
 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   

ХVІІ сесія                                           м. Олевськ                                VІІІ скликання 

 

03.02.2022  

 

Про затвердження плану роботи  

Олевської міської ради на 2022 рік 

 

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

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії  міської 

ради з питань депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства 

та протидії корупції, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план роботи Олевської міської ради на 2022 рік, додаток 1. 

2. Затвердити графік оприлюднення проєктів рішень та проведення чергових 

сесій ради на 2022 рік, додаток 2. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Сергія 

Мельника та  голів постійних комісій міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

  



Додаток 
до рішення від 03.02.2022 р. №_____ 

«Про затвердження плану роботи Олевської міської ради на 2022рік» 

ПЛАН 

роботи Олевської міської ради на 2022 рік 
 

Перелік питань Виконавець Термін виконання 

СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Про затвердження плану соціально-економічного розвитку Олевської міської ради на 

2022 рік. 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Березень 

Про розгляд питань передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності 

Олевської міської ТГ: 

- про погодження наміру передачі в оренду; 

- включення в переліки І та ІІ типу; 

- затвердження умов передачі в оренду; 

- оголошення аукціонів про передачу в оренду; 

- надання дозволу на продовження договорів оренди; 

- надання дозволу структурним підрозділам Олевської міської ради на передачу в 

оренду. 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

Про розгляд рішень відповідно до плану роботи із затвердження регуляторних актів. Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

Про розгляд питань передачі та прийняття у комунальну власність Олевської міської 

ТГ. 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

Про розгляд питань списання, безоплатної передачі з балансу на баланс майна, що Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

Протягом року 



належить до комунальної власності Олевської міської ТГ. комунальної власності. 

Про затвердження висновків про вартість майна, що належить до комунальної власності 

Олевської міської ТГ. 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

Про затвердження Програм Олевської міської ТГ, внесення змін та доповнень. Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

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». 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

Про розгляд рішень з питань приватизації майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської ТГ.  

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

Про розгляд інших питань економічної діяльності Олевської міської ТГ. Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

Про розгляд рішень щодо перейменування, затвердження Статутів, Положень, КВЕДів 

економічної діяльності, передавальних актів та інше. 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

Про впорядкування використання службового легкового автотранспорту міської ради. 

 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Грудень 

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 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

Грудень 



міського бюджету. комунальної власності. 

Звіт про виконання бюджету Олевської міської територіальної громади за 2021 рік. Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Лютий-березень 

Звіт про виконання бюджету Олевської міської територіальної громади за І квартал 2022 

року 

Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Квітень 

Звіт про виконання бюджету Олевської міської територіальної громади за ІІ півріччя 2022 

року  

Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Липень-серпень 

Звіт про виконання бюджету Олевської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 

року. 

Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Жовтень-листопад 

Про внесення змін у бюджет Олевської міської територіальної громади на 2022 рік. Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Протягом року 

Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Олевської міської ТГ. Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Протягом року 

Про затвердження розпоряджень міського голови. Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Протягом року 

Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради. Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Протягом року 

Про розподіл дотації. Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Протягом року 

Про бюджет Олевської міської територіально громади на 2023 рік. Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Грудень 

Про розгляд Прогнозу бюджету Олевської міської територіальної громади на 2023-2025 Фінансове управління Вересень-жовтень 



роки. Олевської міської ради 

Про співфінансування Олевської міської ради з програмами Житомирської обласної ради. Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Протягом року 

Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

 

Земельний відділ Протягом року 

Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Земельний відділ Протягом року 

Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних 

ділянок комунальної власності. 

Земельний відділ Протягом року 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок. 

 

Земельний відділ Протягом року 

Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі у користування на 

умовах оренди. 

Земельний відділ Протягом року 

Про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою зміни цільового призначення та передачі у користування 

на умовах оренди. 

Земельний відділ Протягом року 



Про затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай), надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі земельних ділянок. 

Земельний відділ Протягом року 

Про надання  дозволу на виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних 

ділянок комунальної власності.  

Земельний відділ Протягом року 

Про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності 

Земельний відділ Протягом року 

Про прийняття земельних ділянок у комунальну власність. Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних 

ділянок комунальної власності. 

Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок за межами населених пунктів. 

Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки та укладання договору оренди землі несільськогосподарського призначення. 

Земельний відділ Протягом року 



Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою 

передачі у користування на умовах оренди. 

Земельний відділ Протягом року 

Про припинення дії договорів оренди землі. Земельний відділ Протягом року 

Про укладання договорів оренди землі. Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

Земельний відділ Протягом року 

Про вилучення земельної ділянки та надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі безоплатно у 

власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з 

метою передачі безоплатно у спільну часткову власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності з метою зміни цільового призначення. 

Земельний відділ Протягом року 

 Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської ради. Земельний відділ Протягом року 

Про припинення права постійного користування земельними ділянками комунальної 

власності. 

Земельний відділ Протягом року 

Про поновлення терміну дії та внесення змін до договорів оренди землі комунальної 

власності. 

Земельний відділ Протягом року 

Про надання згоди на укладення договору про встановлення  земельного сервітуту. Земельний відділ Протягом року 



Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту. 

Земельний відділ Протягом року 

Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою продажу на земельних торгах у формі 

електронного аукціону. 

 

Земельний відділ Протягом року 

Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки. Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель. Земельний відділ Протягом року 

Про передачу в постійне користування земельної ділянки комунальної власності. Земельний відділ Протягом року 

Про включення земельних ділянок комунальної власності до переліку ділянок для 

продажу права оренди на земельних торгах у формі електронного аукціону та 

затвердження умов продажу права оренди на земельних торгах у формі електронного 

аукціону. 

Земельний відділ Протягом року 

 Про затвердження умов продажу права оренди на земельних торгах у формі 

електронного аукціону. 

Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою продажу на земельних торгах у формі електронного 

аукціону. 

Земельний відділ Протягом року 

Про надання згоди на передачу земельної ділянки комунальної власності в суборенду. Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності з метою продажу на 

земельних торгах у формі електронного аукціону. 

Земельний відділ Протягом року 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

Земельний відділ Протягом року 



місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну часткову власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з 

метою передачі безоплатно у спільну сумісну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

Земельний відділ Протягом року 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну часткову власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження генеральних планів Олевської міської територіальної громади. Відділ містобудування, 

архітектури та будівництва 

Лютий-червень 

Про делегування повноважень замовника із будівництва (розпорядника (одержувача)  

бюджетних коштів) Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної 

державної адміністрації 

Відділ містобудування, 

архітектури та будівництва 

Лютий 

Про співфінансування проекту, який може реалізовуватись за рахунок коштів 

Державного 

фонду регіонального розвитку в 2022 році 

Відділ містобудування, 

архітектури та будівництва 

Березень-квітень-

травень 

Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра 

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Олевської  міської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

Відділ ЖКГ, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

 

Лютий 

Про встановлення пільги на оплату за користування соціальним житлом 

 

 

Відділ ЖКГ, інфраструктури 

та цивільного захисту 

Лютий 



населення Олевської міської 

ради 

Про внесення змін до Програми створення та забезпечення функціонування системи 

збирання та утилізації побутових хімічних джерел струму на території Олевської ТГ на 

2021-2025 роки 

Відділ ЖКГ, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

Лютий 

Про внесення доповнень до «Комплексної Програми забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки захисту населення і територій Олевської міської територіальної 

громади від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки. 

 

Відділ ЖКГ, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

Лютий 

Про зняття з балансу житлового фонду комунальної власності Олевської  міської 

територіальної громади житлових будинків (квартир) 

Відділ ЖКГ, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

Грудень 

Про внесення змін до структури апарату міської ради Сектор кадрової роботи Протягом року при 

потребі 

Про встановлення вартості дітодня для пільгових категорій дітей, які навчаються у 

школах, що знаходяться у ІV зоні радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС 

Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Січень  

Про затвердження механізму відшкодування коштів батькам учнів пільгових категорій, 

які отримують послугу безкоштовного харчування у школах, які знаходяться у 4 зоні 

радіоактивного забруднення 

Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Січень  

Про затвердження у новій реакції «Положення про конкурс на посаду директора закладу 

загальної середньої освіти  Олевської міської ради»   

Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Лютий  

Про затвердження форми строкового трудового договору з директором закладу загальної 

середньої освіти. 

Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Лютий  



Про затвердження Положення «Про піклувальну раду закладів загальної середньої 

освіти». 

Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Березень 

Про затвердження складу піклувальної ради закладів загальної середньої освіти 

Олевської міської ради 

Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Березень  

Про затвердження у новій редакції Статутів закладів загальної середньої освіти Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Травень 

Про перейменування закладів загальної середньої освіти Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Травень 

Про зміну типу закладу Новоозерянського НВК Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Травень 

Про зміну типу закладу Дружбівського НВК Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Травень 

Про затвердження вартості харчування одного дітодня в ДНЗ та ЦРД Олевської міської 

ТГ. 

Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Грудень 

Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

центрах розвитку дитини та дошкільних  навчальних закладах Олевської міської ради 

Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Грудень 

Про затвердження Статуту мистецької школи «Олевська музична школа» Олевської 

міської ради Житомирської області в новій редакції   

Відділ культури та туризму Лютий 

Про затвердження плану роботи міської ради на ІІ півріччя. Секретар ради Грудень 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 Вивчення та підготовка питань, винесених на розгляд постійних комісій Голови постійних комісій постійно 



 Вивчення та підготовка питань, винесених на розгляд чергової сесії міської ради Голови постійних комісій постійно 

СПРИЯННЯ ДЕПУТАТАМ РАДИ У ЗДІЙСНЕННІ СВОЇХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ. ВЗАЄМОДІЯ З ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ 

Організаційне забезпечення  проведення засідань постійних комісій міської ради за узгодженням Секретар міської 

ради,  Голови 

постійних комісій 

міської ради, 

відповідні відділи 

апарату міської 

ради 

Організаційне забезпечення проведення пленарних засідань міської ради відповідно до регламенту 

міської ради 

Секретар міської 

ради,  

апарат  міської 

ради 

Здійснення контролю за ходом виконання рішень міської ради протягом року Секретар міської 

ради,  Голови 

постійних комісій 

міської ради, 

відповідні відділи 

апарату міської 

ради 

Надання консультативно-методичної допомоги депутатам міської ради з питань 

здійснення повноважень, підготовки проєктів рішень міської ради 

постійно Секретар міської 

ради,  

апарат  міської 

ради 



Аналіз та узагальнення заяв, скарг фізичних осіб до депутатів міської ради щодо 

поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

за підсумками року Секретар міської 

ради, депутати 

міської ради 

апарат  міської 

ради 

Аналіз участі депутатів міської ради у засіданнях постійних комісій, пленарних 

засіданнях ради 

за підсумками кварталу Секретар міської 

ради, депутати 

міської ради 

апарат  міської 

ради 

Організація навчання депутатів міської ради протягом року Секретар міської 

ради,  

відділи  міської 

ради 

Підготовка звітів депутатів міської ради за підсумками роботи у 2021 році березень  Секретар міської 

ради, депутати 

міської ради 

апарат  міської 

ради 

Інформаційне забезпечення депутатської діяльності протягом року Секретар міської 

ради,  

відділи  міської 

ради 

Виконання доручень міської ради, робота в робочих групах, комісіях протягом року Секретар міської 

ради, депутати 

міської ради 

Проведення особистого прийому громадян за графіком Секретар ради, 

депутати міської 

ради 



Проведення зустрічей з мешканцями громади, робота в округах протягом року Секретар міської 

ради, депутати 

міської ради 

Участь у громадсько-важливих заходах, семінарах, нарадах, зустрічах з обговорення 

питань місцевого значення 

протягом року Секретар міської 

ради, депутати 

міської ради 

Виконання доручень виборців, вивчення громадської думки протягом року Секретар міської 

ради, депутати 

міської ради 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ 

Участь в організації та проведенні заходів у зв’язку з відзначенням: 

 Дня Соборності України  (22 січня) 

 Дня вшанування пам'яті героїв Небесної сотні (20 лютого) 

 Міжнародного дня 8-Березня ( 8 березня) 

 Великодня (24 квітня); 

 Дня Чорнобильської трагедії (26 квітня); 

 Дня праці (1 травня); 

 Дня пам'яті та примирення (8 травня); 

 Дня Перемоги (9 травня); 

 Дня міста Олевськ 

 Фестивалю «Зорі над Убортю» 

 Міжнародного Дня захисту дітей (1 червня); 

 Трійці (12 червня); 

 Дня Конституції (28 червня); 

 Дня випускника; 

 День незалежності України (24 серпня); 

 Дня захисника України (14 жовтня) 

 Дня Святого Миколая (19 грудня); 

 Різдва Христового (25 грудня); 

 Дні села. 

  



 

 

Секретар ради                                                                                  Сергій МЕЛЬНИК 



Додаток 

до рішення ХVІІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання 

03.02.2022 №  

 

ГРАФІК 

оприлюднення проєктів рішень та проведення чергових сесій ради 

на 2022 рік 

№ Дата оприлюднення проєктів 

рішень 

Дата проведення сесій ради 

1 21.01.2022 03.02.2022 

2 18.02. 2022 03.03.2022 

3 25.03. 2022 07.04.2022 

4 22.04. 2022 05.05.2022 

5 27.05. 2022 09.06.2022 

6 24.06. 2022 07.07.2022 

7 22.07. 2022 04.08.2022 

8 25.08. 2022 08.09.2022 

9 22.09. 2022 06.10.2022 

10 27.10. 2022 10.11.2022 

11 24.11. 2022 01.12.2022 

22.12.2022 
 

 

Секретар ради                                                                          Сергій МЕЛЬНИК 

 

  



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   

ХVІІ сесія                                           м. Олевськ                                VІІІ скликання 

 

03.02.2022     № 

 

Про внесення змін у рішення першої 

сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 01.12.2020 року №4 «Про 

утворення постійних комісій ради 

та затвердження їх складу» 

 

 Враховуючи 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»»,  керуючись ст. ст. 26, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства та протидії корупції, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення першої сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

01.12.2020 року №4  «Про утворення постійних комісій ради та затвердження їх 

складу», а саме: 

1.1. Виключити зі складу постійної комісії міської ради з питань бюджету розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій РАБОША 

Володимира Олексійовича. 

1.2. Включити до складу постійної комісії міської ради з питань бюджету розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій 

ШАПОРДУ Віктора Івановича. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Мельника 

Сергія. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   

ХVІІ сесія                                           м. Олевськ                                VІІІ скликання 

 

03.02.2022     № 

 

Про внесення змін у додаток до рішення 

ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 04.02.2021 року № 91 «Про закріплення депутатів 

Олевської міської ради за виборчими округами» 

 

 Враховуючи 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»», відповідно до п. 2 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 10, 11, 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», для 

здійснення депутатських повноважень, розглянувши рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, дотримання 

законодавства та протидії корупції, міська рада 

ВИРІШИЛА:   

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

скликання від 04.02.2021 року № 91 «Про закріплення депутатів Олевської міської 

ради за виборчими округами». 

1.1. Закріпити ШАПОРДУ Віктора Івановича за Кишинським старостинським 

округом, згідно додатку 1. 

1.2. Затвердити дні прийому громадян депутатом ШАПОРДОЙ Віктором 

Івановичем,   згідно додатку 2. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Мельника 

Сергія. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

Додаток  

         до рішення   ХVІІ  сесії  

міської ради VІІІ-го скликання  від  

________ №_____ 

СПИСОК 

депутатів закріплених за виборчими округами 

 

 

Секретар ради                                                                    Сергій МЕЛЬНИК 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по батькові 

депутата 

Округ Список  

15 ШАПОРДА Віктор Іванович 

 

Кишинський 

старостинський 

округ 

с. Кишин, селище Лугове, с. Забороче, с. 

Болярка. 



ПРОЄКТ 

Додаток  

         до рішення   ХVІІ  сесії  

міської ради VІІІ-го скликання  від  

________ №_____ 

 

 

Дні прийому громадян 

депутатами Олевської міської ради VІІІ скликання 

за виборчими округами 

 

 

 

Секретар ради                                                                    Сергій МЕЛЬНИК 

  

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові депутата 

Округ Список вулиць 

15. ШАПОРДА Віктор 

Іванович 

 

Кишинський 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Кишин 

Другий вівторок кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 



ПРОЄКТ 

 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   

ХVІІ сесія                                           м. Олевськ                                VІІІ скликання 

 

03.02.2022     № 

 

 

Про внесення змін у додаток до Положення 

про постійні комісії Олевської міської ради 

затвердженого рішенням І сесії Олевської 

міської ради VIII скликання від 08.12.2020 року 

№23 

  

 Відповідно до частини 13 статті 46, частини 15 статті 47 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства та протидії 

корупції, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Положення про постійні комісії Олевської міської ради 

затвердженого рішенням І сесії Олевської міської ради VIII скликання від 08.12.2020 

року №23,  а саме: п. 6 Постійна комісія з питань депутатської діяльності, 

регламенту, дотримання законодавства та протидії корупції доповнити підпунктом 

17) вивчення та надання висновків про відповідність проєктів регуляторних актів 

відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності». 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Олевської міської 

ради Мельника Сергія. 

 

 

Міський голова                                                                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   

ХVІІ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022      №  

 

Про затвердження Порядку 

проведення громадського обговорення  

кандидатури старости у Олевській 

міській територіальній громаді 

 

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

Закону України «Про внесенні змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розвитку інституту старост», з метою врахування думки громадськості під час 

призначення старост у Олевській міській територіальній громаді, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, 

дотримання законодавства та протидії корупції, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок проведення громадського обговорення (громадських 

слухань) кандидатури старости у Олевській міській територіальній громаді 

(додається). 

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

ради з питань депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства 

та протидії корупції. 

 

 

Міський голова                                                                          Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

Додаток 

до рішення ХVІІ сесії 

Олевської міської ради 

VІІІ скликання 

03.02.2022  №____ 

 

ПОРЯДОК 

проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських 

округах Олевської міської територіальної громади 

1. Загальні положення 

1.1. Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости в 

старостинських округах Олевської міської територіальної громади (далі – 

Порядок) встановлює процедуру організації, проведення та встановлення 

результатів громадського обговорення кандидатури старости в межах 

відповідного старостинського округу Олевської міської територіальної 

громади (далі – Громадське обговорення). 

1.2. Даний Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» і є механізмом реалізації законних прав жителів 

старостинських округів Олевської міської територіальної громади на участь у 

громадському обговоренні кандидатур на посаду старости. 

1.3. Метою громадського обговорення є визначення рівня підтримки кандидатури 

старости старостинського округу кандидатури старости. 

1.4. Основним завданням Громадського обговорення є погодження з жителями 

відповідно старостинського округу кандидатури старости. 

1.5. У Громадському обговоренні можуть брати участь громадяни України, яким 

на день проведення Громадського обговорення виповнилося 18 років і які 

зареєстровані у межах відповідного старостинського округу Олевської міської 

територіальної громади (надалі – Жителі старостинського округу). 

1.6. Громадське обговорення має відповідний характер, проводиться на засадах 

добровільності, гласності та свободи висловлювань. Ніхто не може бути 

примушений до участі обмежений в участі при проведенні Громадського 

обговорення. 

 

2. Організація Громадського обговорення 

2.1. Громадське обговорення відбувається у формі вивчення громадської думки 

щодо підтримки кандидатури старости. 

2.2. Кандидатура старости вноситься на Громадське обговорення міським 

головою, про що ним приймається відповідно розпорядження. 

2.3. Організацію Громадських обговорень забезпечує організаційний комітет, 

склад якого затверджується міським головою. 



ПРОЄКТ 

2.4. Засідання організаційного комітету проводиться в міру необхідності та 

вважаються правомочними за присутності більше половини від його 

загального складу. 

2.5. Засідання організаційного комітету протоколюються та підписуються його 

головою та усіма присутніми його членами. 

 

3. Організаційний комітет 

3.1. Визначає дату та місце презентації кандидатури старости в межах 

відповідного старостинського округу, період проведення Громадського 

обговорення, затверджує форму підписного листа на підтримку кандидатури 

старости. 

3.2. Забезпечує належне інформування Жителів старостинського округу про 

проведення Громадського обговорення. 

3.3. Організовує вивчення громадського думки Жителів старостинського округу 

та готує підсумковий протокол про результати Громадського обговорення. 

3.4. Узагальнює та оприлюднює результати Громадського обговорення. 

3.5. Вирішує інші організаційно-технічні питання, що стосуються проведення 

Громадського обговорення. 

 

4. Проведення Громадського обговорення 

4.1. Громадське обговорення, з метою вивчення громадської думки щодо 

підтримки кандидатури старости, проводиться шляхом письмового 

опитування Жителів відповідного старостинського округу в період протягом 

15 (п’ятнадцяти) календарних днів, в тому числі у вихідні та неробочі дні. 

Метою письмового опитування – є визначення в старостинському окрузі 

рівня підтримки запропонованої кандидатури старости. 

4.2. Інформація про кандидатуру старости, дату та місце презентації кандидатури 

старости в межах відповідного старостинського округу, період проведення 

Громадського обговорення публікується на офіційному веб-сайті Олевської 

міської ради, розміщується на офіційному на інформаційних стендах в межах 

відповідного старостинського округу або в будь-який інший прийнятий 

спосіб, але не пізніше, як за 3 (три) дні до визначеної дати презентації 

кандидатури старости. 

4.3. Опитування Жителів відповідного старостинського округу проводиться 

шляхом заповнення підписного листа на підтримку кандидатури старости, що 

повинен містити інформацію про учасника опитування із зазначенням його 

прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), 

числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянин 

України (тимчасового посвідчення громадянина України – для осіб, недавно 

прийнятих до громадянства України), що засвідчується підписом таких 

учасників. 

4.4. Для організації опитування Жителів відповідного старостинського округу 

організаційний комітет визначає не менш як три члени зі свого складу. 
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Під час проведення опитування членам організаційного комітету 

забороняється проведення агітації за кандидатуру старости. 

 

5. Встановлення та оприлюднення результатів Громадського обговорення 

5.1. Кандидатура старости вважається погодженою з жителями відповідного 

старостинського округу, якщо в результаті Громадського обговорення 

отримала таку підтримку у старостинському окрузі: 

- з кількістю жителів до 1500 – більше 20 відсотків голосів жителів від 

загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є 

громадянами України і мають право голосу на виборах; 

- з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч більше 17 відсотків голосів. 

