
 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

п о з а ч е р г о в а 

ХVІ сесія           м. Олевськ             VІІІ скликання 

  Приміщення актового залу                 

23.12.2021  

Усього обрано депутатів – 26 

Зареєстрованих на сесії депутатів –   16 /список додається/ 

Відсутні - 10 

Запрошені: заступники міського голови Гончар Сергій Андрійович, Данюк 

Юрій Михайлович, керуючий справами виконавчого комітету міської ради  

Дворецький Володимир Якович 

Засоби масової інформації. 

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

Україні» позачергову шістнадцяту  сесію Олевської міської ради VІІІ 

скликання відкрив міський голова Сергій Лисицький 

 (Гімн України) 

СЛУХАЛИ: Про обрання робочої групи. 

Пропозицію внесла депутат міської ради Вжесинська Анна Олександрівна 

ВИРІШИЛИ: Обрати робочу групу в складі трьох осіб: 

Цурська Олена Михайлівна      – депутат міської ради; 

Стужук Юрій Степанович         – депутат міської ради; 

Світельська Катерина Володимирівна – депутат міської ради. 



СЛУХАЛИ: Гілюка Сергія Миколайовича– голову Олевської територіальної 

виборчої комісії, який довів до відома депутатів Постанови Олевської міської 

територіальної виборчої комісії від 16.12.2021 року № 79 «Про визначення 

обраним наступного за черговістю кандидата у депутати Олевської міської 

ради Коростенського району Житомирської області в єдиному 

багатомандатному виборчому списку кандидатів від ЖОО ПП «Радикальна 

партія Олега Ляшка» та від 16.12.2021 року № 80 «Про реєстрацію депутата 

Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області 

обраного за єдиним багатомандатним виборчим списком від ЖОО ПП 

«Радикальна партія Олега Ляшка»» 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію голови територіальної виборчої комісії взяти до 

відома. 

    

Голосували «За» - одноголосно 

На порядок денний позачергової шістнадцятої сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання виносяться наступні питання 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розподіл дотації 

 

2. Про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської міської ради 

 

3. Про внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади 

на 2021 рік 

 

4. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади 

 

5. Про впорядкування використання службового легкового автотранспорту 

міської ради  

 

6. 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. 

 

7. Про затвердження вартості харчування одного дітодня  в центрах 

розвитку дитини та дошкільних навчальних закладах Олевської міської 

ради. 

 

8. Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у центрах розвитку дитини та дошкільних  навчальних 

закладах Олевської міської ради. 



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

молоді та спорту Олевської міської ради. 

 

10. Про надання дозволу на продовження терміну дії договору оренди 

об’єкта нерухомого майна комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади без проведення аукціону. 

 

11. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів (трактор 

МТЗ-80) з балансу відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради на баланс Олевської міської ради. 

 

12. Про затвердження умов передачі в оренду об’єкта нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Олевської міської територіальної 

громади та оголошення аукціону про передачу в оренду об’єкта 

нерухомого майна. 
 

13. Про затвердження програми «Охорона навколишнього природного 

середовища та раціональне використання природних ресурсів на 2022 - 

2025 роки». 
 

14. Про затвердження Програми «Фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради  на 2022-2025 роки». 
 

15. Про затвердження «Програми охорони, захисту, використання та 

відтворення лісів Олевської міської ради на 2021-2025 роки». 
 

16. Про надання дозволу  на безоплатну передачу документів до КУ 

«Трудовий архів» Олевської міської ради. 
 

17. Про внесення змін до рішення XVIII сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 16.11.2017 року №342 «Про затвердження переліку майна 

та земельних ділянок Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади». 

 

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

 
19. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з метою передачі в користування на умовах оренди. 

 
20. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення. 

 



21. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою зміни цільового призначення. 

 

22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою зміни цільового призначення 

та передачі безоплатно у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

23. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки з метою зміни цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди. 

 

24. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі у користування на 

умовах оренди. 

 

25. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки комунальної власності. 

 

26. Різне. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний позачергової шістнадцятої 

сесії Олевської міської ради VІІІ скликання. 

 

1. /750. Про розподіл дотації 

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

ради. 

 

2. /751. Про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської 

міської ради 

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

ради. 

 

3. /752. Про внесення змін до бюджету Олевської міської  

територіальної громади на 2021 рік 

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

ради. 

 

4./753. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

громади 



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

ради. 

 

5./754. Про впорядкування використання службового легкового 

автотранспорту міської ради  

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради. 

 

6./755. 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. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради.  

 

7/756. Про затвердження вартості харчування одного дітодня  в центрах 

розвитку дитини та дошкільних навчальних закладах Олевської міської 

ради. 

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

 

8./757. Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у центрах розвитку дитини та дошкільних  

навчальних закладах Олевської міської ради. 

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

 

9./758. Про внесення змін до структури та штатної чисельності відділу 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради. 

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

 

10./759. Про надання дозволу на продовження терміну дії договору 

оренди об’єкта нерухомого майна комунальної власності Олевської 

міської територіальної громади без проведення аукціону. 

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

 

11/760. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів 

(трактор МТЗ-80) з балансу відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради на баланс Олевської міської ради. 

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

 

12./761. Про затвердження умов передачі в оренду об’єкта нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади та оголошення аукціону про передачу в оренду 

об’єкта нерухомого майна. 



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

13./762. Про затвердження програми «Охорона навколишнього 

природного середовища та раціональне використання природних 

ресурсів на 2022 - 2025 роки». 

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

14./763. Про затвердження Програми «Фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради  на 2022-2025 роки». 

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

15./764. Про затвердження «Програми охорони, захисту, використання 

та відтворення лісів Олевської міської ради на 2021-2025 роки». 

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

16./765. Про надання дозволу  на безоплатну передачу документів до 

КУ «Трудовий архів» Олевської міської ради. 

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

17./766. Про внесення змін до рішення XVIII сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 16.11.2017 року №342 «Про затвердження 

переліку майна та земельних ділянок Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади». 

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

 

18./767. Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської ради. 

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

 
19./768. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі в користування на умовах 

оренди. 

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

 
20/769.  Про затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення. 

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

 

21/770. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення. 

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



 

22/771. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення та передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства. 

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

 

23/772. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою зміни цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди. 

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

 

24/773. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі у 

користування на умовах оренди. 

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

 

25/774.  Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки комунальної власності. 

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

 

26. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про розподіл дотації. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 750 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження рішення виконавчого комітету 

Олевської міської ради. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 751 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до бюджету Олевської міської  

територіальної громади на 2021 рік. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 16 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 752 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про надання одноразової матеріальної допомоги 

жителям громади. 
Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового управління міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 16 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 753 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про впорядкування використання службового 

легкового автотранспорту міської ради.  

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 754 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 6. 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. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 755 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження вартості харчування одного 

дітодня  в центрах розвитку дитини та дошкільних навчальних 

закладах Олевської міської ради. 
Інформує: Данюк Ю.М. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 756 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження Порядку встановлення плати для 

батьків за перебування дітей у центрах розвитку дитини та 

дошкільних  навчальних закладах Олевської міської ради. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 757 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до структури та штатної 

чисельності відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

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



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» -0 

 /Рішення № 758 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу на продовження терміну дії 

договору оренди об’єкта нерухомого майна комунальної власності 

Олевської міської територіальної громади без проведення 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 16 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 759 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про надання дозволу на безоплатну передачу 

основних засобів (трактор МТЗ-80) з балансу відділу освіти, молоді 

та спорту Олевської міської ради на баланс Олевської міської 

ради. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 760 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження умов передачі в оренду об’єкта 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Олевської міської територіальної громади та оголошення аукціону 

про передачу в оренду об’єкта нерухомого майна. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 761 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження програми «Охорона 

навколишнього природного середовища та раціональне 

використання природних ресурсів на 2022 - 2025 роки». 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 762 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження Програми «Фінансової 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради  на 2022-2025 роки». 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 763 додається/ 

 

СЛУХАЛИ:15. Про затвердження «Програми охорони, захисту, 

використання та відтворення лісів Олевської міської ради на 2021-

2025 роки». 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 764 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу  на безоплатну передачу 

документів до КУ «Трудовий архів» Олевської міської ради. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 765 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення змін до рішення XVIII сесії Олевської 

міської ради VII скликання від 16.11.2017 року №342 «Про 

затвердження переліку майна та земельних ділянок Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади». 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 766 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18.  Про внесення змін у рішення сесій Олевської 

міської ради. 

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

 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 767 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 19. Про затвердження проекту із землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі в користування 

на умовах оренди. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 768 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 20.  Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 769 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою 

зміни цільового призначення. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 16 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 770 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою 

зміни цільового призначення та передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 



                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 771 додається/ 

 

СЛУХАЛИ:23.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою зміни цільового 

призначення та передачі у користування на умовах оренди. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 772 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі у користування на умовах оренди. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 16 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 773 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки комунальної власності. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 774 додається/ 

 

 

 

Міський голова      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



 

 

  

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                              VІІІ скликання 

 

23.12.2021              №750 

 

Про розподіл дотації 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 39 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік», розпорядження голови 

Житомирської обласної державної адміністрації від 09.12.2021 року №694 

«Про розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні 

послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 

підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів 

на 2021 рік», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Здійснити розподіл дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків 

протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються 

за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету між підприємствами, установами Олевської 

міської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови ДАНЮКА Юрія та постійну комісію міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій. 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

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


 
Додаток 

до рішення ХVІ сесії 

Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 

21 грудня 2021 року №750 

 

Розподіл  

дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються 

за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету між підприємствами, установами Олевської 

міської територіальної громади на 2021 рік 

 

Найменування 

головного 

розпорядника 

коштів  

бюджету 

міської 

територіальної 

громади/Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

місцевого 

бюджету 

Найменування 

бюджетної 

програми згідно з 

Типовою 

програмною 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету 

Найменування 

підприємства, 

установи 

Обсяг 

видатків 

затверджених 

на оплату 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

на 2021 рік, 

тис.грн. 

Коефіцієнт 

розподілу 

Обсяг 

дотації на 

2021 рік, 

тис.грн. 

Олевська 

міська рада 
    6 243,0 0,00895 55,9 

0110150 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності обласної 

ради, районної ради, 

районної у місті 

ради (у разі її 

створення), міської, 

селищної, сільської 

рад 

Апарат 

Олевської 

міської ради 

402,5 0,00895 3,6 

0111010 
Надання дошкільної 

освіти 
ЗДО 2 602,0 0,00895 23,3 



0112010 

Багатопрофільна 

стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

КНП "Олевська 

центральна 

лікарня" 

2 142,2 0,00895 19,2 

0112111 

Первинна медична 

допомога 

населенню, що 

надається центрами 

первинної медичної 

(медико-санітарної) 

допомоги 

КНП "Олевський 

центр первинної 

медичної 

допомоги" 

771,8 0,00895 6,9 

0113104 

Забезпечення 

соціальними 

послугами за місцем 

проживання 

громадян, які не 

здатні до 

самообслуговування 

у зв`язку з похилим 

віком, хворобою, 

інвалідністю 

КУ 

"Територіальний 

центр 

соціального 

обслуговування 

(надання 

соціальних 

послуг) 

Олевської 

міської ради" 

290,5 0,00895 2,6 

0113105 

Надання 

реабілітаційних 

послуг особам з 

інвалідністю та 

дітям з інвалідністю 

КУ"Олевський 

міський центр 

комплексної 

реабілітації дітей 

з інвалідністю" 

34,0 0,00895 0,3 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Олевської 

міської ради 

    5 023,3 0,00895 45,0 

Відділ культури 

та туризму 

Олевської 

міської ради 

    585,5 0,00895 5,2 

Разом     11 851,8 0,00895 106,1 

 

 

 

Секретар ради                                                                       Сергій МЕЛЬНИК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

23.12.2021                 №751 

 

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 22.12.2021 року № 282 «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  

22.12.2021            № 282 

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 16.12.2021 року № 328 «Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2021 рік», 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 спеціального фонду по коду доходів 41052900  

«Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом 

України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 1 090 012,00 

гривень згідно з додатком 1 

2) збільшити видатки спеціального фонду по КТПКВКМБ 0116072 

«Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає 

урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані 

на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» на суму  1 090 012,00 гривень згідно з 

додатком 2; 

3) внести зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 3. 

