 

ПДВ - для електронного аукціону із зниженням стартової 

ціни; 

36,00 грн (Тридцять шість гривень 00 коп), без урахування 

ПДВ – для електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого подання 

цінових пропозицій. 

Строк оренди   5 років 

Додаткові умови оренди 

 

Майно передається в оренду без права викупу та без права 

передачі в суборенду орендованого приміщення. Об’єкт 

оренди може бути використаний з метою надання 

допоміжної послуги, яка не може бути забезпечена органом 

місцевого самоврядування  (Олевською міською радою), 

пов’язаною із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності 

такого закладу, їх працівників та відвідувачів, а саме: 

розміщення платіжного терміналу. 

Письмова згода на передачу майна 

в суборенду відповідно до п. 169 

Порядку 

Майно передається в оренду без права передачі в суборенду  

 



ПРОЄКТ 
Вимоги до орендаря Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до 

особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна». 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти 

працівника балансоутримувача для  

звернень про ознайомлення з 

об’єктом оренди) 

Олевська міська рада Житомирської області  

Адреса: вул. Володимирська, 2, м.Олевськ,  

Житомирської обл. 11001, тел. (04135) 2-11-52 

Час роботи міської ради з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 

п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. 

Адреса електронної пошти: olevsk_miskrada@ukr.net    

Контактна особа: Ковальчук Олег Борисович. 

 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви  на 

участь в аукціоні, що визначається 

з урахуванням вимог, 

установленим Порядком 

Аукціон передачі нерухомого майна в оренду. Дата  

аукціону «05» січня 2022 року. Час проведення аукціону 

встановлюється електронною торговою системою 

відповідно до вимог Порядку проведення електронних 

аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні                                

встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 

19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон: 

Передача об’єкта в оренду здійснюється відповідно до 

вимог Закону України "Про оренду державного та 

комунального майна", Постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна».  

Розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної 

плати під час аукціону  1% стартової орендної плати – 0,70 

грн (0 гривень 70 коп); 

Розмір гарантійного внеску – 4 540,00 грн (чотири тисячі 

п’ятсот сорок гривень 00 коп); Пунктом 58 Порядку 

передачі в оренду державного та комунального майна, 

зазначено що у разі коли стартова орендна плата 

визначена на підставі балансової вартості об’єкта оренди, 

що є нерухомим майном та має визначену площу, розмір 

гарантійного внеску визначається шляхом застосування 

такої формули: Гв=5Пм*0,12/12*S, де    

 Гв - розмір гарантійного внеску; 

0,12 - коефіцієнт, що відповідає розміру ставки орендної 

плати (12 відсотків); 

Пм - прожитковий мінімум, встановлений для працездатних 

осіб на 1 січня календарного року, в якому здійснюється 

розрахунок – 2 270,00 грн; 

S - загальна площа об’єкта оренди; 

і при цьому в будь-якому випадку розмір гарантійного 

внеску не може бути меншим, ніж два прожиткових 

мінімуми, встановлені для працездатних осіб на 1 січня 

календарного року, в якому здійснюється розрахунок для 

будь-яких об’єктів оренди незалежно від місця 

розташування; 

і більшим, ніж 50 прожиткових мінімумів, встановлених 

для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому 

здійснюється розрахунок для об’єктів оренди будь-якої 

площі, розташованих поза межами обласних центрів, крім 
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об’єктів у морських портах і аеропортах; 

5*2 270,00*0,12/12*2,0=227,00 грн < 2 270,00*2 = 4 540,00 

<2 270 ,00*50=113 500,00 грн 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн (Шістсот гривень 

00 коп), згідно Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» реєстраційний внесок – сума коштів у 

розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати, встановленої 

станом на 1 січня поточного року (6000,00 грн*0,1% = 

600,00 грн. 

Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження 

стартової орендної плати та подальшого подання цінових 

пропозицій - 2. 

Додаткова інформація Перерахування гарантійного та реєстраційного внеску 

здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих 

торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого 

зареєструвався учасник. Реквізити  розрахунків операторів 

ЕМ за посиланням на сторінку веб-сайту адміністратора, на 

якій зазначені реквізити таких рахунків 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets- 

prozorroprodazhi-cbd2. 

Оператор електронного майданчика здійснює 

перерахування реєстраційного, гарантійного внеску на 

казначейський рахунок за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: ГУК у Житомирській області/ТГ 

м.Олевськ/21082400 

Код ЄДРПОУ: 37976485 

Банк отримувач: Казначейство України  

р/р UA408999980314030593000006741 

Технічні реквізити оголошення  Період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за 

методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій (20-35 

календарних днів з дати оприлюднення оголошення 

електронною торговою системою про передачу майна в 

оренду). 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є 

посилання в алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, які мають 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

 

Секретар ради                                                                       Сергій МЕЛЬНИК    

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХV сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

від 07.12.2021 року  

 

Про внесення змін у рішення ХІІІ сесії Олевської міської  

ради VIII скликання від 07.10.2021 року № 575  

«Про надання дозволу на укладання договорів  

про доступ до об’єкта будівництва для розміщення  

технічних засобів телекомунікацій з ТОВ «лайфселл»» 

 

Керуючись ст.26, ст.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. Внести зміни п.1 у рішення ХІІІ сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 07.10.2021 року № 575 «Про надання дозволу на укладання 

договорів про доступ до об’єкта будівництва для розміщення технічних засобів 

телекомунікацій з ТОВ «лайфселл»», шляхом виключення підпунктів, а саме: 

- на частині даху нежитлової будівлі клубу, що розташована за адресою: вул. 

Сергія Шепетька, 15, с. Сущани, Коростенського району, Житомирської 

області, площею близько 10 м2, терміном на 35 місяців, з платою за доступ 3 

000 (Три тисячі) гривень 00 копійок без ПДВ в місяць;   

- на частині даху нежитлової будівлі Будинку культури, що розташована за 

адресою: вул. Житомирська, 71, с. Кишин, Коростенського району, 

Житомирської області, площею близько 10 м2, терміном на 35 місяців, з платою 

за доступ 3 000 (Три тисячі) гривень 00 копійок без ПДВ в місяць. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХV сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

від 07.12.2021 року  
 

Про затвердження плану-графіка здійснення  

контролю за використання комунального  

майна Олевської міської територіальної  

громади, переданого в оренду, на 2022 рік   

 

Відповідно до ст. ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 03.06.2020 

року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», 

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. Затвердити план-графік здійснення контролю за використання 

комунального майна Олевської міської територіальної громади, переданого в 

оренду, на 2022 рік, згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ                                                         

  



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

Про надання дозволу на безоплатну передачу  

основних засобів з балансу Олевської міської  

ради на баланс відділу освіти, молоді  

та спорту Олевської міської ради 

 

Розглянувши лист директора Олевського ЦДЮТ Олевської міської ради 

А.С.Курбеко щодо передачі основних засобів та з метою ефективного 

використання майна, забезпечення стабільної діяльності Олевської міської 

ради, керуючись ст.ст. 78, 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 

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

міської ради, для подальшого використання Олевським центром дитячої та 

юнацької творчості Олевської міської ради для організації та покращення 

навчального процесу, згідно з додатком.  