5.2. За результатами проведеного Громадського обговорення кандидатури 

старости складається протокол, що маж містити такі відомості: дата (період) 

і місце проведення письмового опитування громадян, кількість жителів 

відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають 

право голосу на виборах, відомості про кандидатуру старости, кількість 

учасників опитування, які підтримали відповідну кандидатуру. 

Підписні листи на підтримку кандидатури старости є невід’ємною частиною 

протоколу.   

 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішенням 

міської ради. 

6.2. Питання щодо проведення Громадського обговорення, не врегульовані цим 

Порядком, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6.3. За результатами Громадського обговорення міський голова вносить на розгляд 

міської ради проект рішення щодо затвердження старости у відповідному 

старостинському окрузі.  

6.4. Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана 

міською радою, не можу бути повторно внесена для затвердження в цьому 

старостинському окрузі протягом поточного скликання міської ради. 

 

 

 

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 

 

03.02.2022                         №  

 

Про затвердження Статуту  

мистецької школи «Олевська 

музична школа» Олевської міської ради 

Житомирської області в новій редакції   

  

Керуючись ч.1 ст.24, ч.5,ч.6,ч.7 ст.79, п.5 р.ХІІ Закону України  «Про освіту», 

ч.5 ст.16, Закону України «Про позашкільну освіту», враховуючи  вимоги п.4 р. ІІ 

Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури 

України від 09 серпня 2018 року № 686, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 03 вересня 2018 року за № 1004/32456 та з метою приведення Статуту  

мистецької школи «Олевська музична школа» Олевської міської ради у 

відповідність до вимог чинного законодавства України, міська рада,- 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити Статут мистецької школи «Олевська музична школа» 

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

2. Директорці мистецької школи «Олевська музична школа» Олевської 

міської ради Житомирської області Тимків Т.А. вжити заходів щодо проведення 

державної реєстрації Статуту мистецької школи «Олевська музична школа» 

Олевської міської ради Житомирської області у новій редакції, відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

3. Рішення VI-ї позачергової сесії VIIІ-го скликання Олевської міської ради 

від 30.03.2017 №93 “Про затвердження  Статуту «Олевська музична школа» 

Олевської міської ради, вважати таким, що втратило чинність.  

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

Олевської міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

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

 

Міський голова          Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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   «ПОГОДЖЕНО»                                                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

 

Начальник відділу культури                                 рішенням сесії Олевської міської ради 

Олевської міської ради                                          

Ірина КЛЬОЦ_______________                           №_______ від 03.02.2022р. 
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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Мистецька школа «Олевська музична школа» Олевської міської ради   

Житомирської області  є закладом  спеціалізованої мистецької  освіти, далі 

«Заклад», який створений відповідно до Конституції України,  Законів України 

«Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру»,  «Положення про 

мистецьку школу» затвердженого наказом Міністерства культури України від 

09.08.2018 р. №686, «Концепції сучасної мистецької школи», затвердженої наказом 

Міністерства культури України від 20.12.2017 р. №1433, постанови Кабінету 

Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» від 03.11.2010 р. № 996, інших законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури та 

інформаційної політики України (постанова Кабінету Міністрів України від 

26.03.2020 року №238), рішень засновника мистецької  школи, а також цього 

Статуту, який регламентує діяльність Закладу. 

 1.2.Заклад є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, 

рахунки в управлінні державного казначейства, круглу печатку із зображенням 

державного Герба України. Установа набуває прав юридичної особи з дня її 

державної реєстрації у встановленому законом порядку. 

 1.3.Заклад самостійно виступає у господарських, цивільних та адміністративних 

правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та 

несе обов’язки. 

 1.4.Заклад самостійно виступає позивачем та відповідачем у суді загальної 

юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах. 

 1.5.Заклад у своїй діяльності  керується Конституцією України, Цивільним 

кодексом України, Господарським Кодексом України, Бюджетним Кодексом 

України,Законами України  актами Президента України , Кабінету Міністрів 

України,  «Основами Законодавства України про Культуру», Законом України «Про 

освіту», Законом України «Про позашкільну освіту», «Положенням про мистецьку 

школу», наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та 
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інформаційної політики України , рішеннями місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування і цим Статутом. 

 1.6.Мистецька школа «Олевська музична школа» – мистецька школа, яка є закладом  

позашкільної освіти сфери культури, заснований на комунальній форми власності. 

 1.7.Установа є бюджетною некомерційною організацією.  

2.НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКЛАДУ. 

 2.1.Повне найменування – Мистецька школа «Олевська музична школа» 

Олевської міської ради Житомирської області. 

Скорочене найменування – Мистецька школа «Олевська музична школа» 

3. МІСЦЕ  ЗНАХОДЖЕННЯ ЗАКЛАДУ 

 3.1.Місцезнаходження закладу: Україна 11001 Житомирська область, 

Коростенський район, м. Олевськ, бульвар Воїнів – Афганців, 8. 

4. ЗАСНОВНИК  ЗАКЛАДУ 

 4.1.Заклад знаходиться у спільній власності Олевської міської ради, 

представницьким органом якої є Олевська міська рада Житомирської області, 

ідентифікаційний код 04343470, місцезнаходження: Україна 11001 Житомирська 

область м. Олевськ вул. Володимирська, 2 ( далі « Власник»). 4.2.Заклад підзвітний 

та підконтрольний Олевській міській раді Житомирської області, ідентифікаційний 

код 04343470, місцезнаходження: Україна 11001 Житомирська область м. Олевськ 

вул. Володимирська,2; безпосередньо підпорядкований відділу культури Олевської 

міської ради, який здійснює оперативне управління – ідентифікаційний код -

41247756, уповноваженими на це Власником ( далі «Орган Управління»). 

4.3. Заклад створено на невизначений строк, термін його діяльності  

  необмежений.  

4.4. Статут школи, доповнення та зміни до нього затверджуються  

  Засновником. 

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ 

  5.1. Заклад не несе відповідальності за зобов’язання Власника та його 

уповноваженого. 

6.МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ. 
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Олевська музична школа належить до системи позашкільної освіти сфери 

культури і є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти. Заклад здійснює 

навчання і виховання громадян у позаурочний та поза навчальний час. 

Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до 

надбань вітчизняної і світової культури, готує підгрунтя для занять художньою 

творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури 

і мистецтва. 

  6.1. Метою діяльності Закладу є: 

- проведення навчально – виховної, методичної, культурно – просвітницької роботи. 

  6.2.Основними завданнями Закладу є: 

- виховання громадянина України; 

- виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, 

прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності; 

- естетичне виховання дітей і юнацтва; 

- виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей 

українського народу, а також інших націй і народів; 

- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та 

молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, обдарувань і талантів;  

- навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів 

мистецтва; 

- створення умов для вільного,  творчого, інтелектуального і духовного розвитку 

особистості; 

- задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації 

духовних та естетичних потреб громадян. 

 6.3. З метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та забезпечення 

найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть 

створюватися різні відділення  (музичне,  театральне, хорове, естрадне та інші) та  

відділи (фортепіанний, народних інструментів, струно-смичкових інструментів, 

духових та ударних інструментів). 
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 6.4. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв у Закладі 

можуть створюватись відділення , відділи, керівники яких затверджуються наказом 

директора закладу. Відділення, відділи сприяють організації навчально – виховного 

процесу, підвищенню якості викладання, педагогічної майстерності, виконанню 

рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм. 

6.5. Відділення, відділи  проводять  роботу  з  підвищення  кваліфікації  

педагогічних  працівників  за  напрямами  діяльності. Підвищення  кваліфікації  

може   проводитись   у   формі   курсів, семінарів,  майстер-класів,  відкритих уроків,  

підготовки лекцій, рефератів та за іншими організаційними формами.  Участь  

педагогічних  працівників  у  заходах  підвищення  кваліфікації  засвідчується  

керівником  закладу  і  є  підставою  для  проведення  атестації. 

      Заклад  може  надавати  методичну  допомогу  педагогічним  колективам, 

навчальним  закладам  регіону, молодіжним, дитячим, громадським  організаціям. 

 6.6.Заклад  може  організовувати  проведення  на  своїй  навчально-виховній  базі  

педагогічної  практики  студентів  вищих  мистецьких  навчальних  закладів. 

 6.7.Заклад  може  організовувати  роботу  своїх  структурних  підрозділів (класів) у 

приміщеннях загальноосвітніх, вищих  навчальних  закладів, підприємств, 

організацій  відповідно  до  укладених  угод  із  зазначеними закладами  та  

установами. 

 6.8.Заклад  проводить  методичну  роботу, спрямовану  на  вдосконалення  програм, 

змісту, форм  і  методів  навчання. 

 6.9.Право  вступу  до  Закладу  мають  громадяни  України. Іноземці  та  особи  без  

громадянства, які  перебувають  в  Україні  на  законних  підставах ,вступають  до  

закладу  в  порядку, встановленому  для  громадян  України. 

 6.10.Приймання  учнів  до  Закладу  може  здійснюватися  протягом  навчального  

року  як  на  без конкурсній  основі, так  і  за  конкурсом  на  підставі  заяви  батьків  

або  осіб, які  їх  замінюють.  

 6.11.Порядок  і  строки  проведення  вступних  іспитів, прослуховувань  і  вимоги  

до  учнів  визначаються  педагогічною  радою  закладу. Зарахування на навчання 

проводиться наказом директора закладу. 
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6.12.Заклад проводить прийом учнів від 6 років і старше з терміном навчання від 6 

до 8 років відповідно до навчальних планів і програм, затверджених Міністерством 

культури України. 

6.13.Документація  Закладу, яка  регламентує  організацію  та  проведення  

навчально-виховного  процесу, ведеться  за  зразками  затвердженими  

Міністерством  культури  і  туризму  України. 

 6.14.Заклад  подає  статистичні  звіти  у  відповідності  до  вимог  органів  

державної  статистики. 

7.  ОРГАНІЗАЦІЯ  освітнього  ПРОЦЕСУ. 

7.1.Навчальний  рік  у  закладі  починається  1  вересня. 

 Дата закінчення навчального року, терміни шкільних  канікул визначаються 

керівником Закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти  і 

науки України. 

 Комплектування груп та інших творчих  об’єднань здійснюється у 

період з 1 до 15 вересня, який вважається  робочим часом викладача. 

У канікулярні, вихідні,  святкові та неробочі дні  заклад  може  працювати  за  

окремим  планом, затвердженим  керівником  цього  закладу. 

7.2.У період епідемій Заклад може працювати за особливим режимом роботи, 

встановленим відповідним органом державної влади. 

7.3.Заклад  працює за річним планом  роботи. 

7.4.Освітній процес в Закладі здійснюється за освітніми програмами. Освітня 

програма є єдиним комплексом освітніх компонентів, спланованих й організованих 

мистецькою школою з метою досягнення учнями результатів навчання (набуття 

компетентностей). 

 7.5.Освітня програма містить вимоги до учнів, які можуть розпочати навчання за 

цією програмою, перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, 

загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання 

здобувачів освіти. 

7.6. Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-

економічного розвитку регіону, відповідно до індивідуальних можливостей, запитів, 
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інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їхнього віку, психофізичних 

особливостей, стану здоров'я і має передбачати освітні компоненти для вільного 

вибору здобувачів мистецької освіти. 

7.7.Термін навчання учнів Закладу визначається відповідно до Типових освітніх 

програм та навчальних планів, затверджених Міністерством культури або створених 

Закладом.  

7.8. Заклад може здійснювати освітній процес за власними, в тому числі 

наскрізними освітніми програмами або типовими освітніми програмами 

затвердженими Міністерством культури 

      Освітній  процес поєднує індивідуальні та колективні форми роботи: 

- уроки (індивідуальні  та  групові);  

-  репетиції; 

- перегляди  навчальних  робіт, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади,  

   концерти, виставки;  

- лекції,бесіди, вікторини,екскурсії; 

- позаурочні  заходи, а  також  інші  форми, що  передбачені  статутом   

  закладу.  

7.9. Для осіб з особливими освітніми потребами закладом можуть розроблятися 

окремі освітні програми за підрівнями початкової мистецької освіти або до освітніх 

програм, за якими працює заклад, може включатися корекційно - розвитковий 

складник.  

7.10 На підставі освітньої програми заклад складає та затверджує річний план 

роботи, навчальний план та розклад уроків (занять), що конкретизують організацію 

освітнього процесу. 

7.11. У річному плані роботи визначаються дати початку та завершення 

навчального року, канікулярні періоди, кількість навчальних тижнів, система 

організації освітнього процесу (за чвертями, семестрами, півріччями тощо), форми 

роботи, інші особливості організації навчання в закладі.  

7.12. Перерви між уроками (навчальними заняттями) є робочим часом 

педагогічного працівника.  
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7.13. Розрахунок навчальних годин на кожного учня та загальної кількості годин 

здійснюється в межах загального обсягу годин інваріантного та варіативного 

складників освітньої програми, конкретизованого в навчальному плані Закладу.  

7.14. Групи учнів комплектуються залежно від профілю та можливостей організації 

освітнього процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість 

груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком навчальних 

годин.  

7.15. Форми роботи, її види, перелік уроків (навчальних занять) й освітньої 

діяльності, спрямованої на результати навчання здобувачів, види проведення 

контрольних заходів визначаються змістом початкової мистецької освіти, що 

розкривається в освітніх програмах закладу та навчальних програмах навчальних 

дисциплін (предметів). 

7.16. Наповнюваність груп для опанування здобувачами окремих освітніх 

компонентів визначається освітніми програмами з дотриманням вимог до 

забезпечення якості початкової мистецької освіти.  

7.17. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, 

академічних концертів, іспитів, переглядів навчальних робіт) визначаються 

рішенням педагогічної ради Закладу.  

7.18. Основною формою  навчально-виховної  роботи  є  урок. 

Тривалість  одного  уроку  в  закладі  визначається  навчальними  планами  і   

програмами, за якими  працює  заклад, з  урахуванням  психофізіологічного 

розвитку  та допустимого  навантаження  для  різних  вікових  категорій  і  

становить  для  учнів 

     - віком  від 6 до 7 років - 35 хвилин;     

     - старшому  віку – 45 хвилин. 

Перерви  між  уроками  є  робочим  часом  педагогічного  працівника. 

Кількість,  тривалість  та  послідовність  уроків  і  перерв  між  ними  визначається  

розкладами, що  затверджуються  директором закладу  з  навчальної  роботи.  
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  7.19. У зонах екологічного лиха місцевими органами влади або органами місцевого 

самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи Закладу 

відповідно до законодавства.  

7.20. У період епідемій, карантину заклад може працювати за особливим режимом 

роботи, встановленим відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого 

самоврядування та наказом, затвердженим директором закладу.  

7.21. У разі надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру (в тому 

числі у період карантину, пандемії), воєнного конфлікту, проживання (перебування) 

на тимчасово окупованій території України, та коли учні за станом здоров'я 

тимчасово не можуть відвідувати навчальні заняття в мистецькій школі 

організовується дистанційна форма навчання. 

7.22.Дистанційна форма навчання організовується відповідно до освітніх програм, 

навчальних програм та навчальних планів, що затверджуються наказом керівника 

мистецького закладу. 

7.23. Рішення щодо навчання за дистанційною формою у кожному окремому 

випадку приймається педагогічною радою та оформлюється наказом керівника 

мистецького закладу. 

7.24. Питання внутрішнього переведення учнів закладу, зарахування на освітні 

програми наступного підрівня початкової мистецької освіти та інші питання, 

пов'язані із здобуттям початкової мистецької освіти, вирішуються закладом в 

порядку, визначеному планом організації освітнього процесу.  

7.25. Експериментальні освітні програми складаються закладом з урахуванням 

типових. Запровадження експериментальних освітніх програм здійснюється 

відповідно до законодавства України за спільним рішенням Міністерства культури 

України та Академії педагогічних наук України.  

7.26. Нормативом  для розрахунку навчальних годин є робочий навчальний план, 

створений на підставі освітньої програми, обраної закладом для організації 

освітнього процесу.  

7.27. Оцінювання досягнутих учнями результатів навчання здійснюється в порядку і 

за критеріями, визначеними типовою освітньою програмою, що затверджена 
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Міністерством культури. Основною формою оцінювання учня є характеристика 

результатів його навчання та порівняння їх з тими, що містяться у вимогах 

навчальних програм дисциплін (предметів) на відповідних етапах навчання.  

7.28. Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється після 

завершення опанування освітньої програми шляхом виставлення оцінок в балах. 

Освітньою програмою може бути встановлена інша система оцінювання результатів 

навчання учнів.  

7.29. Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на 

підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час 

контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є 

підсумковими. 

   Оцінка за рік з предметів  навчального  плану  виставляється  не  пізніше 

ніж  за 5 днів до  закінчення  навчального  року. 

Оцінка  за  рік  може  бути  змінена  рішенням  педагогічної  ради.  

 7.30. Питання,  пов’язані  із звільненням  учнів  від  здачі  іспитів  або  

перенесенням  їх  строків,вирішуються  керівником  закладу  на  підставі  подання  

відділень (відділів) за  наявності  відповідних  документів. 

 7.31. Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня 

наступного навчального року. 

 7.32.Питання  щодо  переведення  учнів  до  наступного  класу,  призначення 

повторних  перевідних  контрольних  заходів  у  зв’язку  з невиконанням  

програмних  вимог,  призначення  терміну  здачі  матеріалу  з предметів, 

програмами  яких  контрольні  заходи  не  передбачені, залишення на  повторний   

рік  навчання  та  виключення  із  закладу (при  умові систематичного  невиконання 

навчальних планів  та  програм), видачі свідоцтв  випускникам вирішуються 

педагогічною радою  та затверджуються наказами  керівника  закладу. 

Повторні перездачі  повинні  бути  завершені, як  правило, до 20 вересня 

наступного  навчального року. 

 7.33.Випускникам Закладу (елементарного, середнього (базового) та поглибленого  

рівнів) , які в установленому порядку склали випускні іспити видається документ 
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про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються 

Кабінетом  Міністрів України. Виготовлення документів  про позашкільну освіту 

для  державних і комунальних навчальних закладів здійснюється відповідно за  

рахунок державного та місцевого бюджетів. 

7.34.Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання 

навчальних планів та програм, видається документ про позашкільну освіту на 

підставі річних оцінок. 

 7.35.Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та 

програми,видається довідка про навчання в закладі. Для одержання документа про 

позашкільну освіту цим учням надається право повторного іспиту (іспитів). 

 7.36. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за 

відповідний навчальний рік , нагороджуються похвальним листом «За високі 

досягнення у навчанні». 

Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділень 

або відділів. 

 7.37. За рішенням директора Закладу виключення учня може проводитися при 

невнесенні плати за навчання протягом двох місяців. 

 7.38.Навчально-виховний процес у Закладі є вільним від втручання політичних 

партій, громадських, релігійних організацій.        

 

8.УЧАСНИКи освітнього процесу 

8.1.Учасниками освітнього  процесу в Закладі є:  

- здобувачі початкової мистецької освіти; 

- директор, заступник директора з навчальної роботи; 

- викладачі, концертмейстери; 

- спеціалісти, залучені до освітнього  процесу;  

-  батьки або особи, які їх замінюють; 

 8.2. Учні закладу мають гарантоване державою право на:  

- здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей, 

обдарувань,уподобань та інтересів; 
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- добровільний вибір  мистецької школи та навчання певним видам мистецтв; 

- навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних інструментах; 

- отримання якісних освітніх послуг; 

- здобуття початкової мистецької освіти за одним або кількома підрівнями та 

відповідним спрямуванням в межах освітніх програм закладу; 

- безпечні й нешкідливі умови навчання та праці; 

- користування навчальною базою закладу;  

- участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках тощо; 

- повноцінні за змістом та тривалістю заняття; 

 - доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі; 

 вільне вираження поглядів, переконань; 

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій 

педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і 

гідність. 

 8.3. Учні користуються правом внутришкільного переведення та переведення до 

іншого закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюються за наказом 

директора. 

 

 8.4.Учні закладу зобов’язані: 

 - виконувати вимоги освітніх програм( індивідуального навчального плану за його 

наявності), дотримуватись принципу академічної доброчесності та досягати 

передбачених нею результатів навчання; 

- оволодівати знаннями , вміннями, практичними навичками; 

- підвищувати загальний рівень; 

- дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;  

- брати посильну участь у  урізних видах трудової діяльності;  

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; 

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, а також умов договору про 

надання освітніх послуг. 
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 8.5. Трудовий колектив складають працівники, що перебувають у трудових 

відносинах з Закладом. Основу трудового колективу закладу становить 

педагогічний персонал. 

 8.6. В закладі укладається колективний договір. 

 8.7. Інтереси трудового колективу при укладенні, виконанні та контролі за 

виконанням колективного договору представляють первинні профспілкові 

організації, що діють у закладі, або представник уповноважений на це загальними 

зборами трудового колективу. 

 8.8. Педагогічним працівником Закладу повинна бути особа з високими 

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

рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує 

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

дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі.    

        

8.9.Педагогочні працівники закладу мають право на: 

-  внесення керівництву закладу та органам управління культурою пропозицій щодо 

поліпшення навчально-виховного процесу, на розгляд керівництву закладу та 

педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів; 

- застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового 

розпорядку, що діють у закладі; 

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації; 

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з 

організацією навчально-виховної роботи; 

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями; 

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства; 

- соціальне та матеріальне заохочення за  досягнення вагомих результатів у 

виконанні покладених на них завдань; 

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

яких не заборонена законодавством. 

 8.10. Педагогічні працівники зобов’язані: 
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- виконувати  освітню програму для досягнення учнями передбачених нею 

результатів навчання; 

- надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до 

індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів; 

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх 

задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;  

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних 

норм поведінки, дисциплінарних вимог; 

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його  від 

будь-яких форм фізичного, психічного насильства,  виховувати своєю діяльністю 

повагу до принципів загальнолюдської моралі; 

- берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя; 

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

традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;   

- виховувати особистим прикладом і  настановами повагу до державної символіки, 

принципів загальнолюдської моралі; постійно підвищувати  професійний рівень, 

педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; 

- проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять  мистецтвом; вести 

документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани 

роботи тощо); 

- дотримуватися вимог статуту закладу, виконувати правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові обов’язки ; 

- брати участь у роботі  педагогічної ради, методичних об’єднань, відділень, 

відділів, нарад,  зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної 

роботи;  

- виконувати накази і розпорядження керівників закладу, органів державного 

управління, до сфери управління яких належить заклад.  