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  

   

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                              VІІІ скликання 

 

23.12.2021      №752 

 

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”, від 07.12.2021 року №688 „Про 

внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади на 2021 

рік”, а саме: 

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


2.1. В підпункті   1  пункту    1   цифри   364 611 861,00 гривень, 

353 346 564,00 гривень, 11 265 297,00 гривень  замінити,  відповідно, 

цифрами 365 993 734,00 гривень, 353 592 225,00 гривень, 12 401 509,00 

гривень. 

          2.2. В  підпункті   2   пункту   1    цифри  375 071 207,00 гривень, 

327 569 175,00 гривень, 47 502 032,00  гривень замінити,  відповідно, 

цифрами   376 453 080,00 гривень, 327 372 881,00 гривень, 49 080 199,00 

гривень. 

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

цілому профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади 

у сумі 26 219 344,00 гривень згідно з додатком 2  до цього рішення, з них:   

             - профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади 

у сумі 40 076 656,00 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 36 678 690,00 гривень. (додаток 2), з них:  

- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади 

в сумі 40 281 516,00 гривень, в тому числі: 

           надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі  40 076 656,00     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 17 121 239,00  гривень   замінити відповідно 

цифрами 17 604 064,00 гривень. 

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

          4. Додатки  1, 1.1, 2, 3, 4, 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  

   

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

23.12.2021      №753 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян: Хацановської Наталії 

Іванівни, проживає за адресою: вул. Садова, 43, с.Варварівка, Квятківської 

Віри Іванівни, проживає за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 87, кв.16, м. 

Олевськ, Тимошенко Валентини Григорівни, проживає за адресою: вул. 

Корольова, 6, с.Жубровичі, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», у відповідності до «Програми соціального 

захисту населення Олевської міської ради на 2021-2025 роки», затвердженої 

рішенням  ІІ сесії Олевської міської ради   VІІІ скликання від 24.12.2020 року 

№37, враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, 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: 

 Хацановській Наталії Іванівні в зв’язку з тяжкими побутовими 

умовами – 10 000,00 гривень; 

 Квятківській Вірі Іванівні на лікування – 10 000,00 гривень; 

 Тимошенко Валентині Йовівні на відновлення житла після пожежі – 

10 000,00 гривень. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій. 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



    

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                              VІІІ скликання 

 

23.12.2021                  №754 

 

Про впорядкування використання 

службового легкового автотран- 

спорту міської ради  

 

        На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 

року  № 848  «Про впорядкування використання легкових автомобілів 

бюджетними установами та організаціями», враховуючи висновок комісії з 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, торгівлі та 

залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Використовувати легкові автомобілі міської ради тільки для поїздок,  

пов’язаних із службовою діяльністю. Після кожної поїздки в дорожньому 

листі водія робити позначку про пробіг і час закінчення обслуговування,  

який засвідчується підписом посадової особи,  в розпорядження якої 

надається автомобіль. 

2. Забороняється використовувати легковий службовий автотранспорт у 

вихідні та святкові дні,  якщо це не пов’язано з виробничою діяльністю. 

3. Виїзд службових автомобілів  міської ради за межі міста,  громади та 

області дозволяється міським головою. 

4. Установити, що обслуговування легковим автомобілем посадових осіб 

міської ради здійснюється в межах установлених лімітів та асигнувань,  

передбачених у кошторисі видатків на утримання автомобіля на рік. 

5.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

23.12.2021      №755 

 

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 ХVІ сесії Олевської міської ради VIII скликання 
від 23.12.2021 року № 755 «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  

   

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                              VІІІ скликання 

 

23.12.2021       №756 

 

Про затвердження вартості 

харчування одного дітодня  

в центрах розвитку дитини та  

дошкільних навчальних закладах  

Олевської міської ради 

 

        Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 № 305 «Про 

затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», враховуючи висновок 

постійної комісії з питань постійну комісію міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, торгівлі та залучення 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити розмір грошової вартості харчування однієї дитини в день 

по центрах розвитку дитини та дошкільних навчальних закладах 

Олевської міської ради відповідно до вікових категорій дітей з 01 січня 

2022 року:  

- на дітей віком від 0 до 4-х років у розмірі 45,00 (сорок п’ять) гривень;  

- на дітей віком від 4-х років у розмірі 50,00 (п’ятдесят) гривень.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління фінансів міської ради Горпиніч К.О. та постійну комісію 

міської ради з питань постійну комісію міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, торгівлі та залучення 

інвестицій. 

 

 

Міський голова                                                             Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ 



  

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                              VІІІ скликання 

 

23.12.2021      №757 

 

Про затвердження Порядку  

встановлення плати для батьків  

за перебування дітей у центрах 

розвитку дитини та дошкільних  

навчальних закладах  

Олевської міської ради 

 

       З метою упорядкування плати батьками за перебування дітей у центрах 

розвитку дитини та дошкільних навчальних закладах Олевської міської ради, 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у центрах розвитку дитини та дошкільних навчальних закладах 

Олевської міської ради (додається). 

2.  Керівникам центрів розвитку дитини та дошкільних навчальних 

закладів Олевської міської ради у своїй практичній діяльності 

керуватися вище зазначеним Порядком і щомісячно подавати до 

фінансово-господарського відділу кількість днів на місяць, які дитина 

відвідувала в ДНЗ та ЦРД Олевської міської ради, в розрізі щодо 

кожної дитини та вартість харчування за кожен день відповідно до 

меню.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління фінансів міської ради Горпиніч К.О. та постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, торгівлі та залучення інвестицій. 

 

Міський голова                                                          Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 ПОРЯДОК 

встановлення плати для батьків 

за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах та центрах 

розвитку дитини Олевської міської ради 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України  від 26.08.2002 року № 1243 «Про  невідкладні питання 

діяльності дошкільних та інтернатних закладів». 

1.2. Указаний Порядок визначає розміри плати для батьків за перебування 

дітей у дошкільних навчальних  закладах, центрах розвитку дитини та 

умови звільнення від плати. 

2. Установлення плати для батьків за перебування дітей у дитсадках та 

центрах розвитку дитини Олевської міської ради здійснюється: 

2.1. Відповідно до  статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» 

батьки, або особи, що її замінюють, вносять плату за харчування дітей 

у дошкільних установах та центрах розвитку дитини Олевської міської 

ради 60 відсотків від вартості харчування на день, у сільській 

місцевості – 50 відсотків від вартості харчування на день. 

2.2. Розмір плати встановлюється сесією міської ради. 

2.3. Від сплати за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах та 

центрах розвитку дитини Олевської міської ради  звільняються особи 

визначені законодавством України та діти учасників бойових дій. 

2.4. З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати, 

або зменшення розміру плати, плата справляється в розмірі 60 

відсотків у міській місцевості та 50 відсотків у сільській місцевості 

від вартості харчування дитини на день. 

2.5. Плата за харчування дітей у дошкільних закладах та центрах розвитку 

дитини сплачується батьками щомісяця, не пізніше 10 числа поточного 

місяця за який вноситься плата. 

2.6. Керівники дошкільних навчальних закладів та центрів розвитку дитини 

несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати 

визначеної у цьому Порядку. 

2.7. Батьки сплачують кошти лише за дні відвідування дитиною 

дошкільного закладу та центру розвитку дитини.  

 

 

Міський голова                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                              VІІІ скликання 

 

23.12.2021                    

 

№758 

 

Про внесення змін до структури  

та штатної чисельності відділу освіти,  

молоді та спорту Олевської міської ради 

 

 Розглянувши пропозиції міського голови щодо структури відділу 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради Житомирської області, з 

метою підвищення ефективності управління, організації якісної роботи для 

забезпечення виконання вимог Конституції України та законів України, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 

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

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

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

пунктом 6 частини четвертої статті 42, статтею 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити загальну штатну чисельність відділу освіти, молоді та 

спорту у кількості 31,5 штатних одиниць. 

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

згідно з додатком з 01 січня 2022 року. 

3. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту: 

3.1. Підготувати та подати на затвердження міському голові штатний 

розпис відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради; 

3.2. Здійснити попередження відповідних працівників відділу освіти, 

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

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

статті 40 Кодексу законів про працю України у порядку, передбаченому 

статтями 32 та 49-2 КЗпП України; 

3.3. Вжити передбачені чинним законодавством організаційно-правові 

заходи, пов’язані зі змінами структур та чисельності відділу освіти, молоді та  

спорту  Олевської міської ради. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Юрія Данюка. 

 

 

 

Міський голова              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток  

до рішення ХVІ сесії 

Олевської міської ради від № 758 

 

СТРУКТУРА  

та штатна чисельність  

відділу освіти, молоді т а спорту Олевської міської ради  

Апарат відділу  

Назва посади Кількість 

штатних 

одиниць 

Категорія працівника  

Начальник відділу 1 посадова особа ОМС 

Заступник начальника 1 посадова особа ОМС 

Заступник начальника з питань 

фінансово-економічної діяльності  

1 посадова особа ОМС 

Головний спеціаліст 2 посадова особа ОМС 

Головний спеціаліст з юридичних 

питань  

1 посадова особа ОМС 

Старший інспектор  1 службовець 

Секретар керівника  1 службовець 

Завідувач складом 1 службовець 

Прибиральник службових приміщень  1 робітник 

Водій  1 робітник 

Енергетик  1 робітник 

Кочегар котельні 1,5 робітник 

ВСЬОГО 13,5  

Централізована бухгалтерія  

Назва посади Кількість 

штатних 

одиниць 

Категорія працівника  

Головний бухгалтер  1 службовець 

Заступник головного бухгалтера 1 службовець 

Економіст   1 службовець 

Бухгалтер  15 службовець 

ВСЬОГО 18  

Секретар ради                                                                          Сергій МЕЛЬНИК 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                            VІІІ скликання 

 

23.12.2021          №759 

 

Про надання дозволу на продовження терміну 

дії договору оренди об’єкта нерухомого  

майна комунальної власності Олевської міської  

територіальної громади без проведення аукціону 

 

  Розглянувши заяву, подану в електронно-торгову систему 

«Prozorro.Продажі» ФОП Гурською Таїсією Іванівною від 30.11.2021 року 

RGLR001-UA-20211130-76985 щодо продовження дії договору оренди, 

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

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

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

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

про оренду майна Олевської міської об’єднаної територіальної громади, 

затвердженого рішенням LVIII сесії Олевської міської ради VII скликання від 

03.09.2020 року №1803 та враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на продовження терміну дії договору Договір оренди майна, 

що належить до комунальної власності Олевської міської ради Житомирської 

області від 01.04.2019 року № 43, без проведення аукціону, приміщення в 

нежитловій будівлі шкільної їдальні, загальною площею 106,1 м
2
, за адресою: 

вул. Центральна, 12, с. Озеряни, Коростенського району, Житомирської 

області з ФОП Гурською Таїсією Іванівною, терміном на 3 роки, з орендною 

платою встановленої на рівні останньої місячної орендної плати, 

встановленої договором, що продовжується, шляхом укладання Договору про 

внесення змін щодо продовження строку оренди шляхом викладання його у 

новій редакції. 