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Дорош В.В.) Олевської міської 

ради здійснити процедуру передачі, та оформити акти приймання-передачі, у 

відповідності до вимог чинного законодавства.  

3. Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради здійснити заходи 

щодо безоплатного 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 (Світельська К.В.). 
 

 

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

Про затвердження «Програми підтримки комунального  

підприємства «Олевськ-Комунальник»  Олевської міської ради  

 на 2022-2025  роки 

 

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, міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1.Затвердити «Програму підтримки комунального підприємства Олевськ-

Комунальник»  Олевської міської ради на 2022-2025  роки, 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  (Світельська К.В.). 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 
Додаток  

     до рішення XV сесії Олевської міської ради 

VІІI скликання від 07.12.2021 р. № __ 

«Про затвердження «Програми підтримки 

комунального підприємства «Олевськ-

Комунальник» Олевської міської ради» на 2022-

2025 роки 

 

 

«Програма підтримки 

комунального підприємства 

«Олевськ-Комунальник» на 2022-2025 роки 
 

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 

«Олевськ-Комунальник» 

Олевської міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Олевська міська рада, 

комунальне підприємство 

«Олевськ-Комунальник» 

Олевської міської ради  

5. Учасники Програми Олевська міська рада, 

комунальне підприємство 

«Олевськ-Комунальник» 

Олевської міської ради 

6. Головний розпорядник коштів Олевська міська рада 

7. Термін реалізації Програми 2022-2025 роки 

 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні Програми 

Міський бюджет, обласний 

бюджет, інші джерела, не 

заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

В межах фінансових 

можливостей 

 

2. Загальні положення Програми 

Комунальне підприємство «Олевськ-Комунальник»» Олевської міської 

ради (далі – КП «Олевськ-Комунальник» ОМР) заснована, відповідно до 

Законів України «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 



ПРОЄКТ 

КП «Олевськ-Комунальник»» ОМР є юридичною особою, має самостійний 

баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку із власним 

найменуванням.  

Майно КП «Олевськ-Комунальник»» ОМР складається з основних фондів 

та оборотних коштів, а також інших матеріальних та нематеріальних активів, 

цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства. 

КП «Олевськ-Комунальник»» ОМР реалізує свої послуги та продукцію  на 

договірній основі, крім випадків, що підпадають під відповідне регулювання 

цін та тарифів.  

Самотужки здолати фінансово-матеріальні проблеми КП «Олевськ-

Комунальник»» ОМР не під силу. Тому, зважаючи на важливу роль КП 

«Олевськ-Комунальник»» ОМР, яке надає  комунальні послуги на території 

громади, покращує санітарний стан сіл, селищ, міста громади, підприємство 

потребує додаткових оборотних коштів та матеріальних ресурсів  для 

придбання основних засобів, виплати заробітної плати та зміцнення 

матеріально-технічної бази.  

 

3. Мета Програми 

 Метою Програми є: 

- надання якісних комунальних послуг; 

- збереження та оновлення матеріально-технічної бази КП «Олевськ-

Комунальник» ОМР; 

- збереження штату підприємства, майна та приміщень; 

 

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

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Подальший розвиток КП «Олевськ-Комунальник» ОМР можливий, за 

умови реалізації комплексу заходів з фінансово-кредитної підтримки, 

інформаційного забезпечення. 

Реалізація Програми дасть змогу покращити матеріально-технічний стан 

КП «Олевськ-Комунальник» ОМР ,  сприятиме збереженню його майна та 

стимулюватиме розвиток комунальної інфраструктури  в Олевській громаді. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського та 

обласного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

  зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази КП «Олевськ-

Комунальник» ОМР; 

  збереження штату підприємства, майна та приміщень. 

  збільшення обсягів та якості надання комунальних послуг  

№ 

п/п 
Назва заходу Виконавці 

Термі

н 

викон

ання 

Джерело 

фінансів 

Вартість,г

рн. 

Очікув

аний 

резуль

тат 



ПРОЄКТ 

1. 

Закупівля 

матеріалів 

необхідних для 

надання 

комунальних 

послуг 

(піскосуміш, 

реагенти, 

спецінвентар, 

фарба, 

запчастини, 

ПММ,будівельні 

матеріали тощо) 

КП «Олевськ-

Комунальник» 

ОМР 

2022-

2025 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

 

 

Покр

ащен

ня 

якост

і 

кому

наль

них 

посл

уг 

 

2. 

Проведення 

поточних та 

капітальних 

ремонтів 

приміщень 

підприємства 

КП «Олевськ-

Комунальник» 

ОМР 

2022-

2025 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

 

 

Покр

ащен

ня 

якост

і 

кому

наль

них 

послуг 

3. 

Придбання 

комунальної 

техніки 

КП «Олевськ-

Комунальник» 

ОМР 

2022-

2025 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

 

 

 

Покр

ащен

ня 

якост

і 

кому

наль

них 

послуг 

4. 

 

Виплата 

заробітної 

плати 

КП «Олевськ-

Комунальник» 

ОМР 

2022-

2025 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

 

 

 

Покр

ащен

ня 

якост

і 

кому

наль

них 

послуг 

 



ПРОЄКТ 

5. 

Фінансування 

утримання 

власного 

інформаційного 

сайту. 

КП «Олевськ-

Комунальник» 

ОМР 

2022-

2025 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

Покр

ащен

ня 

якост

і 

кому

наль

них 

послуг 

 

Оплата 

комунальних 

послуг, 

податків тощо 

КП «Олевськ-

Комунальник» 

ОМР 

2022-

2025 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

Покр

ащен

ня 

якост

і 

кому

наль

них 

послуг 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Відповідальним виконавцем Програми є КП «Олевськ-Комунальник» ОМР 

та Олевська міська рада. 

Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення 

розрахункових документів, достовірність і своєчасність звітності та цільове 

використання коштів.  