8.11. Викладачі, концертмейстери закладу працюють відповідно до розкладу занять, 

затвердженого керівником або заступником керівника з навчальної роботи. 



ПРОЄКТ 

  8.12. Педагогічні працівники Закладу  підлягають атестації, як правило, один  раз 

на п’ять років, відповідно до чинного законодавства. 

  8.13. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників закладу 

встановлюється керівником згідно із законодавством. 

Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників закладу становить 18 

навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу 

педагогічного навантаження. 

Завідувачам відділень (відділів) здійснюється оплата в розмірі 10-15 відсотків від 

тарифної ставки. 

Перерозподіл педагогічного навантаження в закладі в зв’язку з вибуттям або 

зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється керівником. 

Оплата праці працівників Закладу здійснюється відповідно до нормативно-правових 

актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі 

освіти, Міністерства культури і туризму України. 

 8.14. Не  допускається відволікання педагогічних працівників від виконання 

професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством. 

 8.15. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право: 

- обирати і бути обраними до батьківського комітетів та органів громадського 

самоврядування закладу за їх наявності; 

- звертатися до органів управління культурою, керівників закладу та органів 

громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей; 

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-

виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 

- захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування закладу 

та у відповідних державних, судових органах. 

      

9.МАЙНО ТА КОШТИ ЗАКЛАДУ 

  9.1. Майно Закладу знаходиться у спільній комунальній власності Олевської 

міської ради та закріплюється за закладом на праві оперативного управління. 
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  9.2. Майно Закладу складають основні фонди та кошти закладу, споруди, 

обладнання, засоби зв’язку, об’єкти рухомого та нерухомого майна, а також інші 

цінності, вартість яких відображається в балансі закладу. 

 9.3. Власник здійснює контроль за використанням та збереженням закріпленого за 

закладом на праві оперативного управління майна безпосередньо або через 

уповноважений ним орган (Орган Управління) не втручаючись в оперативну 

діяльність закладу. 

 9.4. Майно Закладу, придбане або отримане ним у процесі здійснення діяльності, 

належить на праві спільної комунальної власності Олевській міській раді. 

 9.5. Джерелами формування майна закладу є: 

- майно, передане закладу Власником; 

- майно, придбане або отримане від інших організацій та громадян у встановленому 

законодавством порядку; 

- безоплатні та благодійні внески або пожертвування організацій і громадян; 

- амортизаційні відрахування; 

- кошти місцевого бюджету; 

- кошти державного та місцевих бюджетів, передбачені на реалізацію цільових 

програм згідно з чинним законодавством; 

- кошти, які надходять безоплатно у вигляді безповоротної фінансової допомоги, 

спонсорських або благодійних внесків, добровільних пожертвувань; 

 9.6. Кошти Закладу використовуються у відповідності з кошторисом, який 

затверджується відповідно до вимог статуту. 

   9.7. Утримання Закладу здійснюється за рахунок коштів, передбачених     

   у п.9.5. Статуту, в межах кошторису.  

 

  Фінансово – господарська діяльність 

  9.8. Фінансування Закладу здійснюється за рахунок коштів бюджету   та 

додаткових джерел фінансування не заборонених законом. 

  9.9. Основним джерелом фінансування Закладу є кошти міського бюджету та плати 

за навчання учнів.  
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 9.10. Бюджетне фінансування Закладу здійснюється в обсязі достатньому для 

виконання закладом покладених на нього завдань і не може зменшуватися або 

припинятися у разі наявності у закладу додаткових джерел фінансування. 

 9.11. Кошти місцевого бюджету на утримання закладу, батьківська плата за 

навчання учнів, кошти,що надходять з інших джерел,перераховуються та 

зберігаються на рахунках відділу культури Олевської міської ради  та 

спрямовуються на виконання типових навчальних планів у повному обсязі, 

матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою,підготовку та перепідготовку 

кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально – технічної бази, 

соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу. 

 9.12.Розрахунок навчальних годин по закладу складається на плановий контингент 

учнів, установлений  у відповідності до навчальних планів, за якими працює Заклад. 

            Основою розрахунку фонду заробітної плати є: 

- штатний розпис; 

- середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за 

   тарифікацією; 

- кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин.  

 9.13.Порядок установлення розміру плати за навчання в закладі визначається 

Кабінетом Міністрів України.  

Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти - інваліди, діти-

сироти і діти позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту 

безоплатно. 

 9.14. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право: 

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої 

діяльності відповідно до його статуту; 

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований; 

- розвивати власну матеріальну базу; 

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні 

активи, які стали непридатними; 
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- володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та 

статуту; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та цьому  статуту. 

 9.15. Порядок  діловодства,бухгалтерського обліку в закладі визначається 

законодавством та  нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства культури та інших центральних органів виконавчої влади, 

яким підпорядкований заклад. 

 9.16. Введення бухгалтерського обліку здійснюється через централізовану 

бухгалтерію відділу культури Олевської міської ради. 

    

10.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ 

10.1. Контроль за діяльністю та управління закладом здійснюється: 

Власник, орган Управління; керівник (директор) 

  10.2. Власник 

- затверджує Статут закладу; 

- приймає рішення про створення (реорганізацію,перепрофілювання, об’єднання та 

інше) припинення діяльності закладу; 

- приймає рішення про створення філій, представництв, відділень та інших 

відокремлених підрозділів закладу; 

- вирішує інші питання, які згідно до вимог законодавства відносяться до його 

виключної компетенції. 

10.3. Орган Управління: 

- затверджує кошторис і штатний розпис закладу; 

- призначає та звільняє керівника (директора) закладу за  погодженням з    

  головою  міської ради згідно чинного законодавства. 

10.4.Керівник (директор) 

- здійснює оперативне керівництво роботою закладу; 

- організовує роботу Закладу з реалізації статутних завдань, рішень органу 

Управління і несе відповідальність за її результати. 
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10.5. Директором може бути тільки громадянин України, що має вищу фахову 

освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку 

та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством 

культури і туризму України та призначається у порядку передбаченого Закону 

України «Про культуру». 

10.6. Дорадчі повноваження у вирішенні питань пов’язаних з організацією 

освітнього процесу надаються педагогічній раді. 

10.7. Питання самоврядування трудового колективу вирішуються загальними 

зборами трудового колективу, які можуть обрати представника трудового колективу 

для розгляду та укладення колективного договору, або доручити виконувати 

повноваження щодо укладення колективного договору керівним органам 

профспілкових організацій, що діють в Закладі. 

10.8.Директор, заступники керівника, педагогічні та інші працівники Закладу 

призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства. 

10.9. Директор призначається на посаду та звільняється з посади  органом 

управління згідно чинного законодавства. 

10.10. Директор закладу: 

- здійснює керівництво колективом; 

- призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу; 

-  створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників; 

- організовує навчально-виховний процес; 

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

умінь та навичок учнів; 

- створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної мистецької 

освіти; 

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам 

закладу відповідно до законодавства; 

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури,членів творчих спілок, працівників 

культурно-просвітницьких закладів, підприємств,установ та організацій,інших 

юридичних осіб у навчально-виховному процесі; 
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- забезпечує право учнів на захист від будь – яких форм фізичного або психічного 

насильства; 

- затверджує посадові обов’язки працівників закладу, застосовує заходи заохочення 

та дисциплінарні стягнення до працівників закладу. 

10.11.Директор призначає відповідального за охорону праці та пожежну безпеку та 

створює умови для його роботи та виконання вимог техніки безпеки та пожежної 

безпеки у закладі. Організує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно 

– гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки. 

10.12.Директор Закладу зобов’язаний створити необхідні умови для правильного 

ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання працівниками 

централізованої бухгалтерії дотримання порядку оформлення та ведення 

документів. 

10.13.Директор несе відповідальність перед засновником за діяльність закладу, 

забезпечує збереження майна та коштів закладу, які знаходяться в його 

розпорядженні, організовує виконання кошторису доходів і видатків Закладу, несе 

матеріальну відповідальність за збитки завдані Закладу його рішеннями. 

10.14.Директор підписує від імені Закладу колективний договір та несе 

відповідальність за його виконання 

10.15. Директор Закладу затверджує склад і є головою педагогічної ради. 10.16. 

Заступник директора з навчальної роботи працює відповідно до посадової 

інструкції, що затверджується директором Закладу. 

10.17. Заступник директора з навчальної роботи  виконує за дорученням директора 

закладу його повноваження в період його відсутності. 

10.18. Педагогічна рада Закладу: 

   - Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників закладу і створюється з 

метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення 

професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу. 

    - розглядає план навчально-виховної і методичної роботи Закладу; 

обговорює заходи, які забезпечують високий рівень навчально-виховної і 

методичної роботи; 
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-   заслуховує та обговорює доповіді, звіти керівника закладу,його заступників, 

керівників відділень,відділів та окремих викладачів щодо стану навчально-виховної 

і методичної роботи в закладі; 

- розглядає плани заходів виконання інструктивних,методичних документів,які 

визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи закладу; 

- визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,упровадження в 

навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду; 

- приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення Закладу, переведення учнів у 

наступний клас,залишення на повторний рік навчання, призначення переіспитів, 

виключення учнів із закладу, нагородження Похвальними листами; 

- обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів, 

- визначає порядок і строки проведення вступних іспитів,прослуховувань,вимоги до 

вступників; 

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників, 

- вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи. 

10.19. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Закладу. 

Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець 

навчального року,а також після кожної навчальної чверті. 

 10.20. Засідання педагогічної ради протоколюються секретарем педагогічної ради. 

Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один  з викладачів, який обирається 

строком на один рік. 

 10.21. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори трудового 

колективу. 

 10.22. Рішенням загальних зборів створюється рада Закладу, що діє в період між 

загальними зборами. 

 

11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДУ 

       11.1.Заклад має право: 
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- отримувати у встановленому законодавством України порядку інформацію, 

документи і матеріали для виконання статутних вимог і поставлених перед 

Установою завдань; 

- створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які 

діють на підставі затверджених положень про них; 

- відкривати рахунки в управлінні державного казначейства; 

- вступати в договірні відносини з юридичними і фізичними особами у всіх сферах 

господарської та кредитно – фінансової діяльності, у межах своєї компетенції, як на 

території України, так і за її межами для виконання статутних завдань Закладу; 

- в межах своєї компетенції вести зовнішньоекономічну діяльність у відповідності 

до вимог законодавства України; 

- займатися усіма видами міжнародної діяльності, організовувати, проводити, 

приймати участь, в межах своєї компетенції, в різних міжнародних заходах; 

- за наявності належної матеріально – технічної та соціально – культурної 

бази,власних фінансових коштів, має право проводити міжнародний учнівський та 

педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у 

міжнародних заходах, укладати угоди про співробітництва, встановлювати прямі 

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

науковими установами, підприємствами, організаціями. громадськими 

об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку. 

- залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств. установ і організацій 

(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її 

компетенції; 

скликати встановленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції. 

11.2. Заклад зобов’язаний: 

- дотримуватись нормативно – правових актів з питань її діяльності; 

- дотримуватись фінансової дисципліни; 

- вести бухгалтерський, оперативний та статистичний облік, у встановлені строки, 

подавати статистичну та фінансову звітність про свою діяльність. 
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12.ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

12.1.Трудовий колектив Закладу складають всі громадяни, які своєю працею 

приймають участь у її діяльності на підставі трудового договору або інших форм, 

які регулюють трудові відносини працівників з закладом. 

12.2. Взаємовідносини керівника ( директора) з трудовим колективом, у т. ч. 

вирішення соціально – економічних питань передбачається у колективному 

договорі, який регулює трудові та соціальні відносини трудового колективу з 

адміністрацією Закладу. 

12.3. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу 

Закладу і повинен відповідати вимогам законодавства про колективні договори. 

12.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори трудового 

колективу. 

12.5. Рішенням загальних зборів створюється рада Закладу, що діє в період між 

загальними зборами. 

Кількість членів ради Закладу визначається загальними зборами трудового 

колективу. 

До складу ради Закладу делегуються завідуючі відділеннями, відділами, 

представники громадських організацій та керівництва закладу. 

засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. 

Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. 

Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформлюються 

протоколами. 

 12.6. У Закладі, за рішенням загальних зборів або ради закладу, можуть 

створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також 

комісії, асоціації тощо. 

 12.7. Керівник Закладу не зобов’язаний виконувати рішення органів громадського 

самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, нормативно – 

правовим актам України та цьому статуту. 

 12.8. Соціальні і трудові відносини, включаючи питання найму  і звільнення, 

режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації,регулюються згідно з чинним 
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законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього 

розпорядку, а також трудовим договором. 

 

13. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

13.1.Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють Міністерство освіти і 

науки України,Міністерство культури , органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, у сфері управління яких перебуває заклад. 

13.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є державна 

атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, 

встановленому Міністерством культури України. 

13.3. Комплексна та поточні перевірки діяльності Закладу проводяться за 

ініціативою Засновника закладу та відділу культури Олевської міської ради. 

13.4. У період між атестацією проводяться перевірки Закладу з питань, пов’язаних з 

його навчально – виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок 

визначаються залежно від стану навчально – виховної роботи, але не частіше 1 – 2 

рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально – виховною діяльністю 

проводяться його засновником відповідно до чинного законодавства. 

 

14.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

 14.1. Зміни і доповнення до статуту Закладу вносяться за рішенням Власника. 

14.2. Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та 

внесення відповідного запису про це до державного реєстру. Якщо зміни до Статуту 

оформлюються не викладенням його в новій редакції, а шляхом окремих додатків, 

то в такому випадку вони є невід’ємною частиною статуту закладу, про що на 

титульну аркуші змін робиться відповідна відмітка. 

14.3. Усі відповідним чином посвідчені примірники Статуту мають однакову 

юридичну силу та зберігаються з Засновника Закладу, в державних органах, які 

провели реєстрацію. 

 

15. ПРИПИНЕННЯ   ДІЯЛЬНОСТІ  ЗАКЛАДУ 
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15.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється у формі реорганізації або 

ліквідації. При реорганізації Закладу (злиття, приєднання, поділ, виділення, 

перетворення) його права та обов’язки переходять до правонаступників. 

15.2. Ліквідація або реорганізація Закладу проводиться з дотриманням вимог 

чинного законодавство України. 

 15.3.Ліквідація  закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється 

Власником. До складу ліквідаційної комісії включаються представники Власника та 

Закладу. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заяви претензій 

кредиторів визначаються відповідно до вимог чинного законодавства. 

 15.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

по управлінню закладом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс закладу 

і подає його Власнику. 

15.5. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з 

Закладом, що ліквідується, повідомляються про ліквідацію у письмовий формі. 

15.6. Майно, що залишається після розрахунків з бюджетом, трудовим колективом і 

кредиторами, переходить у розпорядження Власника, а кошти спрямовуються до 

районного бюджету. 

15.7. При реорганізації, ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, 

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства 

України. 

15.8. Заклад вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису 

про припинення його діяльності. 

 

 

Директор                                                                      Тетяна ТИМКІВ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХVІ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                         №  

 

Про організацію харчування учнів 

пільгових категорій, які проживають у 

IV зоні радіоактивного забруднення та 

встановлення вартості дітодня 
 

Відповідно до ст 25, 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 25 Закону України «Про освіту», керуючись Постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах» , на виконання Наказу Міністерства освіти і 

науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 року 

№ 242/329 «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих 

закладах» , Наказу Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров’я 

від 15.08.2006 року № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування 

дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», 

Постанови Міністерства охорони здоров’я України та Державного санітарного 

лікаря України від 02.03.2004 № 28 «Про заходи щодо забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя учнів загальноосвітніх навчальних закладів, 

враховуючи рекомендації по стійної комісії із соціально-гуманітарних питань 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити з 01 січня  2022 року  вартість дітодня в розмірі 30 грн. 

2. Здійснювати харчування учнів пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, учасників 

бойових дій, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів  в 

загальноосвітніх навчальних закладах, розміщених в населених пунктах, що були 

віднесені до IV категорії забруднення від аварії на ЧАЕС, за кошти місцевого 

бюджету, передбачених  в кошторисі відділу освіти, молоді та спорту  Олевської 

міської ради. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/%20v0620290-06
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/%20v0620290-06
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3. Відділу освіти, молоді та спорту міської ради: 

1) організувати харчування у всіх навчальних закладах; 

2) при організації харчування учнів у навчальних закладах забезпечити: 

- суворе дотримання технологічних та санітарно-гігієнічних вимог до 

організації харчування дітей; 

- забезпечення епідеміологічного благополуччя;  

- дотримання бюджетно-фінансової дисципліни при організації 

харчування дітей; 

- сприяння залученню позабюджетних коштів та поліпшенню якості 

шкільного харчування. 

3) забезпечити постійний контроль за організацією харчування дітей; 

4) організувати роботу по створенню умов для харчування учнів, які відвідують 

групи продовженого дня; 

5) удосконалити у навчальних закладах інформаційно-просвітницьку роботу 

серед батьків з питань правильної організації повноцінного та якісного 

харчування дитини в школі, як одного з основних критеріїв гармонійного 

фізичного розвитку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з соціально-

гуманітарних питань (Наталія Яценко). 

 
Міський голова                                                            СЕРГІЙ  ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   

ХVІІ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022      №  

 

Про делегування повноважень замовника 

із будівництва (розпорядника (одержувача)  

бюджетних коштів) Департаменту регіонального  

розвитку Житомирської обласної державної адміністрації 

 

Відповідно ст. ст. 26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з 

метою реалізації інвестиційного проєкту в рамках програми «Велике будівництво у 

2022 році, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Делегувати повноваження замовника із будівництва (розпорядника 

(одержувача) бюджетних коштів) Департаменту регіонального розвитку 

Житомирської обласної державної адміністрації по об’єкту: «Реконструкція 

адмінбудівлі під облаштування дошкільного навчального закладу по вул. 

Партизанська, 50 в с. Копище Олевського району Житомирської області» 

(коригування). 

2. Відділу містобудування, архітектури та будівництва управління 

містобудування, архітектури, будівництва та землекористування виконавчого 

апарату Олевської міської ради (Володимир Верещако) передати Департаменту 

регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації: 

- проєктну документацію: «Реконструкція адмінбудівлі під облаштування 

дошкільного навчального закладу по вул. Партизанська, 50 в с. Копище 

Олевського району Житомирської області» (коригування); 

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації 

за робочим проектом: «Реконструкція адмінбудівлі під облаштування 

дошкільного навчального закладу по вул. Партизанська, 50 в  

- с. Копище Олевського району Житомирської області» (коригування) від 

23.12.2021 № ЛВ 0111-4301-21/УЕГ/В, реєстраційний номер в ЄДЕССБ 

EX01:5056-0915-6500-0578; 

- копію розпорядження Олевського міського голови від 30.12.2021 № 425 «Про 

затвердження проєктної документації».  
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

Налапко). 

 

 

 

Міський голова                                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   

ХVІІ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022      №  

 

Про Програму Олевської  міської 

територіальної громади підтримки  

сім’ї, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2022 рік 

 

         Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків»,  враховуючи рекомендації постійної  комісії міської ради із 

соціально-гуманітарних питань , міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму Олевської  міської територіальної громади підтримки сім’ї, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2022 рік.  

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

ради із соціально-гуманітарних питань (Наталія Яценко). 

 

 

 

Міський  голова                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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Додаток 1 

          до рішення міської ради 

          від 03.02.2022 №  

 

Програма Олевської міської територіальної громади 

підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  

на 2022 рік  

 

І. Загальна характеристика Програми  Олевської міської територіальної 

громади підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на 2022 рік (далі - Програма) 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності міської ради 

2. 
Дата, номер і назва розпорядчого 

документа  

08.09.2005 № 2866-IV Закон 

України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і 

чоловіків»; 06.09.2012 № 5207-VI  

«Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні»; 

10.01.2002 № 2947-ІІІ Сімейний 

Кодекс України; 08.12.2015 № 854-

VІІІ постанова Кабінету Міністрів 

України «Про рекомендації 

Парламентських слухань на тему 

«Сімейна політика в Україні – цілі 

та завдання»; 02.03.2010 № 209 

постанова Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання 

виготовлення і видачі посвідчень 

батьків багатодітної сім’ї та дитини 

з багатодітної сім’ї» (зі змінами); 

18.05.2021 № 253 Наказ  

Міністерства соціальної політики 

України «Про затвердження форми 

заяви для оформлення посвідчення 

батьків багатодітної сім`ї та 

посвідчення дитини  з багатодітної 

сім`ї»; 24.02.2021 № 145 постанова 

Кабінету Міністрів України 

«Питання Державної соціальної 

програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі на 



ПРОЄКТ 

період до 2025 року»  

3. Розробник Програми 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту,  інвестицій та 

комунальної власності міської ради 

4. Співрозробники Програми --- 

5. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності міської ради 

 

6. Учасники Програми 

Комунальна установа «Центр 

соціальних служб» Олевської 

міської ради; Служба у справах 

дітей міської ради; Відділ освіти, 

молоді та спорту Олевської міської 

ради; Відділ культури і туризму 

Олевської міської ради;  

Комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги»; 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради. 