2. Уповноважити міського голову підписати Договір про внесення змін 

щодо продовження строку оренди шляхом викладання його у новій редакції, 

відповідно до Примірного договору оренди майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської територіальної громади, 

затвердженого рішенням LІХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

24.09.2020 року №1802, з урахуванням діючих норм Законодавства. 



3. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

власності (Ковальчук О.Б.) оприлюднити Договір про внесення змін щодо 

продовження строку оренди шляхом викладання його у новій редакції, в 

електронно-торговій системі Prozorro. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Світельська 

К.В.). 

 

 

Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ     



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                              VІІІ скликання 

 

23.12.2021          №760 

 

Про надання дозволу на безоплатну передачу  

основних засобів (трактор МТЗ-80) з балансу  

відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради на баланс Олевської міської ради 

 

Розглянувши лист начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради від 02.12.2021 року № 934 В.П. Левченка щодо 

передачі майна та з метою упорядкування обліку, ефективного використання 

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

в Україні», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

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 (трактор МТЗ-80) з 

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

Олевської міської ради, згідно з додатком.  

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

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

відповідності до вимог чинного законодавства.  

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

Олевської міської ради (Дорош В.В.) здійснити заходи щодо безкоштовного 

зарахування на баланс майна, зазначеного в додатку до цього рішення та 

внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Світельська 

К.В.). 



Міський голова                                                                      Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ 
Додаток 

до рішення ХVІ сесії Олевської міської ради  

VIII скликання від 23.12.2021 року №760 «Про надання 

дозволу на безоплатну передачу основних засобів 

(трактор МТЗ-80) з балансу відділу освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради на баланс Олевської 

міської ради» 

 

Основні засоби, що пропонуються до передачі 

Наймену- 

вання 

об’єкта 

Держав 

ний 

номер 

Рік 

випуску 

Інвентарний 

(номенклату 

рний) номер 

Кількість Первісна 

(переоцінена) 

вартість, грн 

Сума 

нарахованого 

зносу, грн 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Трактор 

МТЗ-80 

17693 

АМ 

1985 10510032 1 10 287,00 10 287,00 0,00 

 

 

Секретар ради                                                                      Сергій МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                              VІІІ скликання 

 

23.12.2021          №761 

 

Про затвердження умов передачі в оренду  

об’єкта нерухомого майна, що належить до  

комунальної власності Олевської міської  

територіальної громади та оголошення аукціону  

про передачу в оренду об’єкта нерухомого майна 

 

З метою ефективного використання 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 

07.10.2021 року № 571 «Про намір передати в оренду об’єкти 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. Затвердити умови та додаткові умови передачі об’єкта нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади в оренду на аукціоні, а саме: нежитлової будівлі 

готелю, загальною площею 586,5 м
2
, за адресою: бульвар Воїнів Афганців, 6, 

м. Олевськ, Житомирської області, 11001, що обліковується на балансі 

Олевської міської ради, згідно додатку 1 до цього рішення. 

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

що належить до комунальної власності Олевської міської територіальної 

громади, а саме: нежитлової будівлі готелю, загальною площею 586,5 м
2
, за 



адресою: бульвар Воїнів Афганців, 6, м. Олевськ, Житомирської області, 

11001, що обліковується на балансі Олевської міської ради.           

3. Затвердити текст оголошення про передачу нерухомого майна в 

оренду, згідно додатку 2 до цього рішення. 

4. 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». 

5. 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. 

6. 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 1 

до рішення ХVІ сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 23.12.2021 року №761 «Про 

затвердження умов передачі в оренду об’єкта 

нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської територіальної 

громади та оголошення аукціону про передачу в 

оренду об’єкта нерухомого майна»  

 
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 

Нежитлова 

будівля готелю, 

загальною 

площею 586,5 м2, 

за адресою: 

бульвар Воїнів 

Афганців, 6, м. 

Олевськ, 

Житомирської 

області, 11001, 

що обліковується 

на балансі 

Олевської міської 

ради.                        

14 643,67 грн (чотирнадцять тисяч шістсот 

сорок три гривні 67 коп), без урахування ПДВ 

- для електронного аукціону; 

7 321,84 грн (сім тисяч триста двадцять одна 

гривня 84 коп), без урахування ПДВ - для 

електронного аукціону із зниженням стартової 

ціни; 

7 321,84 грн (сім тисяч триста двадцять одна 

гривня 84 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. 

4 роки 

11 

місяців  

Майно 

передається в 

оренду без 

права викупу 

та без права 

передачі в 

суборенду 

орендованого 

приміщення 

 

 

Секретар ради                                                                 Сергій МЕЛЬНИК  



Додаток 2 

до рішення ХVІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 23.12.2021 року №761 «Про 

затвердження умов передачі в оренду об’єкта 

нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської територіальної 

громади та оголошення аукціону про передачу в 

оренду об’єкта нерухомого майна» 

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 – нежитлової будівлі готелю, загальною площею 586,5 

м2, за адресою: бульвар Воїнів Афганців, 6, 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 Нежитлова будівля готелю, загальною площею 586,5 м2, 

за адресою: бульвар Воїнів Афганців, 6, 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 – 6 720,20 грн (Шість тисяч сімсот 

двадцять гривень 20 коп); 

первісна балансова вартість об'єкта оренди станом на 

01.01.2021 року – 144 504,00 грн (Сто сорок чотири 

тисячі п’ятсот чотири  гривні 00 коп) 

Переоцінена вартість становить: 1 464 367,00 грн (Один 

мільйон чотириста шістдесят чотири тисячі триста 

шістдесят сім гривень 00 коп)    

Тип об’єкта  Нерухоме майно 

Пропонований строк оренди 4 років 11 місяців 

Фотографічне зображення майна Додається 

Поверховий план об’єкта або план 

поверху, на якому розташовано 

об’єкт оренди 

Додається 

Місцезнаходження об’єкта; 
11001, бульвар Воїнів Афганців, 6, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

Загальна і корисна площа об’єкта 586,5 м
2  

Характеристика об’єкта оренди  
Нежитлова двоповерхова будівля готелю, загальною 

площею 586,5 м
2
, за адресою: бульвар Воїнів Афганців, 

6, м. Олевськ, Житомирської області, 11001, що 

обліковується на балансі Олевської міської ради.           

Нежитлова будівля готелю знаходиться неподалік  

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


центра  м. Олевськ поряд з музичною школою та 

Державним навчальним закладом "Олевський 

професійний ліцей". Фундамент бутобетон, бетон; стіни 

цегла, шлакоблок: покрівля шифер; перекриття 

залізобетонні плити, дерев'яні балки; підлога дошка, 

плитка, бетон, сходи бетонні. 

Технічний стан, інформація про 

потужність електромережі і 

забезпечення комунікаціями  

Технічний стан задовільний. У будівлі наявне: 

електропостачання, потужність електромережі – 5 кВт, 

водозабезпечення, водовідведення, опалення місцеве 

водяне, наявний газопровід.       

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 має окремі особові рахунки, 

відкриті постачальниками комунальних послуг.   

Проєкт договору  Додається до оголошення про передачу нерухомого 

майна в оренду  

Умови та додаткові умови оренди 

Стартова орендна плата 

 

14 643,67 грн (чотирнадцять тисяч шістсот сорок три 

гривні 67 коп), без урахування ПДВ - для електронного 

аукціону; 

7 321,84 грн (сім тисяч триста двадцять одна гривня 84 

коп), без урахування ПДВ - для електронного аукціону 

із зниженням стартової ціни; 

7 321,84 грн (сім тисяч триста двадцять одна гривня 84 

коп), без урахування ПДВ – для електронного аукціону 

за методом покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових пропозицій;  

Строк оренди   4 роки 11 місяців  

Додаткові умови оренди 

 

Майно передається в оренду без права викупу та без 

права передачі в суборенду орендованого приміщення.  

Письмова згода на передачу майна Майно передається в оренду без права передачі в 



в суборенду відповідно до п. 169 

Порядку 

суборенду  

 

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 «28» 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 – 146,44 грн (сто сорок шість гривень 44 коп); 

Розмір гарантійного внеску – 29 287,34 грн (двадцять 

дев’ять тисяч двісті вісімдесят сім гривень 34 коп); 

Пунктом 58 Порядку передачі  в оренду державного та 

комунального майна, зазначено, що: розмір 

гарантійного внеску встановлюється у розмірі 

стартової орендної плати на: Два місяці для об’єктів 

оренди, пропонований строк оренди яких становить від 

одного до п’яти років;  

При цьому розмір гарантійного внеску становить не 

менш як 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленого станом на 1 січня поточного року 

(6000,00 грн * 0,5 = 3000,00 грн). 

Розмір реєстраційного внеску: 

600,00 грн. до кінця 2021 року. 

650,00 грн з початку 2022 року 

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  

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


 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

23.12.2021          №762 

 

Про затвердження програми  

«Охорона навколишнього природного 

середовища та раціональне використання 

природних ресурсів на 2022 - 2025 роки» 

 

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

самоврядування в Україні», Законами України «Про Державний бюджет 

України на 2022 рік», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», Бюджетним кодексом України, 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів»,  враховуючи рекомендацію постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму «Охорона навколишнього природного середовища та 

раціональне використання природних ресурсів на 2022-2025 роки», згідно 

додатку, додається. 

2. Фінансовому  управлінню Олевської міської ради передбачити в міському 

бюджеті асигнування на реалізацію заходів Програми на 2022-2025 роки. 

3. 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 XVІ сесії 

Олевської міської ради VІІI скликання 

від 23.12.2021 р. №762 Про затвердження 

програми «Охорона навколишнього 

природного середовища та раціональне 

використання природних ресурсів 

на 2022 - 2025 роки» 

 

ПРОГРАМА 

«ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА  

ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НА 

2022-2025 РОКИ»  

Вступ 

Програма «Охорона навколишнього природного середовища та 

раціональне використання природних ресурсів на 2022-2025 роки» (далі – 

Програма) розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі 

довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців 

населених пунктів територіальної громади від негативного впливу, зумовленого 

забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії 

взаємодії суспільства і природи, визначення пріоритету екологічної політики, 

поліпшення стану довкілля за рахунок удосконалення регулювання 

використання природних ресурсів, додаткового залучення коштів з різних 

джерел на здійснення заходів щодо охорони довкілля, координації діяльності 

підприємств різних форм власності з метою дотримання ними вимог 

природоохоронного законодавства України. 