Контроль за виконанням «Програми підтримки комунального 

підприємства «Олевськ-Комунальник» Олевської міської ради» на 2022-2025 

роки 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 
 

  



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

Про зміну видів економічної діяльності  

комунального підприємства 

 «Олевськ-Комунальник» 

 Олевської міської ради 

 

З метою створення умов для ефективного управління комунальним 

майном, відповідно до ст.ст. 26, 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гром адських формувань» 

міська рада та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Змінити основний вид економічної діяльності комунального підприємства 

«Олевськ-Комунальник» Олевської міської ради (код ЄДРПОУ 25304758) з 

71.11 Діяльність у сфері архітектури (основний) на 81.10 Комплексне 

обслуговування об'єктів. 

2. Включити такі коди КВЕД:  

81.10 Комплексне обслуговування об'єктів (як основний); 

81.21 Загальне прибирання будинків; 

81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів; 

81.29 Інші види діяльності із прибирання;  

81.30 Надання ландшафтних послуг; 

38.11 Збирання безпечних відходів; 

36.0 Оброблення та видалення безпечних відходів;  

36.0 Забір, очищення та постачання води. 

3. Уповноважити директора Підприємства Осипчука Василя Васильовича на 

здійснення необхідних дій щодо державної реєстрації змін в ЄДР щодо 

комунального підприємства «Олевськ-Комунальник» Олевської міської ради, в 

порядку, установленому чинним законодавством. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій  (Світельська К.В.). 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

07.12.2021                         №  

 

Про затвердження плану роботи  

з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік 

 

 З метою реалізації державної регуляторної політики на території 

Олевської міської територіальної громади, відповідно до ст.ст.7.32 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» від 11 вересня 2003 року №1160-ІV, керуючись п.7 ст.26 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. Затвердити план роботи з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 

рік, додається. 

2. Оприлюднити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

Олевської міської ради на 2022 рік в порядку, визначеному чинним 

законодавством 

3. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій  (Світельська К.В.). 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХV сесія           м. Олевськ                     VІІІ скликання  

 

07.12.2021                                                                                                 № 

 

Про прийняття земельних  

ділянок у комунальну власність 

(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. 

12, п. 24 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 земельні ділянки, згідно додатку, які 

розташовані за межами населених пунктів Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, загальною площею 147,7641 га. 

2. Зареєструвати за територіальною громадою в особі Олевської міської 

ради право комунальної власності на земельні ділянки, згідно додатку, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії міської ради з питань містобудування, архітектури та 

землекористування (НАЛАПКО П.П.). 

 

 

Міський голова                                                                          Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 
Додаток  

до рішення ХV сесії Олевської міської ради  

VІІІ скликання від 07.12.2021 року № 

«Про прийняття земельних ділянок 

у комунальну власність (за межами населених 

пунктів»                                                                                                           
 

 

 

Начальник відділу землекористування                             Микола САМЧЕНКО  

№ з/п Кадастровий номер Місце розташування земельної ділянки Площа, га Цільове 

признач

ення 

(код за 

КВЦПЗ) 

1 1824484000:06:000:0402 Олевська міська рада Житомирської області  

(за межами населених пунктів Кишинського 

старостинського округу) 

10,2735 16.00 

2 1824484000:06:000:0403 Олевська міська рада Житомирської області  

(за межами населених пунктів Кишинського 

старостинського округу) 

5,4947 16.00 

3 1824487600:02:000:0420 Олевська міська рада Житомирської області  

(за межами населених пунктів Хочинського 

старостинського округу) 

2,0000 01.03 

4 1824487600:02:000:0932 Олевська міська рада Житомирської області  

(за межами населених пунктів Хочинського 

старостинського округу) 

11,0623 17.00 

5 1824484800:06:000:0433 Олевська міська рада Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Копищенського старостинського округу) 

2,0000 01.03 

6 1824484800:10:000:0442 Олевська міська рада Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Копищенського старостинського округу) 

112,2961 16.00 

7 1824484000:03:000:0018 Олевська міська рада Житомирської області  

(за межами населених пунктів Кишинського 

старостинського округу) 

0,5232 01.13 

8 1824484000:13:000:0036 Олевська міська рада Житомирської області  

(за межами населених пунктів Кишинського 

старостинського округу) 

0,9397 01.01 

9 1824483200:02:000:0204 Олевська міська рада Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Зубковицького старостинського округу) 

0,2340 01.13 

10 1824487600:02:000:0414 Олевська міська рада Житомирської області  

(за межами населених пунктів Хочинського 

старостинського округу) 

2,2858 01.02 

11 1824486800:08:000:0380 Олевська міська рада Житомирської області  

(за межами населених пунктів Сущанського 

старостинського округу) 

0,6548 01.01 

 ВСЬОГО, га 147,7641  



ПРОЄКТ 
 

                                                              

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

 

ХІV сесія           м. Олевськ              VІІІ скликання  

 

11.11.2021                                                                                          № 

 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

та укладання договору оренди землі  

несільськогосподарського призначення 

 

 Розглянувши заяву ФОП *****,  проживає за адресою: вул. *****, 14, с. 

Кам’янка, Коростенського р-ну, Житомирської обл. та технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, керуючись  ст. 12, 93 

Земельного кодексу України,  Законом України «Про оренду землі», 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, загальною площею 0,1987 га, кадастровий номер 

1824483600:04:000:0153 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (код 11.02 за КВЦПЗ), яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

Кам’янського старостинського округу та нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки, кадастровий номер 1824483600:04:000:0153 – 131188 грн. 66 коп. (сто 

тридцять одна тисяча сто вісімдесят вісім гривень 66 копійок), що становить 66 

грн. 02 коп. (шістдесят шість гривень 02 копійки) за 1м
2
.  

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки кадастровий номер 

1824483600:04:000:0153 підлягає щорічній індексації відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

3. Укласти договір оренди земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02 за КВЦПЗ), яка 
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розташована на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Кам’янського старостинського округу, загальною 

площею 0,1987 га, кадастровий номер земельної ділянки 

1824483600:04:000:0153, терміном на 5 (п’ять) років, між Олевською міською 

радою та ФОП *****. 

4. Встановити річну орендну плату в розмірі 3 % від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (код 11.02 за КВЦПЗ). 

5. ФОП ***** в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(Налапко П.П.). 

 

 

Міський голова                                                                  Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХV сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

07.12.2021                                                                                             № 

 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки 

з метою передачі у користування  

на умовах оренди 

 

         Розглянувши спільну заяву ФОП *****, проживає за адресою: вул. ***** 

13, с. Соснівка, Коростенського р-ну, Житомирської обл. та ФОП *****, 

проживає за адресою: вул. О*****, 11, с. Соснівка, Коростенського р-ну, 

Житомирської обл. про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі у користування на умовах оренди, 

керуючись  ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141, Земельного кодексу 

України, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій», Законом 

України «Про оренду землі»,  ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити ФОП ***** та ФОП ***** проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення та 

експлуатацію основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 за 

КВЦПЗ) з метою передачі її в користування на умовах  оренди, загальною  

площею  0,9024  га, яка розташована за адресою  вул. Л. Українки, с. 