7. Терміни реалізації Програми 2022 рік 

7.1 
Етапи виконання Програми 

(для довгострокових програм) 

І етап 

8. 
Перелік бюджетів, які приймають 

участь у виконанні Програми  

Місцевий бюджет 

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації 

У межах фінансових можливостей 

10. 
Основні джерела фінансування 

Програми 

Кошти бюджету місцевого 

самоврядування, інші кошти не 

заборонені законодавством 

   

   

 

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

міської територіальної громади підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2022 рік 

 

            Програма розроблена на підставі статті 12 Закону України «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV. 
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Проблеми спричинені сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених 

чинників, серед яких:  

у сфері підтримки та розвитку сім’ї:  

- зниження престижу сім’ї та нівелювання сімейних цінностей;  

- непідготовленість молоді до подружнього життя;  

- низька культура статевої та репродуктивної поведінки молоді, внутрішньо 

сімейних стосунків;  

- збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;  

- поширення сімейного насильства в різних формах;  

- недостатній рівень педагогічної культури батьків, їх відповідальності за 

здоров’я та виховання дітей;  

- незадовільний життєвий рівень значної кількості сімей, низькі стандарти 

оплати праці, невирішеність житлової проблеми, поширення бідності та злиденності 

серед сімей з дітьми, слабка орієнтація на свідоме самозабезпечення.  

У ході реформування економічних і соціальних засад нашої держави виник – 

ряд несприятливих факторів, що негативно вплинули на становище сімей. 

Зокрема, залишаються невирішеними проблеми, які з роками навіть 

загострюються, і стосуються вони демографічної ситуації, репродуктивного 

здоров’я, економіки родин, сімейного безробіття, народження та виховання дітей у 

сім’ї.  

Відповідно до обліку багатодітних сімей, в Олевській ТГ налічувалося  у               

2021 році – 735 сімей, 2570 дітей,  у тому числі сімей: де троє дітей – 531; четверо 

дітей - 112; п`ятеро дітей - 61; шестеро дітей - 10; семеро дітей - 12; восьмеро дітей -

3; дев`ятеро дітей -  4; десять і більше дітей - 2.  У січні 2022 року  налічується – 740  

сімей,  де виховується   2569 дітей. 

Відповідно до Указу Президента України від 14 грудня 2021 року № 655  

п`яти жінкам Олевської міської територіальної громади присвоєно почесне звання 

«Мати-героїня».   

у сфері утвердження гендерної рівності:  

-  недостатній рівень економічної незалежності жінок і чоловіків;  

- існування гендерних стереотипів у суспільстві, низький рівень гендерної 

культури;  

- потреба у підвищенні рівня гендерного інтегрування у системі державного 

управління;  

- недостатній рівень впровадження в суспільне життя результатів наукових 

досліджень з гендерної проблематики.  

У результаті реалізації Державної соціальної програми забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273, вдалось досягти 

очікуваних результатів щодо збільшення представництва жінок у місцевих радах, 

скорочення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків, включення гендерного 

компоненту у нормативно-правові акти. 

 

 

ІІІ. Визначення мети Програми 
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Метою Програми є: 

- зміцнення інституту сім’ї; 

- соціальна підтримка багатодітних сімей; 

- популяризація сімейних цінностей; 

- соціальна підтримка дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 

- удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у всіх сферах життя суспільства; 

- впровадження європейських стандартів рівності. 

 

ІV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела 

фінансування; строки та етапи виконання програми 

 

У сфері підтримки та розвитку сім’ї  

оптимальний варіант розв’язання проблеми полягає у стимулюванні 

саморозвитку та самозабезпечення сім'ї, наданні адресної соціальної допомоги, 

активізації діяльності громади, громадських організацій, приватних структур і, 

зокрема, передбачає:  

здійснення заходів з підвищення престижу сім’ї та пропагування сімейних 

цінностей;  

зміцнення шлюбу, зниження кількості розлучень;  

розробку та проведення рекламних кампаній з питань розвитку та підтримки 

сім'ї, спрямованих на збереження орієнтацій населення на сімейний спосіб життя, 

підтримку багатодітних сімей, народження і виховання дітей у сім'ях, 

популяризацію моделі «доброго батька», виготовлення та поширення соціальної 

реклами;  

забезпечення проведення щорічних свят та культурологічних акцій з питань 

сім'ї (День родини, День матері, День батька), конкурсів для різних категорій сімей, 

заходів, спрямованих на збереження та популяризацію національних культурних 

сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу багатодітних сімей;  

формування свідомого та відповідального ставлення молоді до батьківства і 

материнства;  

оптимізація системи надання соціальних послуг і допомоги сім’ям, які 

опинились у складних життєвих обставинах, та сім’ям, які перебувають у зоні 

ризику щодо потрапляння у такі обставини;  

забезпечення ефективної системи раннього виявлення сімей, у яких 

вчинюється насильство або є реальна загроза його вчинення, та організації 

соціальної підтримки таких сімей;  

підтримка громадських організацій щодо реалізації заходів з питань 

попередження насильства в сім’ї, утвердження сімейних цінностей;  

підвищення рівня правової культури населення та поінформованості про 

проблему насильства в сім’ї шляхом проведення інформаційно-просвітницької та 

роз’яснювальної роботи із залученням громадських організацій;  
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попередження сімейного неблагополучя та створення дієвої системи надання 

допомоги потерпілим від насильства в сім’ї (впровадження корекційних програм для 

осіб, які вчиняють насильство в сім'ї, та програм для осіб, які постраждали від 

насильства в сім'ї, забезпечення діяльності "гарячих" телефонних ліній);  

здійснення постійного збору інформації у сфері запобігання насильству в 

сім'ї, проведення аналізу ситуації у зазначеній сфері, регулярного моніторингу 

ефективності відповідних заходів. 

 

У сфері утвердження гендерної рівності  

проблему фактичної нерівності між жінками і чоловіками передбачається 

розв’язати комплексно шляхом: формування гендерної культури та подолання 

стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;  

розширення можливостей поєднання сімейних обов’язків та професійної 

діяльності жінок і чоловіків;  

проведення інформаційних кампаній з метою підвищення рівня 

поінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних обов’язків та 

відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дітей;  

підвищення рівня освіченості фахівців з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків;  

проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, 

закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень 

про роль жінки і чоловіка, утвердження гендерної рівності;  

здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок для 

участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження підприємницької 

діяльності, особливо у жінок із сільської місцевості та жінок з особливими 

потребами;  

залучення до виконання завдань, громадських організацій, діяльність яких 

спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Програма розрахована на 2022 рік. 

Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, затверджених у 

бюджеті громади на зазначені цілі на відповідний рік.  

 

V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні 

показники 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

 інформаційно-аналітичного забезпечення, співпраці з неурядовими 

організаціями; 

 реалізації сімейної політики; 

 проведення роботи з молодими сім’ями, з багатодітними жінками громади; 

 підтримці батьків, які виховують дітей самі; 

 підвищити рівень поінформованості населення з питань рівного розподілу 

сімейних обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо 

виховання дитини; 
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 підвищити рівень обізнаності з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків; 

 забезпечити проведення інформаційних заходів за участю засобів масової 

інформації, закладів культури та навчальних закладів щодо подолання 

стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка; 

 удосконалити механізм реалізації права на захист від  усіх видів 

дискримінації; 

Ресурсне забезпечення Програми  Олевської міської територіальної громади 

підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків             

на 2022 рік  

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

І етап виконання програми 

2022 рік 

1 2 

Обсяг ресурсів всього, в тому числі: У межах фінансових можливостей 

бюджет місцевого самоврядування У межах фінансових можливостей 

інші джерела У межах фінансових можливостей 
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Напрями діяльності та заходи Програми Олевської міської територіальної громади  підтримки сім’ї, забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків на 2022 рік 

 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. грн, в 

тому числі: 

Очікуваний 

результат 

 

2022 рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Реалізація проєктів та проведення заходів державної політики з питань сім'ї 

1.1. Пропаганда 

сімейних 

цінностей, 

вшанування 

багатодітних 

сімей 

Забезпечення 

оформлень 

батьків 

багатодітної 

сім’ї та дитини з 

багатодітної 

сім’ї 

Лютий 

2022 року 

ЦНАП, старости та  

діловоди  

старостинських 

округів, відділ 

економічного 

розвитку, 

транспорту, 

інвестицій та 

комунальної 

ласності. 

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Забезпечення 

оформлення 

посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї 

та дитини з 

багатодітної сім’ї 

  Проведення 

семінарів, 

«круглих столів» 

з пропаганди 

відповідального 

батьківства  

Протягом 

2022 року  

 КУ «Центр 

соціальних служб» 

Олевської міської 

ради, громадські 

організації (за 

згодою) 

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Ознайомлення 

батьків із 

сучасними 

поглядами на 

усвідомлене 

батьківство, 

сприяння 

формуванню основ 
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батьківської 

компетентності, 

популяризація 

сімейних цінностей 

  Надання 

різноманітних 

соціальних 

послуг неповній 

сім'ї в умовах 

конкретного 

суспільства, 

конкретної 

ситуації; 

здійснення 

системи заходів, 

спрямованих на 

запобігання 

протиправній 

поведінці дітей в 

неповних сім’ях 

Протягом 

2022 року  

Відділ освіти, молоді 

та спорту Олевської 

міської ради; Відділ 

культури і туризму 

Олевської міської 

ради; Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Олевський Центр 

первинної медичної 

допомоги»; 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Олевська 

центральна лікарня» 

Олевської міської 

ради;  Комунальна 

установа «Центр 

соціальних служб» 

Олевської міської 

ради; Служба у 

справах дітей міської 

ради, громадські 

організації (за 

згодою) 

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Соціальна 

профілактика, 

допомога, 

патронаж, 

реабілітація, 

надання соціально-

психологічної, 

психолого-

педагогічної, 

соціально-

медичної, 

юридичної, 

інформативно-

консультативної, 

психотерапевтичної 

допомоги та 

підтримки 

1.2. Організація та Проведення Травень Відділ культури Бюджет У межах Популяризація 
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проведення 

заходів, 

конкурсів 

заходів до Дня 

матері, Дня сім’ї 

«Моя сім’я – мій 

оберег» 

2022 року Олевської міської 

ради, Відділ  освіти, 

молоді та спорту 

Олевської міської 

ради, громадські 

організації (за 

згодою) 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

фінансових 

можливостей 

сімейних 

цінностей, 

формування 

відповідального 

ставлення до матері 

в житті людини; 

привернення уваги 

широких кіл 

громадськості до  

  Проведення 

заходів до Дня 

батька «Мій тато 

та я» 

 

 

Червень  

2022 року  

Відділ культури 

Олевської міської 

ради, Відділ  освіти, 

молоді та спорту 

Олевської міської 

ради 

Бюджет 

місцевого 

самоврядування 

У межах 

фінансових 

можливостей 

  Зустріч 

керівництва 

громадиі з 

жінками-

лідерками 

Березень  

2022 року  

Відділ культури 

Олевської міської 

рад; Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

міської ради,  

старости, громадські 

організації (за 

згодою) 

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Вшанування жінки, 

як матері, бабусі, 

популяризації 

сімейних 

цінностей, 

формування 

відповідального 

ставлення до матері 

в житті людини 

1.3.  Проведення 

новорічних та 

різдвяних свят 

Грудень 

2022 року 

Відділ культури 

Олевської міської 

рад; Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

міської ради,  

старости, громадські 

організації (за 

згодою) 

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Належна 

організація 

змістовного 

дозвілля школярів 

та молоді у 

новорічні і різдвяні 

свята, у період 

зимових канікул, 

формування 
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національної 

свідомості та 

ідентичності, 

відродження 

духовності і 

збереження 

традицій народу 

 

1.4.  Проведення 

конкурсу «Моя 

міцна родина» 

Жовтень 

2022 року 

Відділ культури 

Олевської міської 

рад; Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

міської ради,  

старости, громадські 

організації (за 

згодою) 

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Підтримка 

багатодітних родин 

та дітей в них 

1.5.  Участь в 

обласному 

конкурсі-огляді 

молодих сімей 

Жовтень-

листопад 

2022 року 

Відділ економічного 

розвитку, 

транспорту, 

інвестицій та 

комунальної 

власності міської 

ради  

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Виявлення молодих 

сімей, які 

підтримують 

традиції  

української сім’ї, 

зміцнюють її роль в 

житті суспільства 

1.6.  Підготовка 

документів  та 

допомога зі 

збору 

характеристик 

жінкам, щодо 

присвоєння 

Постійно Відділ економічного 

розвитку, 

транспорту, 

інвестицій та 

комунальної 

власності міської 

ради 

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Відзначення жінок,   

які   народили  та  

виховали  до  

восьмирічного віку 

п'ятьох і більше 

дітей   



ПРОЄКТ 

почесного 

звання України 

«Мати-героїня» 

 

ІІ. Реалізації проєктів та проведення заходів  державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

2.1. Популяризація 

ідей  гендерної 

рівності у 

сучасному 

суспільстві 

Підготовка  

програми 

Протягом 

2022 року 

Відділ економічного  

розвитку, 

транспорту, 

інвестицій та 

комунальної 

власності, громадські 

організації (за 

згодою) 

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Формування 

культури ґендерної 

рівності та 

подолання 

стереотипних 

уявлень про роль 

жінки і чоловіка 

2.2. Агітаційно-

популяристичний 

(Популяризація 

ідей  гендерної 

рівності у 

сучасному 

суспільстві) 

Проведення 

інформаційних 

заходів з метою 

привернення 

уваги широких 

верств 

громадськості до 

проблематики 

дискримінації та 

гендерно-

обумовленого 

насильства й 

руйнування 

існуючих  

гендерних 

стереотипів, 

спрямованих на 

забезпечення 

Протягом 

2022 року 

Відділ економічного 

розвитку, 

транспорту, 

інвестицій та 

комунальної 

власності міської 

ради,    громадські 

організації (за 

згодою) 

  

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Залучення 

широкого загалу до 

впровадження 

гендерних підходів 
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рівних прав і 

можливостей 

жінок і 

чоловіків, 

запобігання і 

протидію 

дискримінації та 

насильства за 

ознакою статі 

2.3. Організація та 

проведення 

заходів, 

конкурсів, 

семінарів, 

круглих столів  

тощо 

Проведення 

заходів у рамках 

Міжнародного 

тижня 

підтримки 

грудного 

вигодовування 

Серпень  

2022 року 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Олевський Центр 

первинної медичної 

допомоги»; 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Олевська 

центральна лікарня» 

Олевської міської 

ради, громадські 

організації (за 

згодою) 

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Популяризація та 

підтримка 

природного 

вигодовування 

дітей і відновлення 

втраченої традиції 

– годування дітей 

грудьми; 

привернення уваги 

суспільства на всіх 

рівнях: родини, 

громади, системи 

охорони здоров’я, 

роботодавців, 

суспільства та 

держави 

 

2.4.  Проведення для 

осіб місцевого 

самоврядування, 

Травень  

2022 року 

Управління 

економічного 

розвитку, 

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Зменшення 

гендерного 

дисбалансу. 
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працівників 

установ, та 

організацій 

навчань з питань 

рівності прав та 

можливостей 

жінок і чоловіків 

транспорту, 

інвестицій та 

комунальної 

власності міської 

ради, громадські 

організації (за 

згодою) 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

Підвищення 

професійного рівня 

2.5.  Забезпечення 

розгляду 

звернень 

громадян за 

фактами 

дискримінації за 

ознакою статі та 

надання 

допомоги 

Протягом  

2022 року 

Відділ економічного 

розвитку, 

транспорту, 

інвестицій та 

комунальної 

власності міської 

ради, громадські 

організації (за 

згодою) 

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Удосконалення 

механізму 

реалізації права на 

захист від 

дискримінації за 

ознакою статі та 

дискримінації за 

кількома ознаками, 

однією з яких є 

ознака статі, 

розгляду випадків 

такої дискримінації 

та вжиття 

відповідних заходів 

за його 

результатами 

 

2.6.  Налагодження 

партнерства з 

громадськими 

організаціями, 

які 

працюватимуть 

для 

Протягом 

2022 року  

Відділ економічного 

розвитку, 

транспорту, 

інвестицій та 

комунальної 

власності міської 

ради, громадські 

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Налагодження 

співпраці з 

громадськими 

об’єднаннями з 

питань реалізації 

гендерної політики  
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забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і чоловіків 

щодо 

проведення 

просвітницької 

роботи та 

об’єднання 

зусиль у 

напряму 

ефективного 

реагування та 

випадків 

дискримінації 

організації (за 

згодою) 

 

* Конкретні обсяги фінансування визначаються виходячи з реальних фінансових можливостей. 
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Додаток 2 

         до рішення міської 

ради від 03.02.2022 №  

 

Порядок використання коштів Програми  Олевської міської територіальної 

громади підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей 

 жінок і чоловіків на 2022 рік  

І. Загальні питання  

1. Це порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в 

міському бюджеті Олевської міської ради на виконання Програми Олевської 

міської територіальної громади підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2022 рік (надалі - Програма).  

2. Фінансування Програми здійснюється в обсягах, визначених при 

затвердженні  місцевого бюджету на відповідний рік. 

 

ІІ. Напрями та критерії використання бюджетних коштів на виконання 

заходів Програми 

 

Бюджетні кошти використовуються на виконання першочергових заходів:  

зміцнення інституту сім’ї; 

соціальна підтримка багатодітних сімей; 

популяризація сімейних цінностей; 

соціальна підтримка дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 

удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у всіх сферах життя суспільства; 

впровадження європейських стандартів рівності; 

ліквідація всіх форм дискримінації щодо жінок. 

 

ІІІ. Вимоги щодо використання бюджетних коштів  

 

1. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюється 

відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.  

2. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться 

відповідно до чинного законодавства.  

3. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням необхідності виконання 

бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства. 

 

Секретар ради                                                                      Сергій  МЕЛЬНИК 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХVІі сесія                                           м. Олевськ                                VІІІ скликання 

 

03.02.2022                         №  

 

Про затвердження Програми надання  

одноразової допомоги дітям-сиротам і  

дітям, позбавлених батьківського піклування,  

яким у 2022-2025 роках виповнюється 18 років 

 

З метою забезпечення повного і своєчасного надання одноразової допомоги  

дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, які проживають 

на території Олевської міської ради, яким у 2022 - 2025 роках  виповнюється 18 

років, відповідно до Законів України «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 «Про затвердження порядку 

надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», з метою 

організації повного і своєчасного надання одноразової допомоги (надалі - 

допомога), міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму надання одноразової допомоги дітям-сиротам і 

дітям, позбавлених батьківського піклування, яким у 2022-2025 роках 

виповнюється 18 років (далі – Програма) (додається). 

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

1) забезпечити виконання Програми; 

2) щорічно переглядати пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для 

реалізації заходів Програми; 

3) щорічно до 01 грудня інформувати міську раду про хід виконання 

Програми. 

3. Контроль за ходом виконання Програми покласти на Постійну комісію 

із соціально-гуманітарних питань. 

 

Міський голова                                                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ
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Коротка характеристика Програми 

Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 

 

Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Виконавець програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Терміни реалізації  2022 – 2025 роки 
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ПРОГРАМА 

 НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ-СИРОТАМ І ДІТЯМ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ЯКИМ У 2022-2025 

РОКАХ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 18 РОКІВ 
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Програма 

надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким у 2022-2025 роках виповнюється 18 років 

I. Загальні положення 

Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування, які проживають на території Олевської 

міської ради, яким у 2022 - 2025 роках  виповнюється 18 років, розроблена 

відповідно до Законів України «Про добровільне об'єднання територіальних 

громад», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 

25 серпня 2005 року № 823 «Про затвердження порядку надання одноразової 

допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після 

досягнення 18-річного віку», з метою організації повного і своєчасного надання 

одноразової допомоги після досягнення 18-річного віку дітей-сиріт і дітей, 

позбавленим батьківського піклування (надалі - допомога). 

II. Мета і завдання Програми 

Метою цієї Програми є забезпечення повного і своєчасного надання 

одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, яким у 2021 – 2025 роках  виповнюється 18 років. 

Завданнями Програми є встановлення чіткого порядку надання допомоги, 

зокрема визначення кола осіб, що мають на неї право, строків і спосіб, у який 

такі особи можуть звернутися до уповноважених органів для отримання 

допомоги, розмір допомоги в порядку, встановленому постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 «Про затвердження порядку 

надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку». 

Перелік осіб, на яких розповсюджується дія даної програми 

встановлюється розпорядженнями міського голови на підставі інформації, що 

надається службою в справах дітей міської ради. 

III. Порядок і строки виконання Програми 

Програма діє з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2025 року. 

Програма спрямована  на надання одноразової допомоги особам, яким у 

2022-2025 роках виповнюється 18 років. Допомога надається протягом дії 

програми, але у тому році, в якому дитині виповнюється 18 років. 



ПРОЄКТ 

У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги у 

строк дії програми, вона може бути виплачена протягом трьох років. 

Допомога надається на підставі наданої до відділу освіти, молоді та 

спорту  Олевської міської ради  заяви та копії  паспорта отримувача цієї 

допомоги. 

У разі перебування особи, яка має право на отримання одноразової 

допомоги, в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань така допомога 

призначається і виплачується шляхом перерахування на відкритий у банку 

вкладний (депозитний) рахунок особи на підставі звернення адміністрації 

слідчого ізолятора або установи виконання покарань до відділу освіти, молоді 

та спорту Олевської міської ради за умови наявності інформації про дитину-

сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, в єдиному 

електронному банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

IV. Джерела та обсяг фінансування заходів Програми 

Фінансування програми передбачається здійснювати відповідно до 

законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету в межах фонду, а 

також коштів благодійних організацій та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Для виконання завдань даної програми необхідно фінансування в розмірі 

1810,00 грн. для кожної дитини, зазначеної в додатку №1 (в порядку постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823). 

Обсяг річного фінансування може переглядатися на підставі відповідних 

рішень сесії Тетіївської міської ради. 

V. Організація контролю за ходом виконання Програми 

Головним розпорядником коштів Програми є управління освіти 

виконавчого комітету О міської ради. 

Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають 

управлінню фінансів О міської ради. 

VI. Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми надасть можливість забезпечити повне і своєчасне 

надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким у 2022-2025  роках  виповнюється 18 років, що 
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проживають в межах населених пунктів, що входять в склад Олевської міської 

ради.  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія             м.Олевськ          VІІІ скликання 

  

03.02.2022                                                                                                   № 

 

Про затвердження розпорядження Олевського  

міського голови від 14.01.2022 року № 8 

«Про затвердження протоколу про результати  

електронного аукціону про передачу в оренду об’єкта  

нерухомого майна, що належить до комунальної  

власності Олевської міської територіальної громади»  

 

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

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

Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити розпорядження Олевського міського голови від 14.01.2022 року 

№8 «Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону про 

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

власності Олевської міської територіальної громади», додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

 

 

 

Міський голова                                                            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

  

14.01.2022 року                                                                                        № 8   

Про затвердження протоколу про  

результати електронного аукціону  

про передачу в оренду об’єкта нерухомого  

майна, що належить до комунальної власності  

Олевської міської територіальної громади   

 

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

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

постановою КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» 

від 03.06.2020 року № 483: 

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону від 

04.01.2022 року № LLE001-UA-20211210-19778 про передачу в оренду об’єкта 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади, а саме: частини приміщення № 2 на першому поверсі 

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

Володимирська, 2, м. Олевськ, Житомирської обл., 11001. 