Необхідність розроблення Програми зумовлена підвищеними вимогами 

до поліпшення якості оточуючого середовища, необхідністю подальшої 

стабілізації екологічної ситуації та створення умов для забезпечення 

ефективного і раціонального використання природних ресурсів з обов’язковим 

відтворенням їх природних якостей. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1 Назва програми  

Програма «Охорона навколишнього 

природного середовища та раціональне 

використання природних ресурсів на 2022-

2025 роки» 

2 Ініціатор розроблення Олевська міська рада  



Програми 

3 Розробник Програми 

Управління містобудування, архітектури, 

будівництва та землекористування та відділ 

економічного розвитку, транспорту, 

інвестицій та комунальної власності 

4 

Співрозробники 

Програми 

 

Фінансове управління міської ради 

5 
Відповідальний 

виконавець Програми 

Олевська міська рада, структурні підрозділи 

та виконавчий комітет міської ради 

6 Учасники Програми 

Управління містобудування, архітектури, 

будівництва та землекористування, відділ 

економічного розвитку, транспорту, 

інвестицій та комунальної власності, 

фінансове управління міської ради 

7 
Термін реалізації 

Програми 

2022-2025 роки 

8 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

 

Місцевий бюджет, обласний бюджет, 

державний бюджет, інші джерела 

фінансування не заборонені законодавством 

9 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

 

У межах фінансових можливостей 

10 
Коштів місцевого 

бюджету 

У межах фінансових можливостей 

11 
У тому числі бюджетних 

коштів: 

 

 

- з них коштів державного 

бюджету 

 

У межах виділених асигнувань 

 
- з них коштів місцевого 

бюджету 

У межах фінансових можливостей 



 

12 
Основні джерела 

фінансування Програми 

Місцевий бюджет, обласний бюджет, 

державний бюджет, інші джерела 

фінансування не заборонені законодавством 

2. Загальні положення 

Програма «Охорона навколишнього природного середовища та 

раціональне використання природних ресурсів на 2022-2025 роки» розроблена 

відповідно до Конституції України, Законів України «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державний бюджет України на 

2022 рік», Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України 

від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів» та інших нормативно-правових актів. 

Програма визначає основні напрямки дій та етапи робіт, з метою 

поліпшення стану навколишнього природного середовища території Олевської 

міської  територіальної громади Житомирської області. 

3. Мета Програми 

Основною метою Програми є: 

 формування ефективної системи обґрунтованих заходів, спрямованих на 

поліпшення екологічного стану на території Олевської територіальної громади; 

 раціональне використання природних ресурсів; 

 забезпечення екологічної безпеки; 

 визначення та аналіз пріоритетних напрямків використання надходжень 

від сплати екологічного податку, що формують міський фонд охорони 

навколишнього природного середовища; 

 поліпшення стану довкілля, шляхом зменшення скидів промислових і 

побутових відходів;   

 охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища; 

 проведення просвітницької та наукової діяльності, залучення 

громадськості до природоохоронних дій через екологічне інформування й 

освіту населення; 

 проведення заходів із знезалізнення води, як одного з пріоритетних 

напрямків Державних програм щодо забезпечення населення якісною питною 

водою; 

  забезпечення екологічного зберігання непридатних хімічних засобів 

захисту рослин; 

 берегоукріплення захисних дамб річки Уборть. 

Досягнення мети Програми потребує комплексних спрямованих дій, як 

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



форм власності та населення територіальної громади, для реалізації 

пріоритетних напрямів діяльності у сфері ефективного природокористування, 

дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного 

середовища. 

4. Завдання Програми 

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

 забезпечення реалізації екологічної політики, екологічних прав громадян; 

 придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості; 

 проведення заходів, пов'язаних з поліпшенням технічного стану та 

благоустрою водойм населених пунктів Олевської територіальної громади; 

 проведення заходів щодо берегоукріплення існуючих захисних дамб на 

річці Уборть; 

 проведення заходів щодо допоглиблення та розчищення русла річки 

«Олексіївська»  в межах Олевської  територіальної громади; 

  проведення заходів з озеленення населених пунктів Олевської 

територіальної громади; 

 впорядкування місць видалення відходів, проведення їх паспортизації, 

ліквідація стихійних звалищ відходів на території територіальної громади; 

 проведення заходів з постійного контролю за ефективністю очистки, 

знешкодження та знезараження стічних вод, підвищення ефективності роботи 

очисних споруд в Олевській територіальній громаді; 

 проведення заходів щодо забезпечення екологічного зберігання 

непридатних хімічних засобів захисту рослин в місцях їх складування в 

сільгосппідприємствах; 

 реалізація проектів по технічному переоснащенню системи 

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

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

новітніх технологій та встановлення обладнання з доочистки та знезалізнення 

питної води в системі централізованого водопостачання по вулиці Промислова 

м. Олевськ; 

 створення та визначення статусу резервних фондів для фінансування 

заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; 

 організація роботи по ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення 

до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх 

підпорядкування та форм власності та громадян; 

 здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища; 

 запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів (далі - 

ТПВ); 

 придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ, облаштування 

контейнерних майданчиків; 



 облаштування збірних пунктів ТПВ з встановленням обладнання 

пресування відходів відповідно до напрямків; 

 придбання машин по збору, транспортуванню ТПВ; 

 придбання спеціалізованого автотранспорту для вивозу рідких побутових 

відходів; 

 придбання трактора, підмітальної та комбінованої техніки для виконання 

робіт з благоустрою; 

 створення в закладах освіти відповідної навчально-матеріальної бази, 

куточків охорони природи, живих куточків та ін.; 

  проведення заходів із захисту і збереження земельних ресурсів від 

забруднення, виснаження і нераціонального використання; 

  проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення будинків та 

прибудинкових територій; 

 проведення заходів щодо забезпечення лівобережної частини м. Олевськ 

централізованим водопостачанням та водовідведенням; 

 підвищення рівня культури та екологічної свідомості мешканців 

територіальної громади завдяки поінформованості щодо поводження з ТПВ; 

 гідродинамічне очищення водопровідних каналізаційних систем та 

ливневої каналізації; 

 проведення санації  мереж водопостачання та водовідведення; 

  забезпечення інформування населення про стан навколишнього 

природного середовища. 

Організаційне забезпечення та координація діяльності щодо реалізації 

основних завдань Програми буде здійснюватися структурними підрозділами, 

виконавчим комітетом міської ради, згідно їх повноважень в рамках чинного 

законодавства відповідно додатку, який додається. 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Фінансування виконання заходів Програми здійснюватиметься за рахунок 

коштів державного бюджету в межах їх надходжень, коштів обласного 

бюджету, коштів Олевської територіальної громади та коштів фондів охорони 

навколишнього природного середовища усіх рівнів, які враховуються в 

бюджетних коштах, коштів суб’єктів господарської діяльності, що 

спрямовуються на природоохоронні заходи, із залученням інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. 

 Видатки на виконання заходів Програми будуть передбачені щороку при 

формуванні показників міського бюджету, виходячи з реальних можливостей.  

З метою системного аналізу реалізації Програми, структурними 

підрозділами міської ради проводитиметься щорічний моніторинг виконання 

передбачених заходів. 

6. Строки виконання Програми 



Дія Програми поширюється на 2022 - 2025 роки. 

7. Очікувані результати виконання Програми 

Позитивні екологічні та соціально-екологічні наслідки від здійснення 

заходів Програми будуть з’являтися через певний проміжок часу.  

Очікувані результати: 

 забезпечення  населення  Олевської територіальної громади питною  

водою  нормативної  якості; 

 застосування новітніх технологій та обладнання при технічному 

переоснащенні системи водопостачання, економія фінансових та енергетичних 

ресурсів; 

 відсутність стихійних сміттєзвалищ; 

 паспортизація місць видалення відходів; 

 технічне переоснащення системи водопостачання з влаштуванням станції 

знезалізнення в населених пунктах Олевської територіальної громади; 

 берегоукріплення  захисних дамб на річці Уборть; 

 придбання транспорту для проведення робіт з благоустрою; 

 роздільне збирання твердих побутових відходів; 

 поліпшення  технічного  стану та благоустрою водойм; 

 озеленення населених пунктів Олевської територіальної громади; 

 ефективне очищення, знешкодження та знезараження стічних вод; 

  покращення санітарного стану довкілля; 

  захист територій від підтоплення; 

  оновлення мереж водопостачання та водовідведення; 

  санітарне очищення територій населених пунктів Олевської 

територіальної громади; 

 забезпечення населення лівобережної частини міста централізованим 

водопостачанням та водовідведенням. 

8. Координація та контроль за реалізацією Програми 

Виконавцем завдань Програми є комунальні підприємства  міської ради, 

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної 

адміністрації, в окремих випадках інші підприємства та організації. 

Виконавчий комітет Олевської міської ради може виступати замовником 

на виконання робіт, надання послуг та придбання товарів, бути платником за 

виконані роботи, надані послуги, придбаний товар, відповідно до завдань 

Програми.  

Координацію та планування робіт на основі визначених Програмою 

заходів, забезпечують відповідно до своєї компетенції структурні підрозділи, 

виконавчий комітет міської ради. 



Контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

а також управління містобудування, архітектури, будівництва та 

землекористування міської ради. 

 

Секретар ради                                                                        Сергій МЕЛЬНИК 

 



 Додаток  

до програми «Охорона навколишнього 

природного середовища та раціональне  

використання природних ресурсів  

на 2022 - 2025 роки» 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

№ 

п/п 

 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

 

Перелік заходів Програми 

 

 

Термін 

виконання 

Обсяги 

фінансуванн

я (вартість),  

тис. грн.  

 

 

Джерела 

фінансування 

 

 

Виконавці 

 

 

Очікуваний 

результат 

1 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Технічне переоснащення системи 

водопостачання з влаштуванням 

станції знезалізнення с. Кишин 

Олевської територіальної громади 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет  

Олевська 

міська рада 

Покращення 

якості питної 

води 

2 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Реконструкція станції 2-го підйому із 

застосуванням новітніх технологій та 

встановлення обладнання з доочистки 

та знезалізнення питної води в системі 

централізованого водопостачання по 

вулиці Промислова м. Олевськ 

Коростенського р-ну Житомирської 

області 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

якості питної 

води 

3 Охорона та 

раціональне 

використання 

Технічне переоснащення системи 

водопостачання з влаштуванням 

станції знезалізнення смт. Дружба 

2022-2025 У межах 

фінансового 

 Державний, 

обласний, міський 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

якості питної 



водних ресурсів Олевської територіальної громади ресурсу бюджет води 

4 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Технічне переоснащення системи 

водопостачання з влаштуванням 

станції знезалізнення с. Жубровичі 

Олевської територіальної громади 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

якості питної 

води 

5 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Проведення заходів з поліпшенням 

технічного стану та благоустрою 

водойм 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

санітарного 

стану 

довкілля 

6 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Проведення заходів щодо 

берегоукріплення існуючих захисних 

дамб на річці Уборть 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада, 

Олевське 

управління 

водних 

ресурсів 

Захист 

територій 

населених 

пунктів сіл 

Зубковичі, 

Хочине, 

Копище від 

підтоплення   

7 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Проведення заходів щодо проведення 

днопоглиблення та розчищення русла 

річки «Олексіївська»  в межах 

Олевської  міської ради 

 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада, 

Олевське 

управління 

водних 

ресурсів 

Захист від 

підтоплення 

територій 

присадибних 

ділянок та 

житлової 

забудови 

8 Охорона та 

раціональне 

використання 

Гідродинамічне очищення 

водопровідних, каналізаційних систем 

та ливневої каналізації 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

роботи мереж 



водних ресурсів бюджет 

9 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Проведення санації мереж 

водопостачання та водовідведення 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Оновлення 