Варварівка, Коростенський район, Житомирська область кадастровий номер 

1824486200:07:000:0252, розробник ТОВ «ЮРЗЕМЕКСПЕРТ». 

2. Встановити орендну плату в розмірі 3 % від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатацію основних, підсобних 

та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ).   

3. ФОП *****та ФОП ***** укласти та зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

4.Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 
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5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко П.П.). 

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

                                                        

      ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

      ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХV сесія           м. Олевськ         VІІІ скликання  

 

07.12.2021                                                                                            № 

 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок за межами населених пунктів 

 

Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації 

несформованих земельних ділянок за межами населених пунктів, керуючись, 

ст. ст. 8, 20, 22, 25, 57 Закону України «Про землеустрій», ст. ст. 12, 22, 

79
1
,125,126 та п. 24  Розділу Х 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, загальною площею 20,6903 га, кадастровий номер 

1824482400:02:000:0617, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, цільове призначення – земельні ділянки запасу (код 01.17 за 

КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів Замисловицького старостинського округу, 

розробник ПП «АНДВОЛ». 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, загальною площею 11,3953 га, кадастровий номер 

1824482400:08:000:0307, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, цільове призначення – земельні ділянки запасу (код 01.17 за 

КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів Замисловицького старостинського округу, 

розробник ПП «АНДВОЛ». 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, загальною площею 0,2600 га, кадастровий номер 

1824484000:07:000:0265, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, цільове призначення – для ведення особистого селянського 

господарства (код 01.03 за КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів с. Кишин, 

розробник ПП «АНДВОЛ». 
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4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, загальною площею 0,2106 га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0571, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення, цільове призначення – для ведення особистого селянського 

господарства (код 01.03 за КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населеного пункту с. Соснівка, 

розробник ПП «АНДВОЛ». 

5. Олевській міській раді зареєструвати право власності на земельні 

ділянки відповідно до чинного законодавства. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(НАЛАПКО П.П.). 

 

Міський голова                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХV сесія          м. Олевськ             VІІІ скликання  

 

07.12.2021                                                                                            № 

  

Про надання дозволу на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 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 земельної ділянки з метою передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за 

КВЦПЗ) із земель сільськогосподарського призначення на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів. 

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 погоджений 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 (Налапко 

П.П.). 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



ПРОЄКТ 
 Додаток  

до рішення ХV сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 07.12.2021 року № 

«Про надання дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі 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 

 (Код 01.03 за КВЦПЗ). 
 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

 

Місце проживання 

Орієнтов

на площа, 

га 

Адреса земельної ділянки 

1 2 3 5 6 

1 ***** ***** 0,2500 Олевська міська рада Житомирської 

області (за межами населених пунктів 

Покровського старостинського округу) 

2 ***** ***** 0,6000 Олевська міська рада Житомирської 

області (за межами населених пунктів 

Жубровицького старостинського округу) 

3 ***** ***** 0,5000 Олевська міська рада Житомирської 

області (за межами населених пунктів 

Хочинського старостинського округу) 

 

Начальник відділу землекористування                               Микола САМЧЕНКО  



ПРОЄКТ 

                                                   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХV сесія                                          м. Олевськ                                VIII скликання 

від 07.12.2021                                                                                        № 

Про внесення змін у рішення  

сесій Олевської міської ради 

 

        Розглянувши заяви: 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 1, с. Варварівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. про внесення змін у рішення ХІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 07.10.2021 року №598 «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) (с. Варварівка)»; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 4 кв. 2, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. про внесення змін у рішення ХІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 07.10.2021 року №598 «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) (с. Варварівка)»; 

- старости Зольнянського старостинського округу Чорної Інни Василівни 

про внесення змін у рішення ІV сесії Олевської міської ради VІІI скликання від 

04.03.2021 року №191 «Про створення громадських пасовищ»; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 47, с. Замисловичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. про внесення змін у рішення LI сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 20.02.2020 року №1571 «Про надання 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності», 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», враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни у додаток до рішення ХІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 07.10.2021 року №598 «Про надання дозволу на розроблення 
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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) (с. Варварівка)», а саме:  

- у пункті 119 розділу «Кадастровий номер» цифри 

«1824486200:07:000:0199» замінити на цифри «1824486200:07:000:0200». 
№ Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Місце проживання Адреса земельної ділянки Орієнтовна 

площа, 

га 

Кадастровий номер 

 

119 ****** ****** ****** 0,1450 1824486200:07:000:0200 

2. Внести зміни у додаток до рішення ХІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 07.10.2021 року №598 «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) (с. Варварівка)», а саме: у пункті 120 розділу 

«Кадастровий номер» цифри «1824486200:07:000:0200» замінити на цифри 

«1824486200:07:000:0199». 
№ Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Місце проживання Адреса земельної ділянки Орієнтовна 

площа, 

га 

Кадастровий номер 

 

120 ****** ****** ****** 0,1450 1824486200:07:000:0199 

3. Внести зміни у додаток до рішення ІV сесії Олевської міської ради VІІI 

скликання від 04.03.2021 року №191 «Про створення громадських пасовищ», а 

саме: у пункті 9 розділу «Кадастровий номер» та розділу «Площа» цифри 

«182448280:07:000:0119» та цифри «18,6225» виключити. 

4. Внести зміни у рішення LI сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 20.02.2020 року №1571 «Про надання розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності», а саме:  

- у розділі «Розглянувши заяви» слова «Гарбара Віктора Федоровича» 

змінити на слова «Гарбар Наталії Михайлівни»;  

- пункт 2 додатку до рішення викласти у новій редакції:  
№ Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Місце проживання Адреса земельної ділянки Орієнтовн

а площа, 

га 

Кадастровий номер 

 

2 ****** ****** 
на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами 

населених пунктів (с. Замисловичі, 
урочище «Літній лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0599 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(НАЛАПКО П.П.). 

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХІV сесія         м. Олевськ                VІІІ скликання  

 

11.11.2021                                                                                            № 

 

Про припинення дії договорів оренди   

земельних ділянок комунальної власності 

Розглянувши заяви: 

- ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ЗОРЯ-2007», код ЄДРПОУ 

34900900, зареєстрованого за адресою: вул. Садова, 7, с. Хочине, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ЗОРЯ-2007», код ЄДРПОУ 

34900900, зареєстрованого за адресою: вул. Садова, 7, с. Хочине, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛДЕН 

ТАЙЛ», код ЄДРПОУ 33735953, зареєстрованого за адресою: вул. 