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

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

  

 

 Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ    
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія                                      м.Олевськ                          VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                                   № 

 

Про намір передати в оренду об’єкт нерухомого  

майна, що належить до комунальної власності  

Олевської міської територіальної громади  

на аукціоні та затвердження умов передачі  

  

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

ФОП Біленької Світлани Іллівни від 17.12.2021 року RGLR001-UA-20211217-

04200, RGLR001-UA-20211217-68367 щодо передачі в оренду приміщення в 

нежитловій адмінбудівлі для торгівлі ритуальними товарами та з метою 

ефективного використання майна, що належить до комунальної власності 

Олевської міської територіальної громади, керуючись ст. 26, 60 Законом 

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

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

постановою КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» 

від 03.06.2020 року № 483, Положенням про оренду майна Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням LVIII сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 03.09.2020 року №1803, та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

належить до комунальної власності Олевської міської територіальної громади 

на аукціоні, а саме: приміщення № 21 на першому поверсі двоповерхової 

нежитлової адмінбудівлі, загальною площею 22,2 м
2
, за адресою: вул. 

Житомирська, 41-А, с. Зубковичі, Коростенського району, Житомирської 

області, 11043, що обліковується на балансі Олевської міської ради. 

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

об’єктів комунальної власності Олевської міської територіальної громади, що 

підлягають передачі в оренду на  аукціоні. 
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3. Затвердити умови та додаткові умови передачі об’єкта нерухомого майна, 

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

Олевської міської територіальної громади в оренду на аукціоні, згідно додатку 

до цього рішення. 

4. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

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

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

до вимог чинного законодавства.   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

 

 

Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



ПРОЄКТ 
Додаток 

До рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 03.02.2022 року №____ «Про намір 

передати в оренду об’єкт нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Олевської 

міської територіальної громади на аукціоні»  

 

Умови та додаткові умови  

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

Олевської міської територіальної громади в оренду на аукціону 

 

Умови оренди Додаткові умови оренди 

Найменування 

об’єкта оренди 

Стартова  

орендна плата 

Строк  

оренди 

Приміщення № 21 на 

першому поверсі 

двоповерхової 

нежитлової 

адмінбудівлі, 

загальною площею 

22,2 м
2
, за адресою: 

вул. Житомирська, 

41-А, с. Зубковичі, 

Коростенського 

району, 

Житомирської 

області, 11043, що 

обліковується на 

балансі Олевської 

міської ради.                                

93,55 грн (дев’яносто три 

гривні 55 коп), без урахування 

ПДВ - для електронного 

аукціону; 

46,77 грн (сорок шість гривень 

77 коп), без урахування ПДВ - 

для електронного аукціону із 

зниженням стартової ціни; 

46,77 грн (сорок шість гривень 

77 коп), без урахування ПДВ – 

для електронного аукціону за 

методом покрокового 

зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання 

цінових пропозицій; Кількість 

кроків аукціону за методом 

покрокового зниження 

стартової орендної плати та 

подальшого подання цінових 

пропозицій - 2. 

5 років  Майно передається в оренду без 

права викупу та без права передачі 

в суборенду орендованого 

приміщення. Об’єкт оренди може 

бути використаний з обмеженнями 

щодо цільового призначення, окрім 

зазначеного: 

Заклади харчування, кафе, бари, 

ресторани, які здійснюють продаж 

товарів підакцизної групи; 

Нічні клуби. Ресторани з нічним 

режимом роботи (після 22 год). 

Сауни, лазні. Організація концертів 

та іншої видовищно-розважальної 

діяльності. Готелі, хостели, турбази, 

мотелі, кемпінги, літні будиночки. 

Комп’ютерні клуби та Інтернет-

кафе;  

Пункти обміну валюти, банкомати, 

платіжні термінали. Торговельні 

автомати. Розміщення технічних 

засобів і антен операторів 

телекомунікацій, суб’єктів 

підприємницької діяльності, які 

надають послуги зв’язку, послуги 

доступу до Інтернету, 

телекомунікації, передання сигналу 

мовлення. Розміщення зовнішньої 

реклами на будівлях і спорудах. 

Продаж книг, газет і журналів. 

 

Секретар ради                                                                 Сергій МЕЛЬНИК 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія                                      м.Олевськ                          VІІІ скликання від  

 

03.02.2022                                                                                        № 

 

Про внесення доповнень у рішення LХ сесії Олевської  

міської ради VІІ скликання від 22.10.2020 року № 1826  

«Про затвердження Переліку першого типу об’єктів  

комунальної власності Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади, що підлягають передачі в  

оренду на аукціоні в новій редакції»  

 

З метою врегулювання правових, економічних та організаційних 

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

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

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

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

оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

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

державного та комунального майна», Положення про оренду майна Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням LVIII сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 03.09.2020 року № 1803, рішення LХ 

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

затвердження Переліку першого типу об’єктів комунальної власності Олевської 

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

аукціоні в новій редакції» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

скликання від 22.10.2020 року № 1826 «Про затвердження Переліку першого 

типу об’єктів комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

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

редакції» доповнивши його об’єктом нерухомого майна, згідно з додатком. 
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2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ                                                                       
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія                                      м.Олевськ                          VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                                       № 

 

Про оголошення аукціону про передачу  

в оренду об’єкта нерухомого майна, що  

належить до комунальної власності  

Олевської міської територіальної громади 

 

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

Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 

157-IX від 03.10.2019 року, постанови КМУ «Деякі питання оренди державного 

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

майна Олевської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого 

рішенням LVIII сесії Олевської міської ради VII скликання від 03.09.2020 року 

№1803, рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради VIII скликання від 

03.02.2022 року №____ «Про намір передати в оренду об’єкт нерухомого майна, 

що належить до комунальної власності Олевської міської територіальної 

громади на аукціоні», рішення LХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

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

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

належить до комунальної власності Олевської міської територіальної громади, а 

саме: приміщення № 21 на першому поверсі двоповерхової нежитлової 

адмінбудівлі, загальною площею 22,2 м
2
, за адресою: вул. Житомирська, 41-А, 

с. Зубковичі, Коростенського району, Житомирської області, 11043, що 

обліковується на балансі Олевської міської ради.           

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

згідно додатку. 
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3. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

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

про проведення аукціону про передачу нерухомого майна в оренду в 

електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». 

4. Уповноважити міського голову з переможцем аукціону укласти та 

підписати договір оренди, відповідно до Примірного договору оренди майна, 

що належить до комунальної власності Олевської міської територіальної 

громади, затвердженого рішенням LІХ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 24.09.2020 року №1802, з урахуванням діючих норм 

Законодавства. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

 

Міський голова                                                            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 
 

Додаток 

до рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 03.02.2022 року №___ «Про 

оголошення аукціону про передачу в оренду 

об’єкта нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади» 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про передачу об’єкта нерухомого майна в оренду на аукціоні 

включеного до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності 

Олевської міської територіальної громади, що підлягають передачі в 

оренду на аукціоні - приміщення № 21 на першому поверсі двоповерхової 

нежитлової адмінбудівлі, загальною площею 22,2 м2, за адресою: вул. 

Житомирська, 41-А, с. Зубковичі, Коростенського району, Житомирської 

області, 11043, 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: приміщення № 21 на першому 

поверсі двоповерхової нежитлової адмінбудівлі, загальною 

площею 22,2 м2, за адресою: вул. Житомирська, 41-А, с. 

Зубковичі, Коростенського району, Житомирської області, 

11043, що обліковується на балансі Олевської міської ради. 

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 Приміщення № 21 на першому поверсі двоповерхової 

нежитлової адмінбудівлі, загальною площею 22,2 м2, за 

адресою: вул. Житомирська, 41-А, с. Зубковичі, 

Коростенського району, Житомирської області, 11043, що 

обліковується на балансі Олевської міської ради.   

Тип переліку Перший 

Вартість об'єкта оренди 

 

Залишкова балансова вартість об’єкта оренди станом на 

01.01.2022 року – 9 354,74 грн (Дев’ять тисяч триста 

п’ятдесят чотири гривні 74 коп); 

Первісна балансова вартість об'єкта оренди станом на 

01.01.2022 року – 23 386,58 грн (Двадцять три тисячі триста 

вісімдесят шість гривень 58 коп)   

Тип об’єкта  Нерухоме майно 

Пропонований строк оренди 5 років 

Фотографічне зображення майна Додається 

Поверховий план об’єкта або план 

поверху, на якому розташовано 

об’єкт оренди 

Додається 

Місцезнаходження об’єкта; 
вул. Житомирська, 41-А, с. Зубковичі, Коростенського 

району, Житомирська обл., 11043. 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net
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Загальна і корисна площа об’єкта 22,2 м
2 

Характеристика об’єкта оренди  
Приміщення № 21 на першому поверсі двоповерхової 

нежитлової адмінбудівлі, загальною площею 22,2 м2, за 

адресою: вул. Житомирська, 41-А, с. Зубковичі, 

Коростенський район, Житомирської області, 11043, що 

обліковується на балансі Олевської міської ради.           

Будівля, в якій розміщений об’єкт оренди знаходиться в 

центрі с. Зубковичі. Матеріали стін цегла, фундамент 

бетонні блоки, перегородки цегляні, підлога дощата, 

перекриття залізобетонні плити, дах крокви з колод, 

азбофанера. 

Технічний стан, інформація про 

потужність електромережі і 

забезпечення комунікаціями  

Технічний стан задовільний. У будівлі, де розташований 

об’єкт оренди, наявне: електропостачання, потужність 

електромережі – 5 кВт. 

Інформація про те, що об’єктом 

оренди є пам’ятка культурної 

спадщини, щойно виявлений 

об’єкт культурної спадщини чи 

його частина  

Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини 

Наявність погодження органу 

охорони культурної спадщини на 

передачу об'єкта в оренду 

Не потребує 

 

Інформація про включення об’єкта 

до переліку майна, що підлягає 

приватизації 

Не включено до переліку майна, що підлягає приватизації. 

Цільове призначення об'єкта 

оренди, у разі неможливості 

використання об'єкта за будь-яким 

цільовим призначенням відповідно 

до п. 29 Порядку, крім випадку, 

передбаченого аб.7 п.29 Порядку 

(в разі відсутності інформації на 

момент її внесення), та в разі 

включення об'єкта до Переліку 

другого типу 

Без обмежень. 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт 

оренди, відкритих 

постачальниками комунальних 

послуг 

Об’єкт оренди не має окремі особові рахунки, 

відкриті постачальниками комунальних послуг.  Порядок 

компенсації балансоутримувачу на оплату комунальних 

послуг буде впорядковано окремим договором. 

Проєкт договору  Додається до оголошення про передачу нерухомого майна в 

оренду  

Умови та додаткові умови оренди 

Стартова орендна плата 

 

93,55 грн (дев’яносто три гривні 55 коп), без урахування 

ПДВ - для електронного аукціону; 

46,77 грн (сорок шість гривень 77 коп), без урахування ПДВ 

- для електронного аукціону із зниженням стартової ціни; 

46,77 грн (сорок шість гривень 77 коп), без урахування ПДВ 

– для електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого подання 
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цінових пропозицій. 

Строк оренди   5 років 

Додаткові умови оренди 

 

Майно передається в оренду без права викупу та без права 

передачі в суборенду орендованого приміщення. Об’єкт 

оренди може бути використаний з обмеженнями щодо 

цільового призначення, окрім зазначеного: 

Заклади харчування, кафе, бари, ресторани, які здійснюють 

продаж товарів підакцизної групи; 

Нічні клуби. Ресторани з нічним режимом роботи (після 22 

год). Сауни, лазні. Організація концертів та іншої 

видовищно-розважальної діяльності. Готелі, хостели, 

турбази, мотелі, кемпінги, літні будиночки. Комп’ютерні 

клуби та Інтернет-кафе;  

Пункти обміну валюти, банкомати, платіжні термінали. 

Торговельні автомати. Розміщення технічних засобів і антен 

операторів телекомунікацій, суб’єктів підприємницької 

діяльності, які надають послуги зв’язку, послуги доступу до 

Інтернету, телекомунікації, передання сигналу мовлення. 

Розміщення зовнішньої реклами на будівлях і спорудах. 

Продаж книг, газет і журналів. 

Письмова згода на передачу майна 

в суборенду відповідно до п. 169 

Порядку 

Майно передається в оренду без права передачі в 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 «10» березня 2022 року. Час проведення аукціону 

встановлюється електронною торговою системою 

відповідно до вимог Порядку проведення електронних 

аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні                                

встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 

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

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон: 

Передача об’єкта в оренду здійснюється відповідно до 

вимог Закону України "Про оренду державного та 

комунального майна", Постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна».  

Розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної 

плати під час аукціону  1% стартової орендної плати – 0,93 
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грн (0 гривень 93 коп); 

Розмір гарантійного внеску – 4 962,00 грн (чотири тисячі 

дев’ятсот шістдесят дві гривні 00 коп); Пунктом 58 Порядку 

передачі в оренду державного та комунального майна, 

зазначено що у разі коли стартова орендна плата визначена 

на підставі балансової вартості об’єкта оренди, що є 

нерухомим майном та має визначену площу, розмір 

гарантійного внеску визначається шляхом застосування 

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

 Гв - розмір гарантійного внеску; 

0,12 - коефіцієнт, що відповідає розміру ставки орендної 

плати (12 відсотків); 

Пм - прожитковий мінімум, встановлений для працездатних 

осіб на 1 січня календарного року, в якому здійснюється 

розрахунок – 2 481,00 грн; 

S - загальна площа об’єкта оренди; 

і при цьому в будь-якому випадку розмір гарантійного 

внеску не може бути меншим, ніж два прожиткових 

мінімуми, встановлені для працездатних осіб на 1 січня 

календарного року, в якому здійснюється розрахунок для 

будь-яких об’єктів оренди незалежно від місця 

розташування; 

і більшим, ніж 50 прожиткових мінімумів, встановлених 

для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому 

здійснюється розрахунок для об’єктів оренди будь-якої 

площі, розташованих поза межами обласних центрів, крім 

об’єктів у морських портах і аеропортах; 

5*2 481,00*0,12/12*22,2=2 753,91 грн < 2 481,00*2 = 4 

962,00 <2 481 ,00*50=124 050,00 грн 

Розмір реєстраційного внеску – 650,00 грн (Шістсот 

п’ятдесят гривень 00 коп), згідно Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна» реєстраційний 

внесок – сума коштів у розмірі 0,1 мінімальної заробітної 

плати, встановленої станом на 1 січня поточного року 

(6500,00 грн*0,1% = 650,00 грн. 

Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження 

стартової орендної плати та подальшого подання цінових 

пропозицій - 2. 

Додаткова інформація Перерахування гарантійного та реєстраційного внеску 

здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих 

торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого 

зареєструвався учасник. Реквізити  розрахунків операторів 

ЕМ за посиланням на сторінку веб-сайту адміністратора, на 

якій зазначені реквізити таких рахунків 

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

prozorroprodazhi-cbd2. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

реєстраційного, гарантійного внеску на казначейський 

рахунок за такими реквізитами: 

в національній валюті: 



ПРОЄКТ 

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


ПРОЄКТ 

                                                                  
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                                        № 

 

Про безоплатне прийняття у комунальну  

власність Олевської міської територіальної  

громади та на баланс Олевської міської ради  

контейнерів для роздільного збору ТПВ  
 

Розглянувши лист голови громадської організації «Районне товариство 

охорони природи» м.Олевськ Ходаківського Ю.В. щодо передачі у власність 10 

(десяти) контейнерів, які були закуплені громадською організацією за кошти 

Німецького товариства з міжнародної співпраці «GIZ Україна» в 2019 року у 

рамках реалізації місцевого екологічного проекту «Запровадження роздільного 

сортування твердих побутових відходів у місті Олевську з метою поширення 

цієї практики на територію всієї Олевської ОТГ», керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 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. Прийняти безоплатно у комунальну власність Олевської міської 

територіальної громади  в особі Олевської міської ради 10 (десять) контейнерів 

для роздільного збору ТПВ, згідно додатку. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Олевської міської ради 

(Дорош В.В.) здійснити заходи щодо безоплатного зарахування на баланс 

вартість 10 (десяти) контейнерів для роздільного збору ТПВ, в сумі: 69 000,00 

грн (шістдесят дев’ять тисяч гривень 00 коп), згідно додатку, зазначеного в п. 1 

до цього рішення.  

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

питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

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

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 
Додаток  

до рішення XVІІ сесії Олевської міської ради 

VIII скликання від 03.02.2022 року №____ " 

Про безоплатне прийняття у комунальну 

власність Олевської міської територіальної 

громади в особі Олевської міської ради та на 

баланс Олевської міської ради контейнерів для 

роздільного збору ТПВ " 

 

 

Перелік контейнерів для роздільного збору ТПВ 

№ Найменування товару Одиниця 

виміру 

Кількість Ціна за одиницю 

(без ПДВ), грн 

Загальна сума 

(з ПДВ), грн 

1 Контейнер оцинкований для ПЕТ 

1,1 куб.м., на 4 колесах, з 

сферичною кришкою жовтого 

кольору та приймальним отвором 

округлої форми, з боковими 

зачепами для автонавантажувача 

сміттєвоза, з інформаційним 

написом «Тільки для пластику» 

шт. 4 5 750,00 27 600,00 

2 Контейнер оцинкований для 

паперу 1,1 куб.м. на 4 колесах, з 

сферичною кришкою синього 

кольору та приймальним отвором 

прямокутної форми, з боковими 

зачепами для автонавантажувача 

сміттєвоза, з інформаційним 

написом «Тільки для паперу» 

шт. 3 5 750,00 20 700,00 

3 Контейнер оцинкований для скла 

1,1 куб.м. на 4 колесах, з 

сферичною кришкою зеленого 

кольору та приймальним отвором 

квадратної форми, з боковими 

зачепами для автонавантажувача 

сміттєвоза, з інформаційним 

написом «Тільки для скла» 

шт. 3 5 750,00 20 700,00 

 Всього з ПДВ                                                               69 000 грн 00 коп  

 

 

Секретар ради                                                                       Сергій МЕЛЬНИК  



ПРОЄКТ 

                                                               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                                        № 

 

Про надання згоди на прийняття майна зі спільної   

власності територіальних громад сіл, селищ, міст  

Коростенського району  у комунальну власність  

Олевської міської територіальної  громади  

в особі Олевської міської ради 
 

 Розглянувши лист заступника голови районної ради від 05.01.2022 року 

№ 01-11/1 Харченка О.В. щодо передачі майна та керуючись ст.26, ст.60 Закону 

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

передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Коростенського району  у комунальну 

власність Олевської міської територіальної громади в особі Олевської міської 

ради, згідно додатку. 

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

чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

     

Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 
Додаток  

до рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 03.02.2022 року №____ " Про надання 

згоди на прийняття майна зі спільної  власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Коростенського 

району  у комунальну власність Олевської міської 

територіальної  громади в особі Олевської міської 

ради"  

 

Майно, що пропонується до передачі 

№ 

п/п 
Найменування 

Інвентарний 

номер 

Кількість Сума, грн 

  1 2 3 4 

1 Комп’ютер (монітор + системний блок) 101480066 1 4 100,50 

2 МФУ 101480064 1 1 941,00 

                                                  ВСЬОГО:   6 041,50 

 

 

Секретар ради                                                                       Сергій МЕЛЬНИК  



ПРОЄКТ 
 

                                                                            
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                                № 

 

Про надання дозволу на передачу основних  

засобів з балансу Олевської міської ради на баланс  

КП «Олевськ-Комунальник» Олевської міської  

ради на праві господарського відання 

 

З метою забезпечення належного функціонування та фінансування КП 

«Олевськ-Комунальник» Олевської міської ради, для задоволення потреб 

населення в отриманні комунальних послуг, керуючись ст.ст. 133, 136 

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

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на передачу основних засобів з балансу Олевської міської 

ради на баланс КП «Олевськ-Комунальник» Олевської міської ради на праві 

господарського відання, згідно з додатком. 

2. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

власності Олевської міської ради (Ковальчук О.Б.) підготувати договір на 

закріплення майна, що перебуває у комунальній власності Олевської міської 

територіальної громади, за комунальним  підприємством «Олевськ-

Комунальник» Олевської міської ради на праві господарського відання. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Олевської міської ради (Дорош 

В.В.) оформити акти приймання-передачі, у відповідності до вимог чинного 

законодавства.  

4. КП «Олевськ-Комунальник» Олевської міської ради здійснити заходи 

щодо зарахування на баланс майна, зазначеного в додатку до цього рішення.   

5. Уповноважити міського голову укласти та підписати договір про 

закріплення майна комунальної власності Олевської міської територіальної 

громади на праві господарського відання з в.о. директора КП «Олевськ-

Комунальник» Олевської міської ради. 



ПРОЄКТ 

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 
 

 

 

                                                           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія             м.Олевськ          VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                                         № 

 

Про надання дозволу міському Будинку  

культури Олевської міської ради на списання  

основних засобів (транспортних засобів) 

 

      Розглянувши лист директора міського Будинку культури Олевської міської 

ради від 14.12.2021 року № 153 Халімончука П.О. щодо списання основних 

засобів (транспортних засобів), відповідно Бюджетного кодексу України, 

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

ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення 

«Про порядок списання, безоплатної передачі майна, яке належить до 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади» 

затвердженого рішенням XXIX сесії Олевської міської ради VII скликання від 

06.09.2018 року № 749 та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл міському Будинку культури Олевської міської ради на 

списання основних засобів, а саме: транспортних засобів, які знаходяться в 

несправному стані, подальшій експлуатації та ремонту не підлягають через 

фактичну моральну та фізичну зношеність, згідно додатку. 