мереж 

водопостачан

ня та 

водовідведенн

я 

10 Охорона і 

раціональне 

використання  

природних 

рослинних 

ресурсів 

Виконання заходів з озеленення 

території населених пунктів Олевської 

територіальної громади 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Покращання 

мікроклімату, 

санітарного 

очищення, 

зниження 

рівня шуму 

11 Поводження з 

відходами   

Впорядкування місць видалення 

відходів, проведення їх паспортизації, 

ліквідація стихійних звалищ відходів 

на території територіальної громади 

 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Санітарне 

очищення 

територій 

населених 

пунктів ТГ 

12 Поводження з 

відходами   

Придбання спеціального обладнання 

(контейнерів) для збору твердих 

побутових відходів та роздільного 

збору твердих побутових відходів у 

кількості 100 шт. 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Санітарне 

очищення 

територій 

населених 

пунктів ТГ 

13 Поводження з 

відходами   

Виготовлення технічної документації 

щодо складання паспортів місця 

видалення відходів населених пунктів 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Санітарне 

очищення 

територій 

населених 



територіальної громади 

 

пунктів ТГ 

14 Поводження з 

відходами   

Проведення заходів щодо 

забезпечення екологічно безпечного 

роздільного збирання, перевезення, 

видалення ТПВ 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Вирішення 

проблеми 

екологічного 

оздоровлення 

населення, 

зниження 

ризику 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій 

 

 

15 Поводження з 

відходами   

Облаштування збірних пунктів ТПВ з 

встановленням обладнання 

пресування відходів відповідно до 

напрямків 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Комунальне 

підприємств

о Олевської 

міської ради 

«Олевськ-

Комунальни

к» 

Санітарне 

очищення 

територій 

населених 

пунктів ТГ 

16 Поводження з 

відходами 

Проведення заходів щодо 

забезпечення екологічного зберігання 

непридатних хімічних засобів захисту 

рослин в місцях їх складування в 

сільгосппідприємствах 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Вирішення 

проблеми 

екологічного 

стану, 

зниження 



ризику 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій 

 

17 Охорона 

атмосферного 

повітря 

Проведення заходів з постійного 

контролю за ефективністю очистки, 

знешкодження та знезараження 

стічних вод, підвищення ефективності 

роботи очисних споруд на території 

Олевської територіальної громади 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Комунальне 

підприємств

о Олевської 

міської ради 

«Олевськ-

Комунальни

к» 

Очистка 

стічних вод 

до 

нормативних 

показників 

18 Поводження з 

відходами 

Придбання спеціалізованого 

автотранспорту для вивозу твердих 

побутових відходів - сміттєвозу для 

обслуговування території Олевської 

територіальної громади 

 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу  

 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет  

Олевська 

міська рада 

Покращення 

санітарного 

стану 

довкілля 

19 Поводження з 

відходами 

Придбання трактора для виконання 

робіт з благоустрою 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

 

 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

благоустрою 

територій 

20 Поводження з 

відходами 

Придбання підмітальної техніки для 

виконання робіт з благоустрою 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

благоустрою 

територій 



бюджет 

21 Поводження з 

відходами 

Придбання комунальної комбінованої 

машини для виконання робіт з 

благоустрою 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Покращення 

благоустрою 

територій 

22 Екологічна освіта 

та  інформаційне 

забезпечення  

Організація і здійснення робіт з 

екологічної освіти, поглиблення 

екологічного спрямування діяльності 

екологічних гуртків, придбання 

обладнання для екологічних кабінетів, 

створення постійно діючих 

природоохоронних виставок, 

учнівської молоді, шкіл, дошкільних 

закладів ТГ 

 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Виконком, 

структурні 

підрозділи 

міської ради 

Підвищення 

рівня 

екологічної 

освіти учнів 

та молоді 

23 Екологічна освіта 

та інформаційне 

забезпечення  

Інформаційне забезпечення 

природоохоронної діяльності, 

проведення конкурсів, організація 

виставок, нарад, семінарів, друк 

екологічних сторінок у газеті, 

поповнення бібліотек 

природоохоронною літературою та 

нормативною документацією 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Виконком, 

структурні 

підрозділи 

міської ради 

Залучення 

дітей та 

підлітків до 

натуралістичн

о-

дослідницької 

роботи, 

інформування 

населення 

щодо стану 

охорони 

навколишньог

о природного 



середовища 

24 Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

Проведення заходів щодо 

забезпечення лівобережної частини м. 

Олевськ централізованим 

водопостачанням та водовідведенням 

2022-2025 У межах 

фінансового 

ресурсу 

Державний, 

обласний, міський 

бюджет 

Олевська 

міська рада 

Забезпечення 

населення 

централізован

им 

водопостачан

ням та 

водовідведенн

ям 

 

 

Секретар ради      Сергій МЕЛЬНИК 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

23.12.2021          №763 

 

Про затвердження Програми «Фінансової підтримки комунального  

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня»  

Олевської міської ради  на 2022-2025 роки» 

 

З метою створення умов для ефективного управління комунальним 

майном, керуючись п.22 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 Програми «Фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня»  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   

 

 

 

   Міський голова                                                                       Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток 

до рішення XVІ сесії Олевської міської 

ради 

VІІI скликання від 23.12.2021 р. № 763 

Про затвердження програми «Фінансової 

підтримки КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради» на 2022-

2025 роки 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

«ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ОЛЕВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» 

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

на 2022-2025 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Олевськ 

  



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Ініціатор розроблення Програми 
КНП "Олевська центральна лікарня" 

 Олевської міської ради 

2. Розробник Програми 
КНП "Олевська центральна лікарня"  

Олевської міської ради, Олевська міська рада 

3. 
Відповідальний виконавець  

Програми 

КНП "Олевська центральна лікарня"  

Олевської міської ради 

4. Учасники Програми 
Олевська міська рада,  

КНП "Олевська центральна лікарня"  

Олевської міської ради 
5. Термін реалізації Програми 2022-2025 роки 

6. 
Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Державний, місцеві бюджети та інші кошти, не 

заборонені чинним законодавством 

7. 
Орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

1. Загальні положення 

 

КНП "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради Житомирської 

області (далі — КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради) створено за рішенням 

ХХХІХ сесії Олевської міської ради VII скликання від 18.04.2019 року №1050, 

шляхом реорганізації (перетворення) КУ «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради Житомирської області і є правонаступником зазначеної 

комунальної установи . 

Програма розроблена на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Цивільного кодексу України, Господарського 

кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових 

актів. 

У Програмі визначено цілі розвитку КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради. 

Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню 

кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Олевської міської ОТГ. 

КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради підзвітне і підконтрольне Засновнику, 

Органу управління. 

КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради є самостійним господарюючим 

суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено 

усіма правами юридичної особи, має самостійний баланс, здійснює фінансові 

операції через розрахунковий рахунок в Олевському управлінні державної 

казначейської служби України в Житомирській області та розрахункові 

рахунки в установі банку. 

КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради здійснює господарську некомерційну 

діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами 



відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення 

здоров'я населення та інші соціальні результати. 

З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову підтримку 

КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради на 2022-2025 роки шляхом надання 

субсидій та поточних трансферів, здійснення внесків до його статутного 

капіталу. 

Дана Програма необхідна для стабільного функціонування КНП "ОЦЛ" 

Олевської міської ради поліпшення його матеріально - технічної бази та 

створення належних умов для розвитку вторинної медичної допомоги, 

покращення ефективності медичного обслуговування населення громади. 

 

2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 
Основним підходом до концепції реформування є створення належних 

відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги. Покращення 

якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових 

інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та 

матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети 

можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та 

кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які 

будуть надаватися КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради. 

В умовах переходу на нові умови фінансування, для забезпечення 

повноцінного функціонування КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради необхідні 

додаткові кошти для модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази, 

закупівлі діагностичного обладнання. Прийняття Програми фінансової 

підтримки створює правові засади для запровадження фінансування за рахунок 

міського бюджету. 

 

3. Мета програми 

Метою Програми є: 

 забезпечення медичного обслуговування населення, що на проживає 

на території Олевської ОТГ; 

 підвищення якості надання вторинної медичної допомоги; 

 забезпечення стабільної роботи КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради 

відповідно до його функціонального призначення; 

 забезпечення оплати праці з нарахуваннями, оплати комунальних 

послуг, оплати податків та інших поточних видатків; 

 оновлення його матеріально-технічної бази; 

 забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель 

підприємства; 

 забезпечення створення оптимальних умов для покращення 

ефективності медичного обслуговування населення; 

 проведення поточного ремонту та здійснення належного утримання 



робочих місць. 

  

4. Завдання Програми 

Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на 

виконання основних функцій КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради за рахунок 

надання поточних трансферів та здійснення внесків до статутного капіталу. 

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової 

підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства (згідно додатку). 

 

5. Фінансова підтримка виконання Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок: 

 коштів місцевого бюджету ; 

 коштів державного бюджету; 

 коштів обласного бюджету; 

 надання підприємством платних послуг; 

 залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини 

району базуючись на Законі України "Про державно-приватне 

партнерство"; 

 інших джерел фінансування не заборонених законодавством 

України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються 

Підприємством на виконання запланованих заходів Програми. 

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається 

КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради до Управління фінансів Олевської міської 

ради. 

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови 

стабільної фінансової підтримки. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми дасть змогу: 

 забезпечення недопущення заборгованості з оплати праці з 

нарахуваннями, оплати комунальних послуг, оплати податків та 

інших поточних видатків; 

 забезпечити стабільну роботу КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради; 

 забезпечити оновлення його матеріально-технічної бази; 

 забезпечити надійність та безпеку експлуатації будівлі 

підприємства; 

 забезпечити створення оптимальних умов для покращення 

ефективності медичного обслуговування населення громади; 



 покращити фінансовий стан КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради. 



ПЛАН ЗАХОДІВ 

ПРОГРАМИ «ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ  

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОЛЕВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ"  

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2022-2025 РОКИ» 

 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансуван

ня 

 Орієнтовні обсяги 

фінансування(вартість), 

 тис. гривень 
2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

1.  

Оплата 

праці з 

нарахуванн

ями на 

оплату 

праці 

Оплата посадових окладів, доплати і 

надбавки обов’язкового та 

стимулюючого характеру, 

індексація заробітної плати, 

матеріальна допомога на 

оздоровлення, інші види оплати 

праці; 

Сплата єдиного соціального внеску 

на загально-обов’язкове державне 

соціальне страхування 

2022-2025 

рр. 

Кошти 

місцевих, 

обласних, 

державних 

бюджетів та 

ін. 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансов

их 

можливос

тей 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

2.  

Придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання 

та 

інвентарю 

Господарчих, будівельних, 

електротоварів, меблів та інших 

малоцінних предметів; 

Паливно-мастильних матеріалів, 

запчастин до транспортних засобів -

Канцелярського та письмового 

приладдя, бланків, паперу та ін.; 

Інших товарів 

2022-2025 

рр. 

Кошти 

місцевих, 

обласних, 

державних 

бюджетів та 

ін. 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансов

их 

можливос

тей 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 



3.  