Машинобудівна, 50, м. Київ про  припинення дії договорів оренди земельних 

ділянок комунальної власності відповідно до Закону України «Про оренду 

землі», керуючись ст. 93, 124 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням І сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 17.01.2017 року №11 «Про реорганізацію 

сільських (селищних) рад, що об’єдналися та входять до складу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади», рішенням XXXVI сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 17.01.2019 року №928 «Про прийняття 

земельних ділянок державної власності у комунальну власність» рішенням І 

сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 08.12.2020 року №28 «Про 

прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну власність», 

рішенням VІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 04.06.2021 року 

№367 «Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну 

власність» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, архітектури та земельних відносин, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 30.11.2009 року 

укладеного між Олевською районною державною адміністрацією 

Житомирської області та ФГ «Зоря-2007» стосовно земельної ділянки, 

кадастровий номер 1824487600:02:000:0408, загальною площею 2,0895 га, 

цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (код 01.01 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської 



ПРОЄКТ 

міської ради Житомирської області (бувша Хочинська сільська рада Олевського 

р-ну, Житомирської обл.), за згодою сторін. 

2. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 30.11.2009 року 

укладеного між Олевською районною державною адміністрацією 

Житомирської області та ФГ «Зоря-2007» стосовно земельної ділянки, 

кадастровий номер 1824487600:02:000:0410, загальною площею 2,2231 га, 

цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (код 01.01 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської 

міської ради Житомирської області (бувша Хочинська сільська рада Олевського 

р-ну, Житомирської обл.), за згодою сторін. 

3. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 29.12.2006 року 

укладеного між Олевською районною державною адміністрацією 

Житомирської області та ТОВ «ГОЛДЕН ТАЙЛ», стосовно земельної ділянки 

загальною площею 134,5674 га, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення 

підсобного сільського господарства, яка розташована на території Олевської 

міської ради Житомирської області (бувша Кишинська сільська рада 

Олевського району Житомирської області за межами населених пунктів), за 

згодою сторін. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти та постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(НАЛАПКО П.П.). 

 

 

 Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХІV сесія         м. Олевськ                VІІІ скликання  

 

11.11.2021                                                                                            № 

 

Про припинення дії договору оренди   

земельної ділянки сільськогосподарського  

призначення 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛДЕН ТАЙЛ», код ЄДРПОУ 33735953, 

зареєстрованого за адресою: вул. Машинобудівна, 50, м. Київ про  припинення 

дії договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, 

відповідно до Закону України «Про оренду землі», керуючись ст. 93, 124 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням І сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 17.01.2017 року №11 «Про реорганізацію сільських (селищних) 

рад, що об’єдналися та входять до складу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади», рішенням VІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 04.06.2021 року №367 «Про прийняття земельних ділянок 

державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, архітектури та 

земельних відносин, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 29.12.2006 року 

укладеного між Олевською районною державною адміністрацією 

Житомирської області та ТОВ «ГОЛДЕН ТАЙЛ», стосовно земельної ділянки 

загальною площею 13,3759 га, кадастровий номер 1824484000:06:000:0027, 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, цільове 

призначення – для ведення підсобного сільського господарства, яка 

розташована на території Олевської міської ради Житомирської області (бувша 

Кишинська сільська рада Олевського району Житомирської області за межами 

населених пунктів), за згодою сторін. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти та постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(Налапко П.П.). 

 

 Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



ПРОЄКТ 

                                                     

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХІV сесія         м. Олевськ                VІІІ скликання  

 

11.11.2021                                                                                            № 
 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

для ведення особистого селянського господарства 

 

         Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: вул. ******, 11, с. 

Варварівка, Коростенського р-ну, Житомирської обл. про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 8, 20, 22, 25, 50, 51 Закону 

України «Про землеустрій», ст. 12, 20, 81, 95, 96, 116, 118, 121, 122, 123, 141, 

186, п. 24 Перехідних положень 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. Затвердити ****** технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), загальною 

площею 1,0000 га, кадастровий номер 1824486200:06:000:0407, яка 

розташована на території Олевської міської ради Житомирської області (бувша 

Руднє-Бистрянська сільська рада, Олевського району, Житомирської області, 

урочище «Черлене»). 

2. Передати ****** безоплатно у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства.  

3. Зобов’язати ****** 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 

(НАЛАПКО П.П.). 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ    



ПРОЄКТ 

 

           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

ХІV сесія           м. Олевськ                VІІІ скликання  

 

11.11.2021                                                                                              № 

 

Про розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди 

 

Розглянувши заяви: 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 44, с. Зубковичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. щодо зміни цільового призначення та 

передачі у користування на умовах оренди земельної ділянки комунальної 

власності, керуючись ст. 12, п.1 ст. 34, 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 ****** на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення та передачі у користування на умовах оренди, кадастровий номер 

1824483200:03:000:0805, загальною площею 2,0000 га,  розташованої на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів Зубковицького старостинського округу із цільового призначення землі 

запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ) на цільове призначення для розміщення та  

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств (Код 11.03 за КВЦПЗ). 

2. ****** звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем 

робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

3. ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди, 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 (Налапко 

П.П.). 



ПРОЄКТ 

Міський голова                                                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

                                                 

 ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

 ХV сесія            м. Олевськ        VІІІ скликання  

 

04.02.2021                                                                                               № 

 

Про розірвання договорів оренди землі, 

укладених між Олевською міською радою  

та ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПОМИСЛОВИЙ  

СТАНДАРТ» 

 

Відповідно до статей  24, 25, 31, 32 Закону України «Про оренду землі»,  

ст. 96 Земельного кодексу України, ст. 651 Цивільного Кодексу України, ст. 26, 

ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги 

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Розірвати договори оренди землі в односторонньому порядку, укладені 

між Олевською міською радою Житомирської області та ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ СТАНДАРТ», стосовно земельних ділянок, 

розташованих на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області за межами населених пунктів у зв’язку з невиконанням 

умов договору, згідно додатку.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(НАЛАПКО П.П.). 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХV сесія     м. Олевськ       VІІІ скликання 

 

від 00.12.2021 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 громадян, 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 висновок 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 «Україна» 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 «Олевське» 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 «Кишинський» на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається).  
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4. 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).  