2. Міському Будинку культури Олевської міської ради (Халімончуку П.О.) 

провести відповідні операції в бухгалтерському обліку згідно вимог 

чинного законодавства. Матеріали, отримані від списання основних засобів, 

зазначених у додатку до цього рішення, оприбуткувати та в подальшому 

використати для господарських потреб. 



ПРОЄКТ 

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 XVІІ сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 03.02.2022 року №____ "Про надання 

дозволу міському Будинку культури Олевської міської 

ради на списання основних засобів (транспортних 

засобів)" 

 

 

 

 

Перелік об’єктів, що пропонуються до списання 

Основні засоби 

№

 

п/

п 

Найменуванн

я 

Інвентарний 

номер 

Заводськи

й номер 

Кількість Рік випуску 

та введення 

в 

експлуатаці

ю 

Стан 

основних 

частин, 

деталей, 

вузлів 

Балансова 

(первісна) 

вартість, 

грн 

Примітка 

1 Автоклуб 

«Кубань» 

10510001 1247 1 04.07.1986 Застарілі 

та фізично 

зношені 

11834,00 Знос 

100% 

2 Мікроавтоклу

б «Кубань» 

10510002 3983 1 21.07.1989 Застарілі 

та фізично 

зношені 

11834,00 Знос 

100% 

 

 

 

Секретар ради                                                                       Сергій МЕЛЬНИК 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА          

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ             

 

Р І Ш Е Н Н Я   

ХVІІ сесія                   м. Олевськ                VІІI скликання  

 

03.02.2022                      № 

 

Про надання дозволу на безоплатну передачу основних  

засобів (нежитлове приміщення амбулаторії) з балансу  

КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги»  

Олевської міської ради на баланс Олевської міської ради 

 

Розглянувши лист генерального директора КНП «Олевський Цент 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради від 29.11.2021 року № 

538/01-14 Мельчинської Н.В. 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 (нежитлове 

приміщення амбулаторії)  з балансу КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради на баланс Олевської міської ради, 

згідно з додатком.  

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

ради (Мельчинській Н.В.) здійснити процедуру передачі, та оформити акти 

приймання-передачі, у відповідності до вимог чинного законодавства.  
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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 ХVІІ сесії Олевської міської ради  

VIII скликання від 03.02.2022 року №____ «Про 

надання дозволу на безоплатну передачу основних 

засобів (нежитлове приміщення амбулаторії) з балансу 

КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради на баланс Олевської 

міської ради» 

 
Основні засоби, що пропонуються до передачі 

Найменування об’єкта Інвентарний 

(номенклату

рний) номер 

Кількість Первісна 

(переоцінена) 

вартість, грн 

Сума 

нарахованого 

зносу, грн 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, 

грн 

1 2 3 4 5 6 

Приміщення амбулаторії, 

загальною площею 63,0 

м
2
, за адресою: вул. 

Малікова, 45-А, с.Хочине, 

Коростенського району, 

Житомирської області 

10310030 1 22 500,00 21 381,00 1 119,00 

 
 

Секретар ради                                                                 Сергій МЕЛЬНИК  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА          

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ             

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХVІІ сесія                   м. Олевськ                VІІI скликання  

 

03.02.2022                      № 

 

Про надання дозволу на безоплатну передачу  

основних засобів (танцплощадки) з балансу  

міського будинку культури Олевської міської 

ради на баланс Олевської міської ради 

 

Розглянувши лист директора міського Будинку культури Олевської 

міської ради від 30.11.2021 року № 258 Халімончука П.О щодо передачі майна, 

з метою упорядкування обліку та 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 (танцплощадки) з 

балансу міського Будинку культури Олевської міської ради на баланс Олевської 

міської ради, згідно з додатком.  

2.  Міському Будинку культури Олевської міської ради (Халімончуку П.О.) 

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 



ПРОЄКТ 
Додаток 

до рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради  

VIII скликання від 03.02.2022 року №____ 

«Про надання дозволу на безоплатну передачу 

основних засобів (танцплощадки) з балансу 

міського Будинку культури Олевської міської 

ради на баланс Олевської міської ради» 

 

 

Основні засоби, що пропонуються до передачі 

Найменування 

об’єкта 

Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількість Первісна 

(переоцінена) 

вартість, грн 

Сума 

нарахованого 

зносу, грн 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, 

грн 

1 2 3 4 5 6 

Танцплощадка, 

1972 введення в 

експлуатацію 

10310005 1 114 904,00 114 904,00 0,00 

 

 

 

Секретар ради                                                                 Сергій МЕЛЬНИК  



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія             м. Олевськ          VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                                     № 

 

Про затвердження цільової Програми 

«Профілактика рецидивної злочинності та 

правопорушень на території Олевської 

міської територіальної громади на 2022-

2025 роки» 

 

      Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про пробацію», «Про  Державну кримінально-виконавчу службу України», 

відповідно до клопотання начальника Коростенського районного сектору №3  

філії Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області, 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради  з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, з метою забезпечення підвищення загального 

рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, забезпечення безпеки 

населення Олевської міської територіальної громади, шляхом розроблення та 

здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов 

учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органів 

пробації та органів місцевого самоврядування в зазначеній сфері, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити цільову Програму «Профілактика рецидивної злочинності та 

правопорушень на території Олевської міської територіальної громади на 2022-

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 (Світельська К.В.). 

 

Міський голова                                                                  Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 



ПРОЄКТ 
 

Додаток 

до рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради  

VІІI скликання від 03.02.2022 р № 

«Про затвердження цільової Програми 

 «Профілактика рецидивної злочинності та 

правопорушень на території  Олевської  

міської територіальної громади  

на 2022-2025 роки» 

 

 

 

 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

«Профілактика рецидивної злочинності та 

правопорушень  

на території Олевської міської 

територіальної громади 

на 2022-2025 роки» 
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                                                                   ЗМІСТ 

цільової Програми «Профілактика рецидивної злочинності 

та правопорушень на території Олевської міської ТГ на 2022 – 2025 роки» 

 

1. ВСТУП 

1.1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. ПРАВОВІ  ПІДСТАВИ 

1.2. ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ 

1.3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ 

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

3. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, СТРОКИ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

3.1. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

3.2. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

3.3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 

5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

1. ВСТУП  

1.1. Загальна частина. Правові підстави.  

Цільову програму «Профілактика рецидивної злочинності та правопорушень на 

території Олевської міської ТГ на 2022 – 2025 роки» (далі – Програма) розроблено 

відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України від 11.07.2003 № 1129 - ІV, 

Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України від 05.02.2015 № 160-VІІІ «Про пробацію». Дана Програма спрямована на 

підвищення ефективності роботи Коростенського районного сектору №3 філії Державної 

установи «Центр пробації» у Житомирській області щодо проведення соціально-виховної 

роботи із засудженими, реалізації пробаційних програм та інших заходів, спрямованих на 

виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 

правопорушень.  

Програмою визначені актуальні проблеми, мета, завдання та пріоритетні напрями 

роботи з попередження рецидивної злочинності на території Олевської ТГ на 2022 – 2025 

роки, шляхи їх досягнення, основні напрями діяльності органу пробації. 

У міжнародній практиці попередження злочинності, визнано, що позбавлення волі 

повинно застосовуватися як крайній засіб впливу до небезпечних злочинців, оскільки 

ізоляція від суспільства нерідко сприяє деградації особистості, втраті соціально корисних 

зв’язків. Тому в багатьох країнах донині ведеться пошук альтернатив позбавлення волі. На 

території Олевської ТГ Житомирської області покарання, не пов’язані з позбавленням волі, 

виконуються Коростенським районним сектором №3 філії Державної установи «Центр 

пробації» у Житомирській області. 

Так, 05.02.2015 року на засіданні пленарної сесії Верховної Ради України прийнято 

Закон України "Про пробацію" та отримано перший результат восьмирічної роботи над 

створенням в Україні законодавчих підстав для впровадження європейської моделі роботи з 

правопорушниками. Прийняття Закону є свідченням гуманізації кримінально-виконавчої 
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політики держави та формування в Україні системи виконання не пов’язаних з 

позбавленням волі кримінально-правових заходів та адміністративних стягнень, яка 

сприятиме забезпеченню захисту інтересів особи, суспільства і держави. 

У нашій країні вже тривалий час проводиться робота щодо створення передумов для 

пробації в Україні. Ця робота супроводжується підтримкою національних і міжнародних 

експертів з питань пробації у рамках міжнародних проектів. 

Пробація – це система обов’язків та обмежень, покладених на правопорушника судом, 

поєднана з соціально-психологічною роботою, із широким залученням державних, 

громадських, релігійних організацій та окремих громадян (волонтерів).  

Метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, 

запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду 

інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру 

їхньої відповідальності. 

Завданнями пробації є: підготовка досудових доповідей щодо обвинувачених; 

здійснення нагляду за засудженими до покарань у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, особами, 

яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено 

покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт, особами, звільненими від 

відбування покарання з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними 

жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років; виконання певних видів покарань, 

не пов’язаних з позбавленням волі; направлення засуджених до обмеження волі для 

відбування покарання до виправних центрів; реалізація пробаційних програм стосовно осіб, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням; проведення соціально-виховної 

роботи із засудженими; здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення; реалізація інших 

заходів, спрямованих на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних 

кримінальних правопорушень. 

Суб’єктами пробації є: обвинувачені, стосовно яких органом пробації готується 

досудова доповідь; особи, засуджені до покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт; особи, яким 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено 

покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт; особи, звільнені від відбування 

покарання з випробуванням; звільнені від відбування покарання вагітні жінки і жінки, які 

мають дітей віком до трьох років; особи, засуджені до обмеження волі, які направляються 

для відбування покарання до виправних центрів; особи, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, стосовно яких вживаються заходи з 

підготовки їх до звільнення. 

Служба пробації покликана сприяти соціальній реабілітації правопорушників. А це 

значить, що поряд з так званим поліцейським компонентом, який передбачає систему 

обмежень та контролю за поведінкою, потрібно впроваджувати компонент соціально-

психологічного супроводу та громадського впливу на правопорушників, які за рішенням 

суду залишені в суспільстві. 

Основними завданнями, які покладені на уповноважені органи з питань пробації є 

реалізація державної  політики у сфері  виконання  кримінальних покарань, активна участь 

громадськості в цьому процесі; регламентація порядку і умов виконання та відбування 

кримінальних покарань; організація надійної охорони в установах виконання покарань; 

контроль і нагляд за засудженими в місцях позбавлення волі; забезпечення стабільної та 



ПРОЄКТ 

контрольованої оперативної обстановки у виправних закладах, залучення засуджених до 

суспільно корисної праці та професійно-технічного навчання, створення належних 

комунально-побутових умов для засуджених та необхідного медичного забезпечення. 

Значною мірою на забезпечення нагляду та кількість вчинених правопорушень 

засудженими впливає криміногенний склад засуджених.  

1.2.ПАСПОРТ 

цільової Програми «Профілактика рецидивної злочинності та правопорушень на 

території Олевської міської ТГ на 2022 – 2025 роки» 

1.  Ініціатор розроблення Програми 

(замовник) 

Коростенський районний сектор №3 філії Державної 

установи  «Центр пробації» у Житомирській області 

2.  Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої влади  про 

розроблення або затвердження  

Програми 

Рішення XV сесії Олевської міської ради VIII скликання 

від 07.12.2021 року №….  Про затвердження цільової 

Програми «Профілактика рецидивної злочинності та 

правопорушень на території Олевської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки» 

 

3.  Розробник Програми  Коростенський районний сектор №3 філії Державної 

установи  «Центр пробації» у Житомирській області 
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1.3.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 

 

Упродовж останніх років фінансування установ Державної кримінально-виконавчої 

служби проводилось на недостатньому рівні, зокрема, фінансування органів та установ у 

Житомирській області склало менше 53,0% від потреби.   

У зв’язку з цим матеріально-технічна база органів пробації не повною мірою 

відповідає вимогам Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України «Про 

пробацію», Декларації прав людини і основоположних свобод, а також вимогам 

мінімальних стандартних правил поводження з засудженими. 

Слід зазначити, що відповідальність за результати реформування кримінально-

виконавчої системи, покладається урядовими рішеннями не лише на Державну 

кримінально-виконавчу службу України, але й на органи виконавчої влади, у тому числі і на 

місцевому рівні.  

Сьогодні, на жаль, до критичної межі наближається технічний стан служби пробації, 

потребує покращення і матеріальна база відділу.  

Для забезпечення більш якісного нагляду за поведінкою засуджених, здійснення 

соціально-виховної роботи з ними, реалізації відносно них пробаційних програм тощо, 

недопущення скоєння ними нових злочинів необхідно провести ремонтні роботи 

приміщення, придбати відповідні технічні засоби, бюджетні кошти на придбання яких 

протягом останніх років не виділялись.  

 

2. МЕТА  ПРОГРАМИ 

 

Основною метою Програми є підвищення ефективності реалізації єдиної державної 

політики у сфері виконання кримінальних покарань в установах виконання покарань 

шляхом фінансування з міського бюджету тих пріоритетних напрямів та заходів, які 

впливають на умови відбування покарання, профілактику рецидивної злочинності, 

4.  Співрозробник Програми  Олевська міська рада 

5.  Відповідальний виконавець 

Програми  
Коростенський районний сектор №3 філії Державної 

установи  «Центр пробації» у Житомирській області 

6.  Учасники Програми Олевська міська рада,   

Коростенський районний сектор №3 філії Державної 

установи  «Центр пробації» у Житомирській області,  
Фінансове управління Олевської міської ради 

7.  Термін реалізації Програми 2022- 2025 

7.1. Етапи виконання Програми  

(для довгострокових програм)  
Протягом 4-х років 

8.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

У межах фінансових можливостей 

 

8.1. Коштів міського бюджету У межах фінансових можливостей 
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досягнення уповільнення темпів зростання злочинності на основі чітко визначених 

пріоритетів поступового нарощування зусиль держави й громадськості, удосконалення 

законодавства та виконання пробаційних заходів, забезпечення безпеки суспільства шляхом 

виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 

правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з 

метою прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності, вдосконалення діяльності 

органу пробації щодо дотримання прав і свобод людини в процесі виконання кримінальних 

покарань, приведення умов відбування покарань у відповідність з європейськими 

стандартами, створення умов для виправлення та ресоціалізації засуджених. 

 

3. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ,  

СТРОКИ  ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Для успішної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання 

необхідно протягом 4-х років, а саме 2022- 2025 років здійснити комплекс наступних 

заходів: 

1) проведення на території Олевської ТГ комплексу профілактичних заходів з метою 

запобігання скоєння засудженими, які перебувають на обліку Коростенського районного 

сектору №3 філії Державної установи  «Центр пробації» у Житомирській області повторних 

злочинів. До проведення заходів можливе залучення в межах компетенції представників 

громадських організацій, відділів, управлінь, служб міської ради, центру соціальних служб 

Олевської міської ради та відділу поліції №2 Коростенського районного управління поліції 

Головного Управління Національної поліції у Житомирській області, засобів масової 

інформації міста; 

2) удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення 

волі; 

3) забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від 

жорстокого поводження, втягнення в злочинну діяльність; 

4)  виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм 

профілактики правопорушень та повторної злочинності обліковців; 

5)  удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення 

ефективності розшукових заходів у сфері протидії злочинності; 

6)  удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення 

профілактичної діяльності; 

7)  з метою запобігання негативним проявам пияцтва, наркоманії, дитячої 

бездоглядності і безпритульності серед неповнолітніх, проведення спільних профілактичних 

заходів щодо виявлення та обліку дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення, або 

стали жертвами злочинної діяльності дорослих; 

8)  активізація процесу формування у дітей здорового способу життя, забезпечити їх 

широке залучення до відвідування позашкільних занять; 

9)  профілактика правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості злочинів, 

вчинених дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних установах для дітей у 

відповідність із міжнародними стандартами; 

10)  проведення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних заходів 

профілактики правопорушень. 

Програма є довгостроковою та передбачає виконання зазначених проблем і здійснення 

відповідних заходів протягом 4-х років, а саме 2022 - 2025 роки. 
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3.1. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Основними завданнями, на виконання яких спрямована Програма, є: 

1) забезпечення профілактики повторної злочинності; 

2) послаблення дії криміногенних факторів; 

3) недопущення втягнення в злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо 

неповнолітніх, витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя; 

4) створення конструктивної планомірної допомоги в поверненні засуджених у суспільство, 

здійснення нагляду за ними на добровільній основі після звільнення від відбування позбавлення 

волі; 

5) удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі; 

6) підвищення рівня організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими; 

7) не допускати щодо засуджених обмеження їх прав, які перевищують обмеження, 

передбачені рішенням суду або адміністративного органу, і які необхідні у кожному конкретному 

випадку залежно від тяжкості вчиненого злочину; 

8) запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних із торгівлею наркотичними засобами особливо 

серед неповнолітніх; 

9) протидія рецидивній злочинності, зменшення кількості злочинів, вчинених особами 

засудженими до альтернативних видів покарань, підвищення ефективності виконання покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі; 

10) підвищення ефективності діяльності персоналу органів пробації; 

11) співпраця з організаціями, підприємствами, установами міста щодо отримання достовірної 

та повної інформації відносно соціально незахищених верств населення для своєчасного реагування 

та надання соціальних послуг; забезпечення доступності  та якості соціальних послуг.  

Під час визначення конкретних завдань і заходів враховано їх взаємопов’язаність, повноту та 

всебічність. 
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3.2. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

№ 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  

заходів Програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн.,  

в т. ч. : по 

роках 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І Профілактика 

злочинності 

в молодіжному 

середовищі 

1. Забезпечення 

зайнятості підлітків, 

надання соціальної 

допомоги 

неповнолітнім, 

організація їх дозвілля 

2022-

2025 

Коростенський 

районний сектор №3 

філії Державної 

установи «Центр 

пробації» у 

Житомирській області, 

відділ освіти молоді та 

спорту Олевської 

міської ради, служба у 

справах дітей Олевської 

міської ради, центр 

соціальних служб 

Олевської міської ради 

- фінансування не 

потребує 

Покращення 

криміногенної 

ситуації, зниження 

кількості злочинних 

проявів в підлітковому 

віці, зменшення 

підліткової злочинності 

2. Заходи, спрямовані 

на протидію втягненню 

неповнолітніх у 

злочинну діяльність 

2022-

2025 

Коростенський 

районний сектор №3 

філії Державної 

установи «Центр 

пробації» у 

Житомирській області,  

служба у справах дітей 

Олевської міської ради, 

центр соціальних служб 

Олевської міської ради 

- фінансування не 

потребує 

Покращення 

криміногенної 

ситуації, зменшення 

підліткової злочинності 

мінімізація злочинного 

впливу на молодь і 

підлітків, усунення 

причин і умов, які 

сприяють втягненню їх 

у протиправну 

діяльність 
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ІІ Протидія 

рецидивній 

злочинності, 

зменшення 

кількості 

кримінальних 

правопорушень, 

вчинених особами 

засудженими до 

альтернативних 

видів покарань.  

Удосконалення 

роботи із 

соціальної 

адаптації осіб, 

звільнених з місць 

позбавлення волі. 

1. Надання допомоги у 

соціальній адаптації 

особам, звільненим з 

місць позбавлення 

(обмеження) волі, на 

підставі умовно-

дострокового 

звільнення та заміни на 

більш м’яке покарання 

2022-

2025 

Коростенський 

районний сектор №3 

філії Державної 

установи «Центр 

пробації» у 

Житомирській області, 

відділи, управління та 

служби міської ради 

- фінансування не 

потребує 

Попередження та 

зменшення 

рецидивної 

злочинності, 

покращення 

соціальної 

адаптації осіб, 

звільнених з місць 

позбавлення волі 

 

2. Здійснення заходів, 

спрямованих на 

виправлення 

засуджених та 

запобігання вчиненню 

ними повторних 

кримінальних 

правопорушень 

2022-

2025 

Коростенський 

районний сектор №3 

філії Державної 

установи «Центр 

пробації» у 

Житомирській області 

- фінансування не 

потребує 

Виконання покарань, не 

пов’язаних з 

позбавленням волі; 

здійснення нагляду  

за засудженими до 

покарань у виді 

позбавлення права 

обіймати певні посади 

або займатися певною 

діяльністю, 

громадських робіт, 

виправних робіт, 

особами, яким 

покарання у виді 

обмеження волі або 

позбавлення волі на 

певний строк замінено 

покаранням у виді 

громадських робіт або 

виправних робіт, 

звільненими від 

відбування покарання з 

випробуванням, 

звільненими від 

відбування покарання 
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вагітними жінками і 

жінками, які мають 

дітей віком до 3 років; 

проведення соціально-

виховної роботи із 

засудженими 

ІІІ Організаційні 

заходи 

(матеріально-

технічне 

забезпечення) 

1. Покращення 

матеріально-технічного 

забезпечення  

Коростенський 

районний сектор №3 

філії Державної 

установи «Центр 

пробації» у 

Житомирській області 

а саме: 

2022-

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коростенський 

районний сектор №3 

філії Державної 

установи «Центр 

пробації» у 

Житомирській області 

   

 

 

 

Покращення 

криміногенної 

ситуації, зниження 

кількості злочинних 

проявів,  досягнення 

належного рівня 

фінансового й 

матеріального 

забезпечення 

пробаційної діяльності 

шляхом покращення 

матеріально-технічних 

умов Олевського 

районного сектору філії 

Державної установи 

«Центр пробації» у 

Житомирській області, 

а саме придбання 

офісної техніки, 

канцтоварів тощо, 

зміцнення кадрового 

потенціалу  

Придбання 

комп’ютерної техніки 

(персональний 

комп’ютер з монітором, 

багатофункціональний 

друкуючий пристрій) 

2022-

2025 

міський 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Придбання  

канцтоварів (паперу, 

конвертів з марками) 

2022-

2025 

міський 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Придбання меблів 2022-

2025 

міський 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Фліпчарт з фіксованим 

тримачем 

2022-

2025 

міський 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Проектор 

мультимедійний з 

динаміком 

2022-

2025 

міський 

бюджет 

У межах 

фінансових 

можливостей 

2. Підготовка 2022- Коростенський - фінансування не Забезпечення широкої 



ПРОЄКТ 

 матеріалів для газет, у 

тому числі, розміщення 

інформації на власних 

сторінках у мережі 

Інтернет, проведення 

зустрічей, прес-

конференцій, надання 

необхідної допомоги у 

висвітленні роботи 

служби пробації. 