Придбання 

продуктів 

харчування 

Придбання овочів, круп, 

хлібобулочних виробів, макаронів, 

чаю, муки, масло рослинне, сіль, 

сухофрукти, соки, цукор та ін. 

2022-2025 

рр. 

Кошти 

місцевих, 

обласних, 

державних 

бюджетів та 

ін. 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансов

их 

можливос

тей 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

4.  

Придбання 

медикамен

тів та 

перев’язоч

них 

матеріалів 

Лікарських засобів та 

перев’язувальних матеріалів; 

Виробів медичного призначення; 

Технічних засобів; 

Дезінфікуючих засобів та ін. 

2022-2025 

рр. 

Кошти 

місцевих, 

обласних, 

державних 

бюджетів та 

ін. 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансов

их 

можливос

тей 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

5.  

Оплата 

комунальн

их послуг 

та 

енергоносії

в 

Послуги теплопостачання; 

Оплата водопостачання і 

водовідведення; 

Оплата електроенергії 

2022-2025 

рр. 

Кошти 

місцевих, 

обласних, 

державних 

бюджетів та 

ін. 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансов

их 

можливос

тей 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 
6.  

Оплата 

послуг 

(крім 

комунальн

их): 

Оплата послуг згідно заключених 

договорів 

2022-2025 

рр. 

Кошти 

місцевих, 

обласних, 

державних 

бюджетів та 

ін. 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансов

их 

можливос

тей 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 
7.  

Оплата 

післядипло

мної 

підготовки 

(перепідгот

овки) 

кадрів 

Підвищення кваліфікації кадрів; 

Участь у конференціях та 

семінарах; 

Навчання відповідальних: 

За цивільний захист; 

Тендерного комітету; 

Інше 

2022-2025 

рр. 

Кошти 

місцевих, 

обласних, 

державних 

бюджетів та 

ін. 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансов

их 

можливос

тей 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

8.  

Інші 

поточні 

видатки 

Сплата податків, зборів, 

обов’язкових платежів, тощо 

2022-2025 

рр. 

Кошти 

місцевих, 

обласних, 

державних 

бюджетів та 

ін. 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансов

их 

можливос

тей 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 



9.  
Капітальні 

видатки 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування, 

капітальний ремонт, реконструкція 

інших об’єктів тощо. 

2022-2025 

рр. 

Кошти 

місцевих, 

обласних, 

державних 

бюджетів та 

ін. 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансов

их 

можливос

тей 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

10.  

Інші 

виплати 

населення 

Пільгові рецепти згідно постанови 

КМУ від 17.08.1998 року №1303 

«Про впорядкування безоплатного 

та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними 

категоріями захворювань» (зі 

змінами) 

Зубопротезування учасників та 

ветеранів ВВВ 

2022-2025 

рр. 

Кошти 

місцевих, 

обласних, 

державних 

бюджетів та 

ін. 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансов

их 

можливос

тей 

В межах 

фінансов

их 

можливо

стей 

В межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

 

 

                  Секретар ради                                                                                               Сергій МЕЛЬНИК 

 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

23.12.2021          №764 

 

Про затвердження «Програми охорони, захисту,  

використання та відтворення лісів Олевської міської  

ради на 2021-2025 роки» 

 

Розглянувши Програму охорони, захисту, використання та відтворення лісів 

Олевської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, яка передбачає ряд 

заходів, виконання яких забезпечить охорону, захист, раціональне використання 

та відтворення лісів, керуючись Лісовим кодексом України, Земельним кодексом 

України, відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», п.22 ст. 26 

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

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму  охорони, захисту, використання та відтворення лісів 

Олевської міської ради на 2021-2025 роки (далі – Програма), згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню Олевської міської ради  забезпечити фінансування 

заходів, передбачених Програмою. 

3. 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 XVІ сесії Олевської міської ради  

VIІI скликання від 23.12.2021 року №764  

«Про затвердження Програми охорони, 

захисту, використання та відтворення лісів 

Олевської міської ради на 2021-2025 роки» 

 

Програма охорони, захисту, використання та відтворення лісів 

Олевської міської ради на 2021-2025 роки 

Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада, ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП «Білокоровицьке лісове 

господарство», Дочірне підприємство «Олевський 

лісгосп АПК» Житомирського обласного 

комунального агролісогосподарського підприємства 

«Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради 

2 Розробник Програми Олевська міська рада 

3 Відповідальні виконавці 

Програми 

Олевська міська рада, ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП «Білокоровицьке лісове 

господарство», Дочірне підприємство «Олевський 

лісгосп АПК» Житомирського обласного 

комунального агролісогосподарського підприємства 

«Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради 

4 Учасники Програми Олевська міська рада, ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП «Білокоровицьке лісове 

господарство», Дочірне підприємство «Олевський 

лісгосп АПК» Житомирського обласного 

комунального агролісогосподарського підприємства 

«Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради 

5 Терміни реалізації Програми 2021-2025 роки 

6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

В межах фінансових можливостей 

Програма «Охорони, захисту, використання та відтворення лісів Олевської 

міської ради  на 2021-2025 роки» (далі – Програма) розроблена відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Лісового кодексу 

України. 

Основним завданням Програми є забезпечення виконання затверджених у 

встановленому Законом порядку норм раціонального використання земель, 

лісів, що перебувають у державній власності. 



Діяльність лісових господарств спрямована на охорону лісу від пожеж, 

захисту від шкідників та хвороб, охорону від лісопорушень, забезпечення 

раціонального використання та відтворення лісів. Особлива увага працівників 

приділяється проведенню комплексу робіт по облаштуванню місць рекреації та 

відпочинку для населення. 

1. Загальні положення 

Програма  розроблена відповідно до Земельного кодексу України, Лісового 

Кодексу України, Законів України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про природно-заповідний фонд України» та з метою охорони, 

захисту, раціонального використання та відтворення лісів. 

Програмою передбачаються заходи щодо перевищення лісовідновлення 

над вирубкою, зокрема заліснення вирубок і створення захисних насаджень, 

підвищення продуктивності лісів на основі застосування лісокультурних 

методів та забезпечення ведення збалансованого невиснажливого 

лісокористування. Крім того передбачено протипожежні профілактичні та 

запобіжні заходи, зокрема створення  та догляд за мінералізованими 

протипожежними смугами, оновлення засобів зв’язку, протипожежної техніки, 

наочно-агітаційної роботи.  

Лісові пожежі  не дають спокійно працювати лісівникам, можуть знищити 

не один гектар молодих лісових насаджень, що у подальшому потребує 

тривалого відновлення чи цілковитої їх заміни, а всьому причина  халатність 

людей, що необережно поводяться з вогнем чи навмисне створюють небезпечну 

ситуацію. Все це спонукає інтенсивніше проводити протипожежні заходи, вести 

протипожежну агітацію, закупляти таке недешеве на сьогодні протипожежне 

обладнання. 

Рубки є одним з найважливіших лісогосподарських заходів, спрямованих 

на формування високопродуктивних і стійких лісостанів з високими 

екологічними та захисними функціями. У лісах Олевської міської ради 

проводяться рубки догляду, санітарні рубки, рубки пов’язані з веденням 

лісового господарства. Враховуючи теперішнє економічне становище, найбільш 

актуальним і проблемним питанням являється, звичайно недостатнє 

фінансування всіх видів робіт, що призводить до жорсткої економії коштів і 

відповідно не досить якісного виконання робіт. 

Що стосується якісного захисту лісів від пожеж, то дуже велику шкоду як 

лісовим насадженням так і загальному стану навколишнього середовища 



наносять неконтрольовані сільськогосподарські підпали, після яких вогонь 

може поширюватися і по лісових насадженнях. Також святкові виїзди населення 

у лісові масиви часто стають причинами пожежі. 

2. Мета і основні завдання Програми 

Метою Програми є забезпечення виконання раціонального і ефективного 

використання лісів, захист грунтів від водної та вітрової ерозії, що перебувають 

у державній власності та недопущення порушень природоохоронного 

законодавства. 

Основні завдання, які необхідно вирішити для досягнення зазначеної 

мети: 

1)  забезпечити реалізацію державної політики у сфері лісових відносин 

на території Олевської міської ради; 

2)  забезпечити здійснення заходів щодо охорони і захисту лісів, ліквідації 

наслідків стихійних явищ та лісових пожеж, залучаючи у встановленому 

законом порядку до цих робіт населення, транспортні й інші технічні засоби та 

обладнання; 

3) інформувати населення через ЗМІ про основні програми у лісовому 

господарстві України; 

4) приділяти особливу увагу щодо режиму охорони, відтворення та 

використання природних ресурсів; 

5) проводити за поданням прокуратури та правоохоронних органів 

спільну роботу по притягненню винних осіб до встановленої законом 

відповідальності щодо відшкодування збитків, завданих державі при порушенні 

лісового законодавства; 

6) вирішувати інші питання у сфері лісових відносин, відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Лісового кодексу 

України та інших нормативно-правових актів. 

3. Заходи щодо реалізації 

№ 

пп 
Зміст заходів Виконавці 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(тис. грн.) 

Термін 

виконання 

Охорона лісу від пожеж 

1. 

Влаштування, догляд  

мінералізованих смуг, 

протипожежних розривів 

ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП 

«Білокоровицьке лісове 

господарство», 

В межах 

фінансових 

можливостей 

2021-2025 

роки 



Дочірне підприємство 

«Олевський лісгосп АПК» 

Житомирського 

обласного комунального 

агролісогосподарського 

підприємства 

«Житомироблагроліс» 

Житомирської обласної 

ради 

2. 
Благоустрій рекреаційних 

ділянок 

ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП 

«Білокоровицьке лісове 

господарство», 

Дочірне підприємство 

«Олевський лісгосп АПК» 

Житомирського 

обласного комунального 

агролісогосподарського 

підприємства 

«Житомироблагроліс» 

Житомирської обласної 

ради 

В межах 

фінансових 

можливостей 

2021-2025 

роки 

3. 

Організація, утримання 

лісових пожежних станцій 

і зв’язку 

ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП 

«Білокоровицьке лісове 

господарство», 

Дочірне підприємство 

«Олевський лісгосп АПК» 

Житомирського 

обласного комунального 

агролісогосподарського 

підприємства 

«Житомироблагроліс» 

Житомирської обласної 

ради 

В межах 

фінансових 

можливостей 

2021-2025 

роки 

4. 
Утримання тимчасових 

пожежних наглядачів 

ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП 

«Білокоровицьке лісове 

господарство», 

Дочірне підприємство 

«Олевський лісгосп АПК» 

Житомирського 

обласного комунального 

В межах 

фінансових 

можливостей 

2021-2025 

роки 



агролісогосподарського 

підприємства 

«Житомироблагроліс» 

Житомирської обласної 

ради 

Боротьба зі шкідниками та хворобами лісу 

1. 
Лісопатологічні 

обстеження 

ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП 

«Білокоровицьке лісове 

господарство», 

Дочірне підприємство 

«Олевський лісгосп АПК» 

Житомирського 

обласного комунального 

агролісогосподарського 

підприємства 

«Житомироблагроліс» 

Житомирської обласної 

ради 

В межах 

фінансових 

можливостей 

2021-2025 

роки 

2. 