4. Затвердити додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Майдан» 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 1,9340 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0436, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,6008 га, кадастровий номер 

1824487200:08:000:0217; 

9. Виділити власнику земельної частки (паю)  ******в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 0,9452 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0432, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 1,1591 га, кадастровий номер 

1824487200:10:000:0214; 

10. Виділити власнику земельної частки (паю)  ******в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 1,0221 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0478, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 1,0215 га, кадастровий номер 

1824487200:10:000:0081; 

11. Виділити власнику земельної частки (паю)  ******в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 1,6867 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0493, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,8372 га, кадастровий номер 

1824487200:10:000:0198; 

12. Виділити власнику земельної частки (паю)  ******в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 1,8239 га, кадастровий номер 1824482400:02:000:0534, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,6330 га, кадастровий номер 

1824482400:02:000:0534; 

13. Виділити власнику земельної частки (паю)  ****** в натурі земельну 

ділянку (рілля) площею 1,5759 га, кадастровий номер 1824482400:02:000:0418, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,4826 га, кадастровий номер 

1824482400:03:000:0433; 

14. Виділити власнику земельної частки (паю)  ****** в натурі земельну 

ділянку (рілля) площею 0,9655 га, кадастровий номер 1824484000:08:000:0862, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,2090 га, кадастровий номер 

1824482400:07:000:0184; 

15. Виділити власнику земельної частки (паю)  ******в натурі земельну ділянку 
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(рілля) площею 1,7452 га, кадастровий номер 1824485600:08:000:0017, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 1,3933 га, кадастровий номер 

1824485600:10:000:0144; 

16. Виділити власнику земельної частки (паю)  ******в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 0,7933 га, кадастровий номер 1824484400:07:000:1012, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,4772 га, кадастровий номер 

1824484400:07:000:1002; 

17. Виділити власнику земельної частки (паю)  ******в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 1,0737 га, кадастровий номер 1824482400:05:000:0577, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,7061 га, кадастровий номер 

1824482400:02:000:0568; 

18. Виділити власнику земельної частки (паю)  ******в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 1,0662 га, кадастровий номер 1824482400:05:000:0576, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,9385 га, кадастровий номер 

1824482400:02:000:0569; 

19. Виділити власнику земельної частки (паю)  ******в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 1,1471 га, кадастровий номер 1824484000:08:000:0864, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,2280 га, кадастровий номер 

1824482400:07:000:0183; 

20. Виділити власнику земельної частки (паю)  ******в натурі земельну ділянку 

(рілля) площею 0,9234 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0482, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,8836 га, кадастровий номер 

1824487200:10:000:0188; 

21. Виділити власнику земельної частки (паю)  ****** в натурі земельну 

ділянку (рілля) площею 1,0063 га, кадастровий номер 1824482400:05:000:0541, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,5517 га, кадастровий номер 

1824482400:03:000:0383; 

17. Рекомендувати громадянам здійснити державну реєстрацію речового права 

на земельну ділянку згідно законодавства. 

18. 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. 

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(НАЛАПКО П.П.). 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Україна»  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. ****** ****** ****** ВМ 

933799 

05.06. 

2001 р 

1714002857 ЖТ 

0283122 

рілля – 

374, 

кормо

ві 

угіддя 

– 237 

2. ****** ****** ****** СТ 

144155 

30.09. 

2009 р 

3021013504 ЖТ 

0283902 

рілля – 

425, 

кормо

ві 

угіддя 

– 290 

3. ****** ****** ****** ВМ 

312773 

26.03. 

1997 р 

2023111970 ЖТ 

0283356 

рілля – 

453, 

кормо

ві 

угіддя 

– 327 

4. ****** ****** ****** ВМ 

366512 

04.06. 

1997 р 

2528708220 ЖТ 

0283623 

Рілля 

– 440, 

кормо

ві 

угіддя 

– 307 

5. ****** ****** ****** ВМ 

478150 

20.03. 

1998 р. 

1667902786 ЖТ 

0283371 

рілля – 

424, 

кормо

ві 

угіддя 

- 289 

 

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. ****** ****** ****** ВМ 

402079 

26.08. 

1997 

року 

2111103870 ЖТ 

0301889 

рілля – 

20, 

кормо

ві 

угіддя 

– 469 

2. ****** ****** ****** IDUKR 

0047271

70 

19.03. 

2020 

року 

3041621991 ЖТ 

0281440 

рілля – 

186, 

кормо

ві 

угіддя 

– 162 
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3. ****** ****** ****** IDUKR0

0052529

55 

25.09. 

2020 

року 

2345623518 ЖТ 

0281229 

рілля – 

484, 

кормо

ві 

угіддя 

– 485 

4. ****** ****** ****** ВМ 

662372 

10.01. 

1999 

року 

1886813980 ЖТ 

0281534 

рілля – 

485, 

кормо

ві 

угіддя 

– 484 

5. ****** ****** ****** ВМ 

932670 

03.04. 

2001 р. 

2187120959 ЖТ 

0281421 

рілля – 

445, 

кормо

ві 

угіддя 

- 537 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

 

 

 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП  «Кишинський»  

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. ****** ****** ****** ВМ 

662091 

22.12. 

1998 

року 

2077122150 ЖТ 

0281891 

рілля – 

657, 

кормо

ві 

угіддя 

– 721 

2. ****** ****** ****** ВН 

607078 

08.11. 

2013 

року 

3151125282 ЖТ 

0281873 

рілля – 

659, 

кормо

ві 

угіддя 

- 720 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП  «Майдан»  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. ****** ****** ****** ВМ 

933319 

11.05. 

2001р 

2908217621 ЖТ 

0194776 

рілля – 

124, 

кормо

ві 

угіддя 

- 124 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 
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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. ****** ****** ****** ВМ 

234634 

16.11. 

1996 р 

1660401635 ЖТ 

0190962 

рілля – 

453, 

кормо

ві 

угіддя 

- 273 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

ХV сесія         м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

від 00.12.2021 року     № 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

 

     Розглянувши заяви громадян 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»,  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 0,9120  га на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, яка розроблена ПП «АНДВОЛ»; 

1.1. Виділити власнику земельної частки (паю) ****** в натурі  земельну 

ділянку загальною площею 0,9120 га  (рілля), кадастровий номер 

1824482400:05:000:0131; 

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 1,4628  га на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, яка розроблена ФОП МАТЮЩЕНКО С,В.; 

2.1. Виділити власнику земельної частки (паю) ****** в натурі  земельну 

ділянку загальною площею 1,1850 га  (рілля), кадастровий номер 

1824486000:10:000:0700; 

2.2. Виділити власнику земельної частки (паю) ****** в натурі  земельну 

ділянку загальною площею 0,2778 га  (пасовища), кадастровий номер 

1824486000:11:000:0411; 
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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 (НАЛАПКО П.П.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



ПРОЄКТ 

                                                                  
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

XV сесія             м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

07.12.2021 року                                                                                            № 
 

Про виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо об’єднання земельних ділянок 

комунальної власності (с. Варварівка) 

        

У зв’язку з необхідністю об’єднання земельних ділянок комунальної 

власності розташованих в с. Варварівка, Коростенського району, Житомирської 

області, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25, 56 

Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок комунальної власності, 

кадастровий номер 1824486200:07:000:0146, загальною площею 0,1458 га, землі 

запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ) та кадастровий номер 1824486200:07:000:0148, 

загальною площею 0,1325 га, землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ), які 

розташовані в с. Варварівка, Коростенського району, Житомирської області в 

одну земельну ділянку. 