2025 районний сектор №3 

філії Державної 

установи «Центр 

пробації» у 

Житомирській області 

потребує гласності діяльності 

органів пробації, 

спрямованої на 

попередження 

злочинності. 
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3.3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ,  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ  

 

Реалізація Програми дасть змогу:  

- підвищити рівень дотримання прав і свобод людини в процесі виконання покарань, 

не пов’язаних з позбавленням волі; 

- удосконалити механізм ресоціалізації засуджених та підготовки їх до звільнення;  

- удосконалити практику виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; 

- сприяти ресоціалізації та соціальній адаптації у суспільстві засуджених осіб, а також 

профілактика вчинення ними повторних кримінальних правопорушень; 

- забезпечити належні умови праці, розвиток матеріально-технічної бази служби 

пробації шляхом забезпечення працівників служби пробації матеріально-технічними 

цінностями, канцтоварами тощо. 

У результаті посилення профілактичного впливу очікується: 

1) зниження рівня злочинності та ослаблення суспільної напруги, викликаної її 

впливом; зниження впливу організованої злочинності на економічну та політичну сфери 

суспільства; 

2) мінімізація злочинного впливу на молодь і підлітків, усунення причин і умов, які 

сприяють втягненню їх у протиправну діяльність; 

3) поліпшення захисту прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов 

життя в місті та селах; 

4) виконання певних видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; здійснення 

нагляду за засудженими до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, особами, яким 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено 

покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт, особами, звільненими від 

відбування покарання з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними 

жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років; проведення соціально-виховної 

роботи із засудженими; 

5) створення системи ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення та 

обмеження волі; 

         6) зміцнення кадрового потенціалу служби пробації; 

7) досягнення належного рівня фінансового й матеріального забезпечення пробаційної 

діяльності; 

8) реалізація інших заходів, спрямованих на виправлення засуджених та запобігання 

вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень. 

               4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також 

інших не заборонених законом джерел. 

Забезпечення виконання заходів цієї Програми здійснюється в межах видатків, 

передбачених в міському бюджеті на відповідний рік. 

Обсяг фінансування Програми з міського бюджету визначається щорічно, виходячи з 

конкретних завдань та наявних коштів і може уточнюватися під час формування проекту 

міського бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей доходної частини 

бюджету. 
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5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ 

 

Відповідальним виконавцем Програми є Коростенський районний сектор №3 філії 

Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області, що здійснює організацію та 

координацію виконання заходів Програми 

Відповідальний виконавець Програми щорічно до 01 березня року, наступного за 

звітним, звітує на сесії міської ради про хід реалізації цільової Програми «Профілактика 

рецидивної злочинності та правопорушень на території Олевської ТГ на 2022 – 2025 роки». 

Контроль за виконанням Програми покладається на заступника міського голови та на 

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

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

 

 

Секретар ради                                                                           Сергій МЕЛЬНИК  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія                                      м.Олевськ                          VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                                    № 

 

Про затвердження «Програми біологічної безпеки  

та біологічного захисту населення Олевської міської 

територіальної громади» на 2022 рік 

 

Розглянувши лист  в.о. завідувача Олевського міжрайонного відділу 

Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» Міляновича РОМАНА, , з метою 

визначення та послідовної реалізації основних напрямів державної політики 

спрямованих на забезпечення належного рівня захисту населення та 

навколишнього природного середовища Олевської міської територіальної 

громади від небезпечних біологічних агентів (біозагроз) різного походження, 

запобігання проявам біотероризму, шляхом створення та ефективного 

функціонування системи біологічного безпеки та біологічного захисту, 

відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи висновки і 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 біологічної безпеки та біологічного захисту 

населення Олевської міської територіальної громади» на 2022 рік (далі – 

Програма), згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню Олевської міської ради (Катерина Горпиніч) 

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 (Катерина СВІТЕЛЬСЬКА). 

 

Міський голова                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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Додаток  

до рішення XVІІ сесії Олевської міської ради  

VIІI скликання від 03.02.2022 року №___  

Про затвердження “Програми біологічної безпеки та   

біологічного захисту населення Олевської територіальної 

громади на  2022 рік» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
Біологічної безпеки та біологічного захисту 

населення  

Олевської територіальної  громади  

на 2022 рік 
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МЕТА ПРОГРАМИ 

Питання біобезпеки та біозахисту стоїть гостро для всіх країн, адже 

розмаїття чинників інфекційних захворювань із кожним роком збільшується. 

Схильність збудників вірусних інфекцій до мутації та адаптації стала 

потужним джерелом біологічної загрози у світі. Тому світові організації 

об'єдналися для спільної біологічної діяльності. Наша країна бере активну 

участь у питаннях біобезпеки та біозахисту. Зокрема МОЗ України працює над:  

 -  стратегією біологічної безпеки та біологічного захисту та 

законопроектом «Про систему громадського здоров’я та забезпечення 

санітарно-епідемічного благополуччя», 

 -  «Впровадження електронної інтегрованої системи спостереження за 

захворюваннями» на об’єктах Міністерства охорони здоров’я України 

(ЕЛІССЗ)», 

- продовженням переоснащення лабораторій мікробіологічного профілю, 

що працюють з особливо небезпечними патогенами, відповідно до рівнів 

біологічної безпеки за міжнародними стандартами (BSL), 

- лабораторіями в національній мережі закладів із питань контролю та 

профілактики хвороб як складовою національної системи біологічної 

безпеки та біологічного захисту за принципом «Єдине здоров’я». 

МОЗ України представило довгострокову стратегію з біологічної безпеки 

та захисту в рамках концепції “Єдине здоров'я” в Україні. Головним фактором 

успішного виконання цієї стратегії стане розробка закону України “Про 

біологічну безпеку та захист”. 

Тож,  основною метою даної програми, яка успішно здійснюється і 

реалізується 4 роки поспіль в Олевській ТГ, завдяки небайдужості і 

державницькому ставленню керівництва ТГ – є збереження здоров’я 

населення, профілактика виникнення спалахів інфекційних захворювань, 

хвороб неінфекційного ґенезу. Дана програма є багатовекторною і охоплює 

основні сфери життєдіяльності громади. 

І. Загальна характеристика Програми біобезпеки та біологічного захисту 

населення об’єднаної територіальної громади на 2022 рік. 

 

1. Ініціатор розроблення Програми  - Олевська міська рада; 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади при 

розробленні Програми: 

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» № 4004-ХІІ від 24.02.1994 року зі змінами 

вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX; 

- Наказ МОЗ України від 28.03.2020 № 722 "Організація надання 

медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)" 

https://www.qdpro.com.ua/document/64435


ПРОЄКТ 

- Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів» №1602-18 від 22.07.2019 р. (система 

HACCP з 20.09.2019 р. набрали чинності п.2 ст.20, ст.21, ч.1 ст.64) 

- Постанова КМУ «Про затвердження Положення про державну  

систему моніторингу довкілля» від 30.03.1998 року № 391;  

- Рішення Конституційного суду України № 15-РП/98 від 25.11.1998 

року «Про заборону надавати закладам лікувального спрямування 

платні послуги»; 

- Постанова КМУ № 559 від 23.05.2001 року «Про затвердження 

переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку 

проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»; 

- Наказ МОЗ України № 280 від 23.07.2002 року (у редакції наказу МОЗ 

України № 150 від 21.02.2013 року) «Правила проведення 

обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих 

професій виробництва та організацій, діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням  населення і може привести до поширення 

інфекційних хвороб»; 

- Постанова Головного санітарного лікаря України № 16 від 17.05.2010 

року «Про попередження виникнення водно-нітратної 

метгемоглобінемії у дітей»; 

- ДСанПіН «Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції 

громадського харчування» № 139 від 07.11.2001,; 

- ДСанПіН № 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною»; 

- ДСанПіН  «Утримання територій населених місць», наказ МОЗ 

України № 145 від 17.03.2011 року; 

- ДБН В.2.5-75:13 «Каналізація. Зовнішні мережі і споруди»; 

- Наказ МОЗ України № 234 від 24.03.2016 року «Санітарний регламент 

для дошкільних навчальних закладів»; 

- Наказ МОЗ №2205 від 25.09.2020 р., зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 10.11.2020р. №1111/35394 «Про затвердження 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» 

 

3. Розробник Програми - Олевський міжрайонний відділ ДУ 

«Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 

4. Співрозробник Програми – Управління фінансів Олевської міської  

     ради. 

5. Відповідальний виконавець Програми - Олевський міжрайонний відділ 

ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України»; 
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6. Учасники Програми - Олевський міжрайонний відділ ДУ «Житомирський 

обласний лабораторний центр МОЗ України»; відділи управління  

Олевської міської ради. 

7. Період реалізації Програми – з 01.01.2022 року до 31.12.2022 року. 

8. Етапи виконання Програми – згідно розроблених річних, квартальних і 

помісячних планів. 

9. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми – Державний, 

Олевський  міський територіальний бюджет. 

10.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми – обсяг фінансування визначається в межах видатків, 

визначених Постановою КМУ від 27.08.2003 року №1351 «Тарифи 

(прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату 

установами та закладами ДСЕС». 

11. Основні джерела фінансування Програми – Державний бюджет, 

Олевський міський територіальний бюджет, інші джерела, що не 

заборонені законодавством України. 

 

ІІ. Шляхи та способи розв’язання проблеми, термін виконання Програми. 

 

1. Заходи, щодо запобігання виникнення отруєнь, гострих кишкових 

захворювань в ДНЗ громади. 

2. Заходи щодо запобігання виникнення отруєнь, гострих кишкових 

захворювань серед населення, що користуються водою громадських 

колодязів. 

3. Заходи щодо запобігання виникненню отруєнь нітратами і нітритами, 

вірусного гепатиту А, метгемоглобінемії, гострими кишковими 

захворюваннями серед дітей та педагогічного персоналу в школах ОТГ, 

що користуються відомчими колодязями. 

4. Заходи щодо запобігання кишкових інфекцій та гельмінтозів серед 

працівників ДНЗ. 

5. Заходи щодо запобігання поширення кишкових інфекцій  і гельмінтозів 

серед працівників закладів освіти. 

6. Заходи щодо запобігання поширенню кишкових інфекцій і гельмінтозів 

серед медичних працівників громади. 

7. Заходи щодо запобігання виникнення та  поширенню інфекційних 

захворювань серед пацієнтів, які обслуговуються в закладах районного 

центру первинної медико-санітарної допомоги. 

8. Заходи щодо запобігання виникнення спалахів та поширенню 

внутрішньолікарняних інфекцій серед відділень та підрозділів 

лікувального закладів. 
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Виконання Програми – на протязі 2022 року згідно річних, квартальних та 

помісячних планів здійснення заходів.  

 

ІІІ. Очікувані результати  виконання Програми. 

 

Виконання Програми  дасть можливість не допустити дестабілізації 

епідеміологічної ситуації на території громади, запобігти виникненню та 

поширенню інфекційних захворювань, отруєнь та хвороб неінфекційного 

ґенезу, як серед населення громади так і в організованих колективів, своєчасно 

виявляти і усувати можливі біозагрози для населення, профілактично 

посилювати санітарно-епідемічне благополуччя,  завершення процесу 

гармонізації національного законодавства з біологічної безпеки та біологічного 

захисту з нормами міжнародного права. 

ІV. Оцінка фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, 

необхідних для виконання Програми. 

 Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, 

передбачених в Державному бюджеті, бюджеті Олевської  територіальної 

громади, а також інших джерел, не заборонених  законодавством України. 

Необхідний обсяг фінансування Програми,  визначається щороку, виходячи з 

конкретних завдань. 

 

 

Секретар ради                                                                   Сергій МЕЛЬНИК 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія                                      м.Олевськ                          VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                                        № 

 

Про затвердження «Програми надання соціальних гарантій 

 фізичним особам, які надають соціальні послуги 

 з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік» 

 

З метою соціального захисту та соціальної підтримки осіб, які потребують 

сторонньої  допомоги  шляхом надання якісних соціальних послуг; відповідно 

до п. 22 ч. 1 ст. 26 

Закону  України  “Про   місцеве  самоврядування   в  Україні”, статей 89, 

91   Бюджетного  кодексу  України, 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 надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік» 

, 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  
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                          Додаток  

до рішення XVII сесії Олевської міської ради VІІI 

скликання від 03.02.2022 р. № ______Про 

затвердження «Програми надання соціальних 

гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги  з догляду на непрофесійній основі на 2022 

рік »  

 

 

 

Програми надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають соціальні послуги 

з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік 
 

1. Загальна характеристика Програми  

 

1. Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 

2. Розробник Програми Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності 

3. Співрозробники Програми  

(у разі наявності) 

Фінансовеуправління 

Олевської міської ради  

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Олевська міська рада  

5. Учасники Програми Олевська міська рада,  

Житомирський обласний центр 

по нарахуванню та здійсненню 

соціальних виплат, 

Відділ №4 (Олевськ) 

Управління соціальної 

політики Коростенської РДА 

 

6. Головний розпорядник коштів Олевська міська рада 

7. Термін реалізації Програми 2022 рік 

 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні Програми 

Міський бюджет, обласний 

бюджет, інші джерела, не 

заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

В межах фінансових 

можливостей 

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
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Програма розроблена на виконання Закону України «Про соціальні 

послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 

«Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 року № 1074 «Про 

внесення змін до Порядку подання та оформлення документів, призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду 

на непрофесійній основі») і спрямована  на  посилення соціального захисту 

населення, відтворення життєдіяльності, соціальної 

адаптації  та  повернення  до  повноцінного життя окремих осіб, що 

проживають на території  Олевської міської територіальної громади (далі- 

міської ТГ) і які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги. 

З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують 

сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, 

хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та 

можливості до самообслуговування. Станом  на  01.01.2022  року на 

території   Олевської міської ТГ  проживає майже 340 осіб з інвалідністю. 

Погіршується стан здоров’я та відповідно здатність до самообслуговування 

людей похилого віку, особливо тих, які проживають далеко від родичів і не 

перебувають на обліку в територіальному центрі соціального  обслуговування 

(надання соціальних послуг). 

Основним  завданням  Програми  є: 

 соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують 

сторонньої допомоги  шляхом надання якісних соціальних послуг, спрямованих 

на підтримку життєдіяльності; 

 попередження виникнення  складних  життєвих  обставин; 

 створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих 

проблем. 

 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 Реалізація  заходів  Програми  здійснюється  шляхом  виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги в розмірах, 

визначених у відповідності з вимогами діючого законодавства. 

  Компенсація  призначається  фізичній особі, яка надає соціальні послуги 

з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній 

основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів 

соціальних послуг, особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають 

(крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Призначення щодо 

розрахунку та визначення суми компенсації здійснюється відділом №4 
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Управління соціальної політики Коростенської РДА в порядку та 

Житомирським обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних 

виплат, встановленому діючим законодавством. 

   Перерахування коштів здійснюється з бюджету міської  ТГ головному 

розпоряднику  бюджетних  коштів,  визначеному  рішенням сесії 

міської  ради  в  межах  бюджетних  призначень на поточний рік. 

Головний розпорядник коштів: 

 організовує систематизацію та зберігання інформації про осіб, які 

надають соціальні послуги, забезпечує її автоматизоване використання; 

 формує на кожну особу, яка надає соціальні послуги, персональну 

справу; 

 здійснює перерахування компенсаційних виплат щомісячно на 

розрахункові рахунки осіб, які надають соціальні послуги. 

Головний розпорядник коштів до 10-го числа кожного місяця формує та 

подає фінансовому управлінню Олевської міської ради (далі – фінансове 

управління)  потребу в коштах на фінансування компенсаційних виплат в 

поточному місяці за надані соціальні послуги. 

  

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

  Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів бюджету 

міської ТГ в межах видатків, затверджених рішенням сесії міської ради про 

бюджет міської ТГ на поточний рік. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

 Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання 

Програми та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш 

ефективного використання бюджетних коштів. 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій. 

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

  Виконання  Програми  дасть змогу посилити соціальний захист людей, 

які потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращанню умов їх 

проживання, врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що 

потрапили  у  складні  життєві  обставини і потребують соціальних 

послуг  та  забезпеченню  безпеки  та  якості  їх  життя. 

 

 

Секретар ради                                                      Сергій МЕЛЬНИК  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                                          №  

 

Про затвердження структури та граничної  

чисельності комунального підприємства 

 «Олевськ-Комунальник»  Олевської міської ради 

 

З метою створення умов для ефективного управління комунальним 

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

самоврядування в Україні», та враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити структуру та граничну чисельність КП «Олевськ-

Комунальник» Олевської міської ради (код ЄДРПОУ 25304758),(Додаток 

1). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської  ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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Додаток 

до рішення XVII сесії VIII скликання 

від 03.02.2022 року 

 

СТРУКТУРА І ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Олевськ-Комунальник» ОЛЕВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

№ п/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість 

штатних одиниць 

1 Директор 1 

2 бухгалтер 1 

3 Водій автотранспортних засобів  7 

4 Тракторист 6 

5 Електрогазозварник 1 

6 Слюсар -ремонтник 2 

7 Підсобний робітник 15 

8 Робітник виробничих лазень 2 

9 Двірник 10 

10 Машиніст насосних установок водопровода 2 

11 Машиніст насосних установок каналізації 2 

12 Оператор котельні 4 

               Всього штатних одиниць 53 

 

 

 

Секретар ради                                                                 Сергій МЕЛЬНИК  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                                      № 

 

Про надання згоди на організацію 

співробітництва територіальних 

громад на 2022 рік 

 

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

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

співробітництво територіальних громад», з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку територій, підвищення якості надання послуг 

населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання 

визначених законом повноважень та враховуючи висновки та рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на організацію співробітництва територіальних громад у 

формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій комунальної 

форми власності на 2022 рік між Олевською міською радою та Ємільчинською 

селищною радою по Зубковицькому ДНЗ №23 «Малятко» Олевської міської 

ради. 

2. Надати згоду на організацію співробітництва територіальних громад у 

формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій комунальної 

форми власності на 2022 рік, а саме: 

 між Олевською міською радою та Білокоровицькою сільською радою по 

КЗ «Олевська музична школа» Олевської міської ради; 

 між Олевською міською радою та Білокоровицькою сільською радою по 

КУ «Трудовий архів» Олевської міської ради; 

 між Олевською міською радою та Білокоровицькою сільською радою по 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради; 

 між Олевською міською радою та Білокоровицькою сільською радою по 

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Олевської міської ради; 
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 між Олевською міською радою та Білокоровицькою сільською радою по 

Кишинському стаціонарному відділенню для постійного проживання 

осіб похилого віку. 

3. Доручити міському голові Сергію ЛИСИЦЬКОМУ вийти з пропозицією до 

Ємільчинської селищної та Білокоровицької сільської територіальної громади 

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада (Катерина 

СВІТЕЛЬСЬКА) 

 

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                                      № 

 

Про затвердження мінімальної вартості 

місячної оренди одного квадратного метра 

загальної площі нерухомого майна фізичних 

осіб на території Олевської  міської 

територіальної громади на 2022 рік 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно  до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового 

кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 

«Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу 

за нерухоме майно фізичних осіб», враховуючи наказ Міністерства розвитку 

громад та територій України від 16.12.2021 року №337 «Про показники 

опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», з метою 

упорядкування розміру  орендної плати, що зазначається в договорах оренди та 

житловий найм, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити розмір мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра 

загальної площі нерухомого майна в залежності від місцезнаходження та 

функціонального використання об’єкта нерухомого майна, що надається 

в оренду (найм) фізичним особам в розмірі 14,77 грн., згідно додатку № 1 

(додається ). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, та заступника міського голови Сергія 

Гончара. 

   

Міський голова                                                           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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Додаток  

до рішення сесії міської ради  

від 03.02.2022 року 

 

Р О З Р А Х У Н О К 

мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі 

нерухомого майна, що надається в оренду фізичними особами: 

 

1. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається 

виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі 

нерухомого майна за такою формулою:  

П = З х Р нерух.(гривень/кв. метрів) , 

де П - мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно, у гривнях;  

З - загальна площа орендованого нерухомого майна, у кв. метрах;  

Р нерух.(гривень/кв. метрів - мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. 

метра загальної площі нерухомого майна з урахуванням його 

місцезнаходження, інших функціональних та якісних показників, у гривнях.  

 

 2.  Мінімальна вартість місячної оренди 1 м² загальної площі нерухомого 

майна визначається за формулою: 

 

Р нерух.(гривень/кв. метрів) = Р новозбуд. ( гривень/кв. метрів) 

                                                   --------------------------------------------  х М х Ф 

                                                     К  х 12 
де Р нерух. (гривень/кв. метрів) – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. 

метра загальної площі нерухомого майна у гривнях; 

Р новозбуд. (гривень/кв. метрів)  - середня вартість 1 кв. метра новозбудованого 

об’єкта (з урахуванням ПДВ) у гривнях; 

Р новозбуд. (гривень/кв. метрів) = 13 296,00 грн., прогнозний середньорічний 

показник опосередкованої вартості спорудження житла у Житомирській 

області, затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку та 

будівництва України ( №337 від 16.12.2021 року); 

М – місцезнаходження об’єкта нерухомого майна, який у разі його розміщення 

у центральній зоні населеного пункту дорівнює 2, близько від центру – 1,5, 

далеко від центру – 1; 

Ф – функціональне використання об’єкта нерухомості майна, який у разі його 

використання для провадження некомерційної діяльності, у тому числі для 

проживання фізичних осіб – 1; 

К  – коефіцієнт окупності об’єкта  у разі надання його в оренду, що відповідає 

проектному строку його експлуатації дорівнює 75 років. 

 

2. Розмір мінімальної вартості місячної орендної плати 1 м² загальної 

площі нерухомого майна, яке використовується для некомерційної діяльності, у 

тому числі для проживання фізичних осіб: 
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13296 грн./м² 

---------------- = 14,77 грн./м².  