Винищувальні роботи в 

осередках шкідників і 

хвороб (наземними 

методами) 

ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП 

«Білокоровицьке лісове 

господарство», 

Дочірне підприємство 

«Олевський лісгосп АПК» 

Житомирського 

обласного комунального 

агролісогосподарського 

підприємства 

«Житомироблагроліс» 

Житомирської обласної 

ради 

В межах 

фінансових 

можливостей 

2021-2025 

роки 

3. Грунтові розкопки 

ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП 

«Білокоровицьке лісове 

господарство», 

Дочірне підприємство 

«Олевський лісгосп АПК» 

Житомирського 

обласного комунального 

агролісогосподарського 

підприємства 

«Житомироблагроліс» 

В межах 

фінансових 

можливостей 

2021-2025 

роки 



Житомирської обласної 

ради 

Мисливське господарство 

1. 
Охорона диких тварин 

 

ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП 

«Білокоровицьке лісове 

господарство», 

Дочірне підприємство 

«Олевський лісгосп АПК» 

Житомирського 

обласного комунального 

агролісогосподарського 

підприємства 

«Житомироблагроліс» 

Житомирської обласної 

ради 

В межах 

фінансових 

можливостей 

2021-2025 

роки 

2. 

Заготівля і викладка 

кормів для підгодівлі 

мисливських тварин 

ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП 

«Білокоровицьке лісове 

господарство», 

Дочірне підприємство 

«Олевський лісгосп АПК» 

Житомирського 

обласного комунального 

агролісогосподарського 

підприємства 

«Житомироблагроліс» 

Житомирської обласної 

ради 

В межах 

фінансових 

можливостей 

2021-2025 

роки 

Лісовпорядкування 

1. 

Забезпечити виконання 

лісокультурних робіт 

згідно планових завдань 

лісовпорядкування 

ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП 

«Білокоровицьке лісове 

господарство», 

Дочірне підприємство 

«Олевський лісгосп АПК» 

Житомирського 

обласного комунального 

агролісогосподарського 

підприємства 

«Житомироблагроліс» 

Житомирської обласної 

В межах 

фінансових 

можливостей 

2021-2025 

роки 



ради 

2. 

Забезпечити раціональне 

використання лісових 

ресурсів згідно технічної 

та нормативної 

документації 

ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП 

«Білокоровицьке лісове 

господарство», 

Дочірне підприємство 

«Олевський лісгосп АПК» 

Житомирського 

обласного комунального 

агролісогосподарського 

підприємства 

«Житомироблагроліс» 

Житомирської обласної 

ради 

В межах 

фінансових 

можливостей 

2021-2025 

роки 

3. 

Забезпечити виконання 

комплексу протипожежних 

та лісозахисних заходів, 

здійснювати 

протипожежне та 

інформаційне 

облаштування лісового 

фонду 

ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП 

«Білокоровицьке лісове 

господарство», 

Дочірне підприємство 

«Олевський лісгосп АПК» 

Житомирського 

обласного комунального 

агролісогосподарського 

підприємства 

«Житомироблагроліс» 

Житомирської обласної 

ради 

В межах 

фінансових 

можливостей 

2021-2025 

роки 

4. 

Відновлення лісів на 

землях, наданих у постійне 

користування. Садіння 

лісу. 

ДП "Олевське лісове 

господарство", ДП 

«Білокоровицьке лісове 

господарство», 

Дочірне підприємство 

«Олевський лісгосп АПК» 

Житомирського 

обласного комунального 

агролісогосподарського 

підприємства 

«Житомироблагроліс» 

Житомирської обласної 

ради 

В межах 

фінансових 

можливостей 

2021-2025 

роки 



 

4. Напрями реалізації Програми 

Реалізація Програми дозволить здійснити заходи щодо покращення 

охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Необхідно проводити 

комплекс заходів по раціональному відведенню лісосік під рубки формування та 

оздоровлення лісів та рубки головного користування та безпосереднє якісне 

проведення цих рубок, якісно вести лісо-насінневу та розсадницьку роботу, з 

метою вирощування якісного та стандартного посадкового матеріалу, також 

проводити посадку лісових культур згідно норм відповідної технічної 

документації, ефективно здійснювати роботи по проведенню лісопатологічного 

обстеження та протипожежному облаштуванню лісового фонду, інтенсивніше 

проводити протипожежну агітацію. 

5. Організація виконання Програми 

З метою раціонального і ефективного ведення лісового господарства та 

недопущення порушень природоохоронного законодавства у 2021-2025 роках 

ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», 

Дочірне підприємство «Олевськ лісгосп АПК» необхідно забезпечити: 

- розробку на 2021-2025 роки мобілізаційно-оперативного плану 

ліквідації лісових пожеж; 

- складання плану лісозахисних і протипожежних заходів; 

- здійснення державною лісовою охороною патрулювання у лісових 

обходах з метою виявлення та подальшого недопущення виникнення лісових 

пожеж, а також інших фактів порушення лісового законодавства; 

- проведення поточного лісопатологічного обстеження лісових 

насаджень; 

- інформування населення через ЗМІ про основні програми у лісовому 

господарстві України, проведення агітації на протипожежну та лісозахисну 

тематику, проведення бесід з населенням; 

- здійснення інших заходів, що сприяють ефективному веденню лісового 

господарства та забезпечують охорону навколишнього природного середовища. 

З метою реалізації правової освіти населення, виконавчому апарату 

міської ради забезпечити: 

- інформування населення через ЗМІ про основні програми захисту та 

охорони навколишнього середовища громади та України вцілому; 

- інформування населення через ЗМІ про прийняття, зміни та доповнення 

в лісовому та природоохоронному законодавстві України. 

 

6.  Фінансове забезпечення заходів Програми 



Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок 

коштів міського бюджету, які надійдуть від підприємств та організацій у 

вигляді рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (лісові 

квитки), (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), а 

також власних коштів підприємств. Кошти, передбачені Програмою, 

використовуються на реалізацію заходів, що відповідають основним 

пріоритетним напрямкам державної політики в галузі охорони, захисту, 

використання та відтворення лісів: виплата заробітної плати, купівля паливно-

мастильних матеріалів, техніки, обладнання, інвентарю, послуги по 

лісовпорядкуванню, тощо. 

Міській раді рекомендувати у видатковій частині бюджету передбачати 

спрямування  50% коштів отриманих від рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів на реалізацію заходів, що відповідають 

основним пріоритетним напрямкам державної політики в галузі охорони, 

захисту, використання та відтворення лісів: виплата заробітної плати, купівля 

паливно-мастильних матеріалів, техніки, обладнання, спецодягу, взуття, 

інвентарю, послуги по лісовпорядкуванню, тощо в порядку, визначеному 

чинним законодавством. 

7. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання даної Програми значно покращить екологічну ситуацію, 

зокрема, охорону, захист та використання лісів, як у розрізі лісових господарств 

громади, району, області, так і в державі в цілому. 

Реалізація цієї Програми дасть можливість зупинити негативні процеси 

деградації лісів, стабілізувати екологічну ситуацію в громаді, забезпечити 

належний захист, охорону та відновлення лісових насаджень. 

 

Секретар ради                           Сергій МЕЛЬНИК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

23.12.2021          №765 

 

Про надання дозволу  на безоплатну  

передачу документів до КУ «Трудовий архів» 

Олевської міської ради 

 

 Прийнявши до уваги рішення IX сесії Олевської міської ради VIII 

скликання  від 08.07.2021 №406 «Про припинення діяльності комунального 

підприємства «Олевська центральна аптека №32» Олевської міської ради 

шляхом ліквідації», враховуючи відсутність коштів КП «Олевська центральна 

аптека №32» Олевської міської ради для за оплату послуг КУ «Трудовий архів» 

Олевської міської ради, а також спільну належність КУ «Трудовий архів» 

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

міської ради одному органу управління, керуючись  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. Надати дозвіл КУ «Олевський трудовий архів» Олевської міської ради на 

безоплатне прийняття до архіву документів від КП «Олевська центральна 

аптека №32» Олевської міської ради.  

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  

 

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

23.12.2021             №766 

 

Про внесення змін до рішення  

XVIII сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 16.11.2017 року №342  

«Про затвердження переліку майна 

та земельних ділянок Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади» 

 

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

в Україні», з метою ефективного використання майна комунальної власності та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

від 16.11.2017 року № 342 «Про затвердження переліку майна та земельних 

ділянок Олевської міської об’єднаної територіальної громади», шляхом 

доповнення об’єктами нерухомого комунального майна, 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 (Катерина Світельська). 

 

Міський голова           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 



Додаток 

до рішення XVI сесії Олевської міської 

ради  

VIII скликання від 23.12.2021 року №766   

 «Про внесення змін до рішення  

XVIII сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 16.11.2017 року №342» 

 

Перелік переданих  

об’єктів нерухомості (майно) та земельних ділянок зі спільної власності  

територіальних громад, сіл, селищ, міста району, сільських селищних рад   

№ 

п/п 

Перелік об'єктів  Зага

льна 

пло

ща 

(м
2
) 

Адреса Площа 

земель

ної 

ділянк

и, га 

Кадастрови

й номер 

1. Квартира Разом: 35,2 вул. Володимирська, 

б. 4, кв. 86, м. 

Олевськ, 

Коростенський р-н, 

Житомирська обл. 

  

 

Секретар ради                                                                           Сергій МЕЛЬНИК  



                                                                                                                              

                                                   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХVІ сесія                                          м. Олевськ                                VIII скликання 

від 23.12.2021                                                                                                    №767 

Про внесення змін у рішення  

сесій Олевської міської ради 

 

        Розглянувши заяви: 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РАДОВЕЛЬСЬКЕ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО», код ЄДРПОУ 41469142, зареєстрованого 

за адресою: вул. Київська, 1, с. Радовель, Коростенського р-ну, Житомирської 

обл. про внесення змін у рішення ХІV сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 11.11.2021 року №665 «Про розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення та передачі її в постійне користування»; 

- з метою виправлення технічної помилки у рішенні XV Олевської міської 

ради VIII скликання від 07.12.2021 року №712 «Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі у 

користування на умовах оренди», 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 рішення ХІV сесії Олевської міської ради VIII скликання 

від 11.11.2021 року №665 «Про розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення та передачі її в постійне користування», а саме: 

- п. 1 даного рішення викласти у новій редакції:  

«1. Надати дозвіл КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РАДОВЕЛЬСЬКЕ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 



метою зміни цільового призначення та передачі її у постійне користування, 

кадастровий номер 1824486000:11:000:0404, загальною площею 0,4200 га,  

розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Радовельського старостинського округу із цільового 

призначення землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ) на цільове призначення для 

для розмішення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 

11.02 за КВЦПЗ) зі зміною категорії земель із земель сільськогосподарського 

призначення на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення.»; 

- п. 2 цього ж рішення після слів «(Код 11.02 за КВЦПЗ)» доповнити 

словами: «зі зміною категорії земель із земель сільськогосподарського 

призначення на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення.». 

2. Внести  зміни у рішення XV Олевської міської ради VIII скликання від 

07.12.2021 року №712 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі у користування на умовах 

оренди», а саме:  

- п. 3 даного рішення викласти у новій редакції:  

«3. Укласти договір оренди вказаної земельної ділянки між ФОП 

Осипчуком Василем Васильовичем спільно з ФОП Осипчуком Петром 

Васильовичем та Олевською міською радою Житомирської області терміном на 

5 (п’ять) років та здійснити державну реєстрацію права користування, 

відповідно до вимог чинного законодавства України.» 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(Налапко П.П.). 