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 

(НАЛАПКО П.П.). 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

XV сесія             м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

07.12.2021 року                                                                                            № 

 

Про надання  дозволу на виготовлення 

звітів про експертну грошову оцінку 

земельних ділянок комунальної власності  

 

Розглянувши заяву: 

- ФОП ******, проживає за адресою: вул. ******, 28, с. Тепениця, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. про надання дозволу на 

виготовлення звітів про експертну грошову оцінку на земельні ділянки 

комунальної власності несільськогосподарського призначення, 

керуючись  ст. ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, Законом 

України «Про оцінку земель», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, архітектури та землекористування,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл ФОП ****** на  виготовлення звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності 

несільськогосподарського  призначення, загальною площею 0,0641 га, 

кадастровий номер 1824455100:01:030:0038, з метою надання у власність 

шляхом викупу для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

(Код 03.02 за КВЦПЗ), розташованої за адресою: вул. ******, 14, м. Олевськ, 

Коростенський район, Житомирська область. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(НАЛАПКО П.П.).  

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

           

 

 

         

                  



ПРОЄКТ 

             
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

XV сесія             м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

07.12.2021 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)(с. Варварівка) 

 

 

Розглянувши заяви громадян на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 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), 

керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118,119, 121, 122 Земельного кодексу України, 

cт.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 проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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) зі зміною категорії земель із сільськогосподарського 

призначення на землі житлової та громадської забудови.  

2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проєктів із 

землеустрою.  

3. Громадянам, згідно додатку, проєкти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4. Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. В разі не вжиття заходів з боку громадян, згідно додатку, щодо розроблення 

проєктів землеустрою стосовно відведення земельних ділянок  та набуття права 
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власності на земельні ділянки протягом одного року, з моменту  надання такого 

дозволу, вказане рішення вважається не виконаним та втрачає чинність, 

стосовно громадян, які не реалізували надане їм право. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (НАЛАПКО П.П.). 

 

 

Міський голова                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 
                                                                              
Додаток 

до рішення ХV сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 07.12.2021 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) (с. Варварівка)» 

 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ). 

 
 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

 

Місце проживання 

 

Адреса земельної ділянки 

Орієнтовн

а площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** ****** 0,1430 1824486200:07:000:0192 

2 ****** ****** ****** 0,1450 1824486200:07:000:0242 

 

 

Начальник відділу землекористування                                              Микола САМЧЕНКО      



ПРОЄКТ 

                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

XV сесія             м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

07.12.2021 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)(с. Варварівка) 

 

 

Розглянувши заяви громадян: про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 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). 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ). 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, зареєструвати право власності на 

земельну ділянку відповідно до вимог чинного законодавства. 

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 (НАЛАПКО П.П.). 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ       



ПРОЄКТ 
                                                                            
Додаток 

до рішення ХV сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 07.12.2021 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) (с. Варварівка)» 

 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ). 

 
 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

 

Місце проживання 

 

Адреса земельної ділянки 

Орієнтовн

а площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** ****** 0,1409 1824486200:07:000:0084 

2 ****** ****** ****** 0,1450 1824486200:07:000:0072 

3 ****** ****** ****** 0,1450 1824486200:07:000:0074 

4 ****** ****** ****** 0,1450 1824486200:07:000:0079 

5 ****** ****** ****** 0,1450 1824486200:07:000:0098 

6 ****** ****** ****** 0,1450 1824486200:07:000:0237 

7 ****** ****** ****** 0,1450 1824486200:07:000:0240 

8 ****** ****** ****** 0,1450 1824486200:07:000:0241 

9 ****** ****** ****** 0,1450 1824486200:07:000:0243 

10 ****** ****** ****** 0,1450 1824486200:07:000:0225 

11 ****** ****** ****** 0,1450 1824486200:07:000:0226 

12 ****** ****** ****** 0,1450 1824486200:07:000:0198 

13 ****** ****** ****** 0,1450 1824486200:07:000:0176 

Начальник відділу землекористування                                              Микола САМЧЕНКО     
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

XV сесія             м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

07.12.2021 року                                                                                            № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічних документацій 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 громадянки ***** про надання дозволу на розроблення 

технічних документацій 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),  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 технічних 

документацій 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) (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. 



ПРОЄКТ 

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 

(НАЛАПКО П.П). 

 

 

Міський голова                                                                          Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ      



ПРОЄКТ 

                                                                                                                         
                                                                   Додаток 

до рішення  ХV сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 07.12.2021 року №   «Про надання дозволу 

на розроблення технічних документацій 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   технічних документацій 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). 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, 142м.’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництв

а і 

обслуговув

ання 

житлового 

будинку, 

господарсь

кого   

будівель і  

споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** ****** 0,0500 0,0500 

 

 

Начальник відділу землекористування                                      Микола 

САМЧЕНКО    



ПРОЄКТ 

             
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

XV сесія             м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

07.12.2021 року                                                                                            № 

 

Про затвердження технічних документацій  

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 затвердження технічних документацій 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), керуючись ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону 

України «Про землеустрій», 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, технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

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). 

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 земельні ділянки. 

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 



ПРОЄКТ 

(НАЛАПКО П.П.).Міський голова                                                                    

Сергій ЛИСИЦЬКИЙ     



ПРОЄКТ 
                                                                                         
                                                                                                   Додаток 

до рішення ХV сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від  07.12.2021 року  №   «Про 

затвердження технічних документацій 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 затвердження технічних документацій 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). 

 
 

 
 

№ 

п/
п 

 

 
 

Прізвище, 145м.’я, 

по батькові 

 

 
 

Місце проживання 

 

 
 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівниц

тва і 

обслугов

ування 

житловог

о 

будинку 

господар

ських 

будівель    

і споруд, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 8 

1 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824483201:05:005:0024 

2 ****** ****** ****** 0,0790 0,0790 1824455100:01:031:0111 

3 ****** ****** ****** 0,0755 0,0755 1824455100:02:035:0073 

4 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824483601:05:039:0014 

5 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484003:01:002:0038 

6 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824486001:04:005:0174 

7 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824485301:03:060:0007 

8 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484402:08:001:0023 

9 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824485602:09:002:0007 

10 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824487205:16:004:0027 

11 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 1824455100:02:033:0041 

12 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484402:08:001:0023 

13 ****** ****** ****** 0,1824 0,1824 1824481601:05:008:0121 

 

Начальник відділу землекористування                                                            Микола 

САМЧЕНКО  



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

XV сесія             м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

07.12.2021 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 про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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 проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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.   



ПРОЄКТ 

3. Громадянам, згідно додатку, проєкти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4. Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(НАЛАПКО П.П.). 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                       Додаток 
до рішення ХV сесії міської ради  VІІІ скликання 

від 07.12.2021 №  «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»  

 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для  індивідуального  

садівництва,  для ведення особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім.’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівницт

ва та 

обслугову

вання  

житловог

о 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка), 

га 

Для 

індивідуа

льного 

садівницт

ва,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

Для 

будівницт

ва 

індивідуа

льних 

гаражів, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ****** ****** ****** 0,0150 - 0,0150 - - 

2 ****** ****** ****** 0,0200 - 0,0200 - - 

3 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

4 ****** ****** ****** 0,1600 0,1600 - - - 

5 ****** ****** ****** 0,4000 - - 0,4000 - 

6 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

7 ****** ****** ****** 0,7700 - - 0,7700 - 

8 ****** ****** ****** 0,1000 - 0,1000 - - 

9 ****** ****** ****** 0,1600 0,1600 - - - 

10 ****** ****** ****** 0,0900 - 0,0900 - - 

11 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

12 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 



ПРОЄКТ 
13 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

14 ****** ****** ****** 0,1077 - 0,1077 - - 

15 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

16 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

17 ****** ****** ****** 1,5000 - - 1,5000 - 

18 ****** ****** ****** 0,5000 - - 0,5000 - 

19 ****** ****** ****** 0,1200 0,1200 - - - 

20 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

21 ****** ****** ****** 0,0500 - 0,0500 - - 

22 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

23 ****** ****** ****** 0,3000 - - 0,3000 - 

 

Начальник відділу землекористування                                                         Микола САМЧЕНКО   



ПРОЄКТ 

         

                                                                 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

XV сесія             м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

07.12.2021 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 та для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва та для ведення особистого селянського господарства керуючись  

ст.ст.12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу України ст.ст. 8, 20, 22, 

25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи 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) та для ведення особистого 

селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ). 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва, для 

ведення особистого селянського господарства. 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, зареєструвати право власності на 

земельну ділянку відповідно до вимог чинного законодавства. 

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. 



ПРОЄКТ 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(НАЛАПКО П.П.). 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ         

 
Додаток 

до рішення  ХV сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 07.12.2021 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 та для ведення 

особистого селянського господарства»  
 

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва та  для ведення особистого селянського господарства  

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва   і 

обслуго

вування 

житлово

го  

будинку

, 

господа

рських 

будівель 

і споруд 

(присад

ибна 

ділянка), 

га 

Для 

індивіду

ального 

садівниц

тва, га 

Для 

ведення 

особисто

го    

селянськ

ого 

господар

ства, га  

Для 

будівни

цтва 

індивід

уальних 

гаражів, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ****** ****** ****** 0,216

0 

- - 0,2160 - 1824483601:05:018:0016 

2 ****** ****** ****** 0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824484001:11:001:0052 

3 ****** ****** ****** 0,550

0 

- - 0,5500 - 1824484001:11:001:0051 

4 ****** ****** ****** 0,010

0 

- - - 0,010

0 

1824455100:01:027:0075 

5 ****** ****** ****** 0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824484001:11:007:0026 

6 ****** ****** ****** 0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824484001:11:001:0054 

7 ****** ****** ****** 0,435

9 

- - 0,4359 - 1824484001:11:001:0053 

8 ****** ****** ****** 0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824485301:03:060:0006 

9 ****** ****** ****** 0,281

6 

- - 0,2816 - 1824485301:03:060:0005 

10 ****** ****** ****** 0,100

0 

0,100

0 

- - - 1824455100:02:010:0161 

11 ****** ****** ****** 0,120

0 

- 0,1200 - - 1824455100:01:005:0082 

12 ****** ****** ****** 0,010

0 

- - - 0,010

0 

1824455100:01:027:0074 

13 ****** ****** ****** 0,625

4 

- - 0,6254 - 1824484003:01:002:0037 

14 ****** ****** ****** 0,250 - - 0,2500 - 1824485301:03:060:0004 



ПРОЄКТ 
0 

15 ****** ****** ****** 0,544

5 

- - 0,5445 - 1824485602:09:002:0006 

16 ****** ****** ****** 0,120

0 

- 0,1200 - - 1824487205:16:004:0028 

17 ****** ****** ****** 0,112

0 

- 0,1120 - - 1824455100:01:019:0205 

18 ****** ****** ****** 0,300

0 

- - 0,3000 - 1824484402:08:001:0024 

  

 

Начальник відділу землекористування                                                             Микола 

САМЧЕНКО  



ПРОЄКТ 

                                                               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

XV сесія             м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

07.12.2021 року                                                                                            № 

 

Про затвердження  проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

з метою передачі безоплатно у власність  

для ведення особистого селянського  

господарства 

   

Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: вул. ******, 21, м. 

Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл. про затвердження 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. Затвердити ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), 

загальною площею 0,4606 га, кадастровий номер 1824487200:07:000:0049, яка 

розташована на території Олевської міської ради Житомирської області (за 

межами населеного пункту с. Артинськ). 

2. Передати ****** безоплатно у власність земельну ділянку для ведення 

особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), загальною 

площею 0,4606 га, кадастровий номер 1824487200:07:000:0049, яка 

розташована на території Олевської міської ради Житомирської області (за 

межами населеного пункту с. Артинськ). 

3. Зобов’язати ****** зареєструвати право власності на земельну ділянку 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Попередити ****** про заборону використання земельної ділянки до 

реєстрації  права власності та про цільове використання земельної ділянки. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(НАЛАПКО П.П.). 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

XV сесія             м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

07.12.2021 року                                                                              № 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для індивідуального садівництва 

 

Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: пров. ******, 7А, м. 

Олевськ, Коростенського району, Житомирської області про розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва, керуючись ст.ст. 12, 22, 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.Надати дозвіл ****** на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ) із земель 

сільськогосподарського призначення, загальною орієнтовною площею 0,0450 

га, розташованої за адресою: пров. ******, м. Олевськ, Коростенський р-н, 

Житомирська обл.; 

2. ******, в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проєктів із землеустрою.   

3. ******, проєкт землеустрою погоджений в установленому законом порядку, 

в місячний термін  подати на розгляд та затвердження чергової сесії міської 

ради.    

4. Виготовлення проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки є 

комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (НАЛАПКО П.П). 

 

 



ПРОЄКТ 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 