 

 

Міський голова               Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

 ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХVІ сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

23.12.2021                                                                                                      №768 

 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок 

з метою передачі у користування  

на умовах оренди 

 

         Розглянувши клопотання АТ «Житомиробленерго», код ЄДРПОУ 

22048622, зареєстрованого за адресою: вул. Пушкінська, 32/8, м. Житомир про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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 АТ «Житомиробленерго» проєкт землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, загальною площею 0,0070 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) (реконструкція 

ПЛ-0,38 кВ від КТП-40 з застосуванням самоутримних ізольованих проводів в 

с. Кишин, Олевського району, Житомирської області) з метою передачі в 

користування на умовах оренди, які розташовані в межах с. Кишин, 

Коростенського району, Житомирської області, а саме: 

- 1824484001:11:002:0053, площею 0,0004 га під проектною опорю №9П1 –

ПЛ10 кВ; 

- 1824484001:11:002:0062, площею 0,0006 га під проектною опорою №8П1 – 

ПЛ10 кВ; 

- 1824484001:11:002:0058, площею 0,0004 га під проектною опорою №7П1 – 

ПЛ10 кВ; 



- 1824484001:11:002:0057, площею 0,0004 га під проектною опорою №6П1 – 

ПЛ10 кВ; 

- 1824484001:11:002:0061, площею 0,0006 га під проектною опорою №5П1 – 

ПЛ10 кВ;  

- 1824484001:11:002:0056, площею 0,0004 га під проектною опорою №4П1 – 

ПЛ10 кВ; 

- 1824484001:11:002:0063, площею 0,0004 га під проектною опорою №3П1 – 

ПЛ10 кВ; 

- 1824484001:11:002:0060, площею 0,0004 га під проектною опорою №2П1 – 

ПЛ10 кВ; 

- 1824484001:11:002:0055, площею 0,0006 га під проектною опорою №1П1 – 

ПЛ10 кВ; 

- 1824484001:11:002:0052, площею 0,0028 га під проектною ЩТП – 10/0,4 кВ. 

2. Укласти договори оренди вказаних земельних ділянок між АТ 

«Житомиробленерго» та Олевською міською радою Житомирської області 

терміном на 49 років та здійснити державну реєстрацію права користування, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3. Встановити річну орендну плату в розмірі 12 % від нормативно-грошової 

оцінки земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ).   

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 

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

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

 

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 



                                                     

      ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

      ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХVІ сесія     м. Олевськ                 VІІІ скликання

  

23.12.2021                                                                                                         №769 

 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою щодо інвентаризації земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення  

 

Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 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, згідно додатку, технічні документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які 

розташовані на території Олевської міської ради Житомирської області (за 

межами населених пунктів), розробник ПП «АНДВОЛ». 

2. Олевській міській раді зареєструвати право власності на земельні 

ділянки відповідно до чинного законодавства. 

3. 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 ХVІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 23.12.2021 року №769 «Про 

затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення» 

 

 

№ Кадастровий номер Площа,  

га 

Цільове 

призначення  

 (за КВЦПЗ) 

Місце розташування земельної ділянки 

 

1 1824482800:09:000:0445 5,0000 01.17 Олевська міська рада  

Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Зольнянського старостинського округу) 

2 1824482800:09:000:0444 3,4150 01.17 Олевська міська рада  

Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Зольнянського старостинського округу) 

3 1824482800:07:000:0129 9,5463 01.17 Олевська міська рада  

Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Зольнянського старостинського округу) 

4 1824482800:09:000:0442 5,2535 01.17 Олевська міська рада  

Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Зольнянського старостинського округу) 

5 1824482800:07:000:0128 6,9000 01.17 Олевська міська рада  

Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Зольнянського старостинського округу) 

6 1824482800:09:000:0443 5,3000 01.17 Олевська міська рада  

Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Зольнянського старостинського округу) 

7 1824482800:10:000:0021 12,8747 01.17 Олевська міська рада  

Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Зольнянського старостинського округу) 

8 1824486000:10:000:0704 5,2000 01.17 Олевська міська рада  

Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Радовельського старостинського округу) 

9 1824486000:10:000:0703 9,0000 01.17 Олевська міська рада  

Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Радовельського старостинського округу) 

 

 

Начальник відділу землекористування                                  Микола САМЧЕНКО  



 

 ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХVІ сесія          м. Олевськ                         VІІI скликання  

 

23.12.2021                                                                                                   №770 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення  

  

 Розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни цільового призначення, керуючись ст. 12, 

20, 95, 96,186 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, Закону України 

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

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, загальною площею 2,6025 га, кадастровий номер 

1824484000:13:000:0602, з метою зміни цільового призначення з цільового 

призначення  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 

01.01 за КВЦПЗ) на 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 Кишинського 

старостинського округу, розробник ПП «АНДВОЛ». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.).  

 

 

Міський голова                                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

 



 

 ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХVІ сесія            м. Олевськ                  VІІІ скликання

  

23.12.2021                                                                                                     №771 

 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності з метою зміни цільового  

призначення та передачі безоплатно у власність  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: вул. ******, 7, м. 

Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл. та надані документи, 

керуючись ст. 12, 20,81, 95, 96, 116,118,121, 122, 123, 141,186 Земельного 

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

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

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення, загальною площею 0,97 га, 

кадастровий номер 1824487200:17:000:0089, з метою зміни цільового 

призначення її з коду за КВЦПЗ 16.00 – землі запасу на код за КВЦПЗ 01.03 – 

для ведення особистого селянського господарства,  яка розташована на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів Тепеницького старостинського округу. 

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

реєстрації права власності та зміни цільового призначення земельної ділянки. 

5. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності 

за достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 



6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

 

Міський голова                           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



    

 ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХVІ сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

23.12.2021                                                                                                       №772 

 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки 

з метою зміни цільового призначення та 

передачі у користування на умовах оренди 

 

         Розглянувши заяви: 

-  ПП «РАДОВЕЛЬ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 41662572, зареєстрованого за 

адресою: вул. Київська, 6, с. Радовель, Коростенського р-ну, Житомирської обл. 

про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

метою зміни цільового призначення та передачі у користування на умовах 

оренди; 

- ФОП ******, проживає за адресою: вул. ******, 64, с. Зубковичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою зміни цільового 

призначення та 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 ПП «РАДОВЕЛЬ-ІНВЕСТ» проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 

1824486001:04:003:0093, з метою зміни цільового призначення її з коду за  

КВЦПЗ 03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на код за 

КВЦПЗ 03.03 – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги та передачі в користування на умовах оренди, 

яка розташована за адресою вул. Миколи Хоречка, 4-А, с. Радовель, 



Коростенського району, Житомирської області, розробник ФОП 

МАТЮЩЕНКО С.В. 

1.1. Укласти договір оренди вказаної земельної ділянки між ПП 

«РАДОВЕЛЬ-ІНВЕСТ» та Олевською міською радою Житомирської області 

терміном на 5 років та здійснити державну реєстрацію права користування, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

грошової оцінки земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (Код 03.03 за 

КВЦПЗ).   

2. Затвердити ФОП ******проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, загальною площею 0,9689 га, кадастровий номер 

1824483200:03:000:0657, з метою зміни цільового призначення її з коду за  

КВЦПЗ 16.00 – землі запасу на код за КВЦПЗ 11.03 – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств та передачі в користування на умовах оренди, яка 

розташована на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Зубковицького старостинського округу, розробник 

ПП «АНДВОЛ». 

2.1. Укласти договір оренди вказаної земельної ділянки між ФОП ****** 

та Олевською міською радою Житомирської області терміном на 5 років та 

здійснити державну реєстрацію права користування, відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

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

грошової оцінки земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств (Код 11.03 за КВЦПЗ).   

3. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності 

за достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 

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

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

 

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

    Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХVІ сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

23.12.2021                                                                                                        №773 

 

Про розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі  

у користування на умовах оренди 

 

  Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: вул. ******, 20, м. 

Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл. щодо надання дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою з метою передачі у користування на умовах 

оренди земельної ділянки комунальної власності, керуючись пунктом 24 

розділу Х Перехідні положення Земельного кодексу України ,ст. 12, 95, 96, 122, 

123, 124 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 передачі у користування на 

умовах оренди для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (Код 

11.03 за КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області (за межами населеного пункту с. Калинівка), загальною 

орієнтовною площею 0,25 га. 

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

виконавцем робіт по виготовленню проєктів із землеустрою. 

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

передачі в користування на умовах оренди погоджений у встановленому 



законодавством  порядку в місячний термін подати на чергову сесію міської 

ради на затвердження. 

4. Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

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

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

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

XVІ сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

23.12.2021 року                                                                                            №774 

 

Про затвердження звіту про експертну  

грошову оцінку земельної ділянки  

комунальної власності 

 

Розглянувши заяви: 

-  ФОП ******, проживає за адресою: вул. ******, 61, с. Зубковичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ФОП ******, проживає за адресою: вул. ******, 61, с. Зубковичі, 

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

експертну грошову оцінку земельної ділянки, керуючись ст.128 

Земельного Кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити ФОП ****** звіт про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки комунальної власності  несільськогосподарського призначення 

загальною площею 0,1416 га, кадастровим номером 1824484000:07:000:0249, з 

цільовим призначенням –  для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (код 

за КВЦПЗ 11.03), розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області (за межами населеного пункту с. Кишин), з метою 

продажу (викупу) в сумі 45822 грн. 00 коп. (сорок п’ять тисяч вісімсот двадцять 

дві гривні 00 копійок) (без ПДВ). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 

32,36 грн. (тридцять дві гривні 36 коп.) (без ПДВ).    

1.1. Доручити Олевській міській раді, в особі міського голови, укласти та 

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки 

комунальної власності несільськогосподарського призначення,  загальною 

площею 0,1416 га, кадастровим номером 1824484000:07:000:0249, яка 



розташована на території Олевської міської ради Житомирської області (за 

межами населеного пункту с. Кишин), між Олевською міською радою та ФОП 

******, за ціною 45822 грн. 00 коп. (сорок п’ять тисяч вісімсот двадцять дві 

гривні 00 копійок) (без ПДВ). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 

32,36 грн. (тридцять дві гривні 36 коп.) (без ПДВ).    

2. Затвердити ФОП ******звіт про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки комунальної власності  несільськогосподарського призначення 

загальною площею 0,2381 га, кадастровим номером 1824484000:07:000:0246, з 

цільовим призначенням –  для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (код 

за КВЦПЗ 11.03), розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області (за межами населеного пункту с. Кишин), з метою 

продажу (викупу) в сумі 72740 грн. 00 коп. (сімдесят дві тисячі сімсот сорок 

гривень 00 копійок) (без ПДВ). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 

30,55 грн. (тридцять гривень 55 коп.) (без ПДВ).    

2.1. Доручити Олевській міській раді, в особі міського голови, укласти та 

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки 

комунальної власності несільськогосподарського призначення,  загальною 

площею 0,2381 га, кадастровим номером 1824484000:07:000:0246, яка 

розташована на території Олевської міської ради Житомирської області (за 

межами населеного пункту с. Кишин), між Олевською міською радою та ФОП 

******, за ціною 72740 грн. 00 коп. (сімдесят дві тисячі сімсот сорок гривень 00 

копійок) (без ПДВ). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 30,55 грн. 

(тридцять гривень 55 коп.) (без ПДВ). 

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

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

 

 

Міський голова                                                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ           

       

 

 

 

 

 

 