75 х 12  

 - об’єкта, розміщеного у центральній зоні населеного пункту: 

14,77 грн./м² х 2 = 29,54 грн./м² 

 - об’єкта, розміщеного близько від центру: 

14,77 грн./м² х 1,5 =22,16 грн./м² 

 - об’єкта, розміщеного далеко від центру: 

14,77 грн./м² х 1 = 14,77 грн./м² 

 

 

 

Начальник відділу житлово - 

комунального господарства, 

інфраструктури та цивільного 

захисту населення                                                           Олексій ТОРГОНСЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                                      № 

 

Про встановлення пільги на оплату 

за користування соціальним житлом 

 

Розглянувши заяву та подані документи дитини-сироти Мельник Вікторії 

Миколаївни, проживає вул. Свято-Миколаївська,51а кв.13 м. Олевськ, 

Коростенського району, Житомирської області, керуючись ст.26, ст.60 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. Встановити пільгу на оплату за користування соціальним житлом дитині-

сироті Мельник Вікторії Миколаївні,1999 р.н., щоо знаходиться за 

адресою: вул. Свято-Миколаївська,51а кв.13 м.Олевськ, Коростенського 

району, Житомирської області, в розмірі 80%, що становить (триста 

сімнадцять) гривень 78 копійок від розрахункової вартості.  

2. Встановить щомісячну плату за житло в сумі 79,45 грн. (сімдесят дев’ять) 

гривень 45 копійок з дати дії договору найму соціального житла від 

23.11.2021 року. 

3. Внести відповідні зміни до договору найму соціального житла від 

23.11.2021 року, шляхом укладання додаткової угоди. 

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  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                                      № 

 

Про надання дозволу на списання 

з балансу Олевської міської ради 

житлового будинку комунальної власності 

по вул.Інтернаціональна,17 в с.Ліски, 

Коростенського району 

Житомирської області 

 

Розглянувши звернення старости с.Ліски Назарчук Надії Вікторівни від 

18.01.2022 року, взявши до уваги висновки комісії по обстеженню будівель, 

споруд, інженерних мереж та об’єктів житлово-комунального господарства 

Олевської міської ради від 19.01.2022 року, відповідно до рішення XXIX сесії 

Олевської міської ради VII скликання «Про порядок списання, безоплатної 

передачі майна, яке належить до комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади» від 06.09.2018 року №749, керуючись 

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

враховуючи непринадність даного будинку для подальшого проживання у 

зв’язку з руйнуванням, взявши до уваги, що проведення ремонтних та 

відновлювальних робіт у цьому будинку є затратним та недоцільним та 

рекомендації постійної комісії з питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на списання з балансу Олевської міської ради житлового 

будинку комунальної власності за адресою: вул. Інтернаціональна,17 с. Ліски, 

Коростенського району, Житомирської області, інвентаризаційний номер 

101320020, первинною балансовою вартістю 5157,00 грн., нарахованим зносом 

4298,99 грн., у зв’язку з непридатністю для подальшого проживання, внаслідок 

фізичного зносу та знаходження в аварійному стані, ремонт якого є 

недоцільним 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Олевської міської ради 

провести відповідні операції в бухгалтерському обліку. 
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3. Матеріали отримані від списання вищевказаного будинку оприбуткувати та 

в подальшому використати для господарських потреб громади. 

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

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій. 

   

 

 

Міський голова                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                                      № 

 

Про затвердження програми з проведення інвентаризації   

земель комунальної власності та земельних ділянок  

водного фонду на території Олевської міської  

територіальної громади Житомирської області на 2022 рік 

 

 Керуючись ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій», 

Законом України «Про державний земельний кадастр» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада   

ВИРІШИЛА :  

1.Затвердити програму з  проведення інвентаризації земель комунальної 

власності та земельних ділянок водного фонду на території Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області на 2022 рік, додається. 

 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з  питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.) 

 

 

 

Міський  голова                                                                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ    
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                                                                       Додаток 

                                                                       до рішення XVIІ сесії VIII скликання від 03.02.2022  

                                                     «Про затвердження програми з проведення  

                                                              інвентаризації земель комунальної власності та  

                                                             земельних ділянок водного фонду на території  

                                                    Олевської міської територіальної громади 

                                         Житомирської області на 2022 рік» 

 

ПРОГРАМА 

з  проведення інвентаризації  земель комунальної власності та 

земельних ділянок водного фонду на території Олевської  міської 

територіальної громади Житомирської області на 2022 рік 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1 

Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ землекористування 

управління містобудування, 

архітектури, будівництва та 

землекористування Олевської 

міської ради Житомирської області 

2 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

програми 

Земельний кодекс України, Закони 

України «Про землеустрій», «Про 

Державний земельний кадастр», 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення Ради 

національної безпеки і оборони 

України від 15 квітня 2021 року 

«Про заходи державної 

регіональної політики на підтримку 

децентралізації влади» 

3 
Розробник програми 

Відділ землекористування 

управління містобудування, 

архітектури, будівництва та 

землекористування Олевської 

міської ради 

4 Відповідальний 

виконавець програми 

Відділ землекористування 

управління містобудування, 

архітектури, будівництва та 

землекористування Олевської 

міської ради  

5 
Учасники програми 

Замовником виконання заходів 

Програми виступає Олевська міська 

рада; виконавці - суб’єкти, які 

мають право виконувати 

землевпорядні роботи 
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6 Термін реалізації 

програми 

 

2022  рік 

7 

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми 

Бюджет Олевської міської 

територіальної громади 

8 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, 

у тому числі: 

23,0 тис. гривень 

8.1 

коштів бюджету 

Олевської міської 

територіальної громади 

23,0 тис. гривень 

8.2 коштів інших джерел - 

  

 

1. МЕТА ПРОГРАМИ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

ЗЕМЕЛЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

ВОДНОГО ФОНДУ НА ТЕРИТОРІЇ ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Мета Програми проведення інвентаризації земель на території Олевської 

міської територіальної громади Житомирської області на 2022 рік (далі - 

Програма) - розробка організаційних, економічних та інших заходів, 

спрямованих на забезпечення збереження, раціонального використання 

земельних ресурсів та водних об’єктів, їх охорону, шляхом реалізації державної 

політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, 

захисту прав власників і користувачів земельних ділянок та водних об’єктів 

(ставків), наповнення міського бюджету за рахунок сплати орендної плати або 

земельного податку за користування земельними ділянками. 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ 

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

Одним із важливих заходів земельної реформи та перетворення земель на 

потужний ресурс соціально-економічного розвитку громади є здобуття 

достовірних та повних відомостей щодо площі, складу та якісних 

характеристик земель, про землекористувачів та землевласників, врегулювання 

суміжних меж. Достовірні дані про площі, межі, склад угідь та конфігурацію 

земельних ділянок надають можливість прогнозувати використання земель, 

передбачати надходження, обґрунтовано нараховувати орендну плату та/або 

земельний податок, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері 

формування ринку землі. Важливо знати, які земельні ділянки не 

використовуються, або використовуються нераціонально, не за цільовим 
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призначенням, всупереч вимогам земельного та природоохоронного 

законодавства.  Засобом набуття таких знань служить інвентаризація. 

Метою проведення інвентаризації земель є створення інформаційної бази 

для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних 

відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, 

ефективного та об’єктивного оподаткування. 

Враховуючи інтенсивний в останні роки рух земельних ділянок – зміну 

землевласників чи землекористувачів, форм власності, цільового 

призначення, тощо, вкрай необхідним є завершення в найближчому часі їх 

інвентаризації.  

 

3. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ВОДНОГО ФОНДУ ОЛЕВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ 

ОЛБАСТІ. 

 

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця 

розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, 

виявлення земель, що не використовуються, використовуються 

нераціонально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та 

якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного 

земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та 

охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  

На території Олевської міської територіальної громади Житомирської 

області є території, на яких необхідно провести інвентаризацію, а саме: 

земельні ділянками під об’єктами нерухомого майна, які використовуються  без 

правовстановлюючих документів, землі загального користування, землі 

сільськогосподарського призначення та землі запасу (не надані у власність та 

користування), що не використовуються або використовуються без 

правовстановлюючих документів. 

Програмою передбачається проведення інвентаризації земельних ділянок 

водного фонду. Першочергового виконання потребує виготовлення 

землевпорядної документації щодо встановлення меж земельних ділянок під 

водними об’єктами (ставками). На території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області першочергово необхідно провести 

інвентаризацію земельних ділянок під одинадцятьма водними об’єктами 

(ставками), загальною орієнтовною площею 77,0 га. Результати проведення 

інвентаризації будуть використовуватися у подальшому при наданні земельних 

ділянок у комплексі з розташованим на них водним об’єктом у користування на 

умовах оренди, що забезпечить створення сприятливого режиму використання 

водних об’єктів. 

У зв'язку з тим, що одним із основних джерел надходження коштів до 

міського бюджету є надходження від плати за землю, проведення 

інвентаризації земель комунальної власності Олевської міської територіальної 
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громади Житомирської області сприятиме наповненню міського бюджету за 

рахунок сплати орендної плати та/або земельного податку за користування 

землею. 

 

4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ 

ПОКАЗНИКИ 

 

         Підставою для проведення інвентаризації земель комунальної власності та 

земельних ділянок водного фонду є рішення органу місцевого самоврядування, 

уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою. 

 Замовником технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель являється орган місцевого самоврядування в особі Олевської міської 

ради Житомирської області. 

 Виконавцями робіт із землеустрою є:  

- юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним 

забезпеченням та у складі яких працює сертифікований інженер-

землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою; 

- фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і 

технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-

землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою. 

         Роботи з інвентаризації земель включають обстежувальні, топографо-

геодезичні та проектно-вишукувальні роботи, складення і оформлення 

технічної документації в паперовій та електронній (цифровій) формі. 

         За результатами проведення інвентаризації земель виконавцями 

розробляється технічна документація відповідно до статті 57 Закону України 

“Про землеустрій”. 

        Технічна документація погоджується та затверджується в порядку, 

встановленому статтею 186 Земельного кодексу України. 

 

5. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ Й 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ 

 

Передбачені у Програмі заходи спрямовані на розвиток земельних 

відносин та раціональне використання й охорону земель всіх рівнів: 

- проведення інвентаризації земель комунальної власності та земельних 

ділянок водного фонду Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області  стане базовою основою для ведення Державного 

земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального 

використання й охорони земель, ефективного та об'єктивного оподаткування. 

Обсяги фінансування Програми на відповідний бюджетний період 

визначаються при формуванні місцевих бюджетів з урахуванням 

їх реальних можливостей. 

Прогнозні обсяги у фінансуванні заходів передбачених Програмою  

наведені у Таблиці, додається.  
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Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному 

випадку встановлюватиметься проектною установою та замовником із 

урахуванням усіх особливостей та факторів. 

В обсяг фінансування Програми можуть вноситися зміни протягом року. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ 

Координація виконання Програми покладається на відділ 

землекористування управління містобудування, архітектури, будівництва 

та землекористування Олевської міської ради Житомирської області. 

 

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Реалізація Програми дасть змогу створити умови для ведення 

державного земельного кадастру, впровадження інвентаризації земель, яке 

дозволить забезпечити ефективне управління земельними ресурсами, повне, 

своєчасне та додаткове надходження плати за землю, контроль за 

використанням і охороною земель. 

 

 

Начальник відділу землекористування                               Микола САМЧЕНКО         
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Таблиця  

 

Потреба 
у фінансуванні заходів, передбачених Програмою інвентаризації земель 

комунальної власності та земельних ділянок водного фонду  на 

території Олевської міської територіальної громади Житомирської 

області 

 
№ 

з/п 

Заходи та види робіт по 

виготовленню землевпорядної 

документації 

Обсяг 

коштів 

необхідних 

на 

виконання 

робіт, 

тис./грн. 

Всього, 

тис./грн.  

 2022 р. 

Міський 

бюджет, 

тис./грн. 

Обласний 

бюджет 

тис./грн 

 

Інші 

дже

рела 

фіна

нсув

ання 

1 Розроблення землевпорядної  

документації щодо інвентар-

ризації земель несільсько-

господарського призначення  

комунальної власності 

Олевської міської 

територіальної громади 

Житомирської області з  

реєстрацією речового права 

комунальної власності 

1000,0 6,0 6,0 - 

 

2 Розроблення землевпорядної 

документації щодо 

інвентаризації  земель 

сільськогосподарського 

призначення комунальної 

власності Олевської міської 

територіальної громади 

Житомирської області з  

реєстрацією речового права 

комунальної власності 

2000,0 10,0 10,0 - 

 

3 Розробка землевпорядної 

документації щодо 

інвентаризації  земельних 

ділянок водного фонду на 

території Олевської міської 

територіальної громади 

Житомирської області з  

реєстрацією речового права 

комунальної власності 

1500,0 7,0 7,0 - 

 

 

 

 

Всього 4500,0 23,0 23,0 -  

 

Кошти міського бюджету використовуються відповідно до кошторису виконаних 

робіт. 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                         № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєктів із землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі в користування на  

умовах оренди 

 

Розглянувши заяви: 

-  АТ «Житомиробленерго», код ЄДРПОУ 22048622, зареєстрованого за 

адресою: вул. Пушкінська, 32/8, м. Житомир; 

-  АТ «Житомиробленерго», код ЄДРПОУ 22048622, зареєстрованого за 

адресою: вул. Пушкінська, 32/8, м. Житомир; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 51, с. Варварівка, 

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

проєктів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі в користування на умовах оренди,  керуючись ст. ст. 

12, 93, 95, 96, 122, 123,124, 134 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 

50, 51, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:    

1. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго» на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, 

загальною площею 0,0142 га для розміщення, будівництва, експлуатації та  

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (код 14.02 за КВЦПЗ) з метою передачі в користування на умовах 

оренди,  розташованої за адресою: с. Зубковичі, Коростенського району, 

Житомирської області, а саме:  

- опора №31П (ПВА10-1(2хСВ105-5)-1, площею 0,0012 га; 

- опора №32П (КА10/0,38-1/4(2хСК105-10)-2, площею 0,0006 га; 

- опора №33П (П10/0,38-1/4(1хСВ105-5)-2, площею 0,0004 га; 

- опора №35П (П10/0,38-1/4(1хСВ105-5)-2, площею 0,0004 га; 
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- опора №36П (П10/0,38-1/4(1хСВ105-5)-2, площею 0,0004 га; 

- опора №37П (А10/0,38-1/4(2хСК105-10)-2, площею 0,0006 га; 

- опора №56Б (П10/0,38-1/4(1хСВ105-5)-2, площею 0,0004 га; 

- опора №55Б (П10/0,38-1/4(1хСВ105-5)-2, площею 0,0004 га; 

- опора №54Б (П10/0,38-1/4(1хСВ105-5)-2, площею 0,0004 га; 

- опора №53Б (А10/0,38-1/4(1хСК105-10)-2, площею 0,0006 га; 

- опора №52Б (П10/0,38-1/4(1хСВ105-5)-2, площею 0,0004 га; 

- опора №51Б (КП10/0,38-1/4(1хСК105-10)-2, площею 0,0004 га; 

- опора №50Б (КА10/0,38-1/4(2хСК105-10)-2, площею 0,0006 га; 

- опора №49Б (А10/0,38-1/4(1хСК105-10)-2, площею 0,0006 га; 

- опора №ОА (ПВА10-1(2хСВ105-5)-1, площею 0,0012 га; 

- для будівництва щоглової трансформаторної підстанції (ЩТП-10/0,4 кВ), 

площею 0,0028 га; 

- для будівництва щоглової трансформаторної підстанції (ЩТП-10/0,4 кВ), 

площею 0,0028 га. 

2. Надати дозвіл АТ «Житомиробленерго» на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, 

загальною площею 0,0094 га для розміщення, будівництва, експлуатації та  

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (код 14.02 за КВЦПЗ) з метою передачі в користування на умовах 

оренди,  розташованої за адресою: с. Лопатичі, Коростенського району, 

Житомирської області, а саме:  

- опора №57Б (А10/0,38-1/4(2хСК105-10)-2, площею 0,0006 га; 

- опора №56Б (П10/0,38-1/4(1хСВ105-5)-2, площею 0,0004 га; 

- опора №54Б (КА10/0,38-1/4(2хСК105-10)-2, площею 0,0006 га; 

- опора №48Б (П10/0,38-1/4(1хСВ105-5)-2, площею 0,0004 га; 

- опора №47Б (П10/0,38-1/4(1хСВ105-5)-2, площею 0,0004 га; 

- опора №46Б (А10/0,38-1/4(2хСК105-10)-2, площею 0,0006 га; 

- опора №45Б (П10/0,38-1/4(1хСВ105-5)-2, площею 0,0004 га; 

- опора №44Б (К10/0,38-1/4(2хСК105-10)-1, площею 0,0004 га; 

- для будівництва щоглової трансформаторної підстанції (ЩТП№562-10/0,4 

кВ), площею 0,0028 га; 

- для будівництва щоглової трансформаторної підстанції (ЩТП№561-10/0,4 

кВ), площею 0,0028 га.  

3. Надати дозвіл ***** на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, загальною площею 0,45 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07 за КВЦПЗ) з 

метою передачі в користування на умовах оренди,  розташованої за адресою: 

вул. Зарічна, 15, с. Рудня-Перганська, Коростенського р-ну, Житомирської 

обл. 

4. АТ «Житомиробленерго», ***** в місячний термін звернутися до 

суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проєктів із 

землеустрою. 
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5. АТ «Житомиробленерго», ***** проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок погоджений у встановленому законодавством  порядку в 

місячний термін подати на чергову сесію міської ради на затвердження. 

6. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування  

(Налапко П.П.). 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

 

 ПРОЄКТ 

147 

   
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                          № 

 

Про виготовлення технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки комунальної власності 

 (за межами с. Замисловичі) 

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 46 кв. 1, с. 

Замисловичі, Коростенського р-ну, Житомирської обл. про  розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для ведення особистого 

селянського господарства та наданий графічний матеріал, у зв’язку з 

необхідністю поділу земельних ділянок комунальної власності  розташованих 

на території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів, керуючись   ст. 12,  95, 96, 122, 123 Земельного кодексу України, ст. ст. 

8,20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824482400:02:000:0621 загальною площею 7,5000 га, землі 

запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області (за межами с. Замисловичі) на три земельні ділянки: 

- земельна ділянка № 1 загальною площею 1,0000 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею 6,5000 га; 

2. Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.).  

 

 

Міський голова                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                          № 

 

Про внесення змін у рішення  

сесій Олевської міської ради 

 

Розглянувши заяви: 

-  *****, проживає за адресою: вул. *****, 3, с. Артинськ, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл. про внесення змін у рішення XIV сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 11.11.2021 року №678 «Про надання дозволу на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів»;  

-  з метою виправлення технічної помилки у рішенні п’ятдесят четвертої 

сесії Олевської міської ради VІ скликання від 10.09.2015 року №689 «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

передачі в 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 XIV сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 11.11.2021 року №678 «Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), 

для індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів», а саме:  

- пункт 17 додатку до рішення викласти у новій редакції:  
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№ Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Місце проживання Адреса 

земельної 

ділянки 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

господарськ

их будівель 

та споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

 

Для 

індивіду

ального 

садівниц

тва, га 

Для 

ведення 

особистого 

селянськог

о 

господарст

ва, га 

Для 

будівниц

тва 

індивіду

альних 

гаражів, 

га 

17 ***** ***** ***** 0,1200 - 0,1200 - - 

2. У зв’язку зі зміною меж земельної ділянки кадастровий номер 

1824455100:01:011:0042, яка розташована за адресою вул. Герцена, 13, м. 

Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл., внести зміни у рішення 

п’ятдесят четвертої сесії Олевської міської ради VІ скликання від 10.09.2015 

року №689 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для передачі в користування на умовах оренди», а саме: у 

абзаці 1 пункту 1 даного рішення, слова «загальною площею 0,25 га» змінити 

на слова «загальною площею 0,1600 га». 

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 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                          № 

 

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 України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

Міський голова                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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                                                                         Додаток 
до рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 03.02.2022 року № «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 1824482800:07:000:0131 8,2000 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Зольнянського старостинського округу) 

2 1824484000:13:000:0612 2,8081 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу) 

3 1824484000:07:000:0266 4,4764 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу) 

4 1824484000:06:000:0408 7,0507 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу) 

5 1824484000:06:000:0409 2,8572 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу) 

6 1824484000:08:000:0907 3,8394 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 
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Кишинського старостинського округу) 

7 1824484000:06:000:0410 9,4158 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу) 

8 1824484000:07:000:0267 5,9523 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу) 

9 1824484000:08:000:0908 2,0188 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу) 

10 1824484000:06:000:0411 12,2544 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу) 

11 1824484000:06:000:0412 19,5000 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу) 

12 1824484000:06:000:0413 6,2000 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу) 

13 1824487600:09:000:0122 0,2998 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Хочинського старостинського округу) 

14 1824487600:09:000:0123 0,0943 01.17 Олевська міська рада, 
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 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Хочинського старостинського округу) 

15 1824484000:06:000:0414 8,5000 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу) 

16 1824484000:03:000:0520 2,6113 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу) 

 

 

Начальник відділу землекористування                                      Микола 

САМЧЕНКО  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                          № 

 

Про виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо поділу  

земельних ділянок комунальної власності  

 

У зв’язку з необхідністю поділу земельних ділянок, розташованих на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів, керуючись ст. ст. 12,  95, 96, 122, 123 Земельного кодексу України, ст. 

ст. 8,20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824484000:13:000:0602, загальною площею 2,6025 га, 

цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства (Код 

01.03 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів Кишинського 

старостинського округу, згідно додатку 1. 

2. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824486000:09:000:0553, загальною площею 25,2613 га, 

цільове призначення – землі резервного фонду (Код 17.00 за КВЦПЗ), 

розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Радовельського старостинського округу, згідно 

додатку 2. 

3. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824484400:09:000:0111, загальною площею 35,5674 га, 

цільове призначення – землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ), розташованої на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів Покровського старостинського округу, згідно додатку 3. 
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4. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824484400:09:000:0110, загальною площею 22,1484 га, 

цільове призначення – землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ), розташованої на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів Покровського старостинського округу, згідно додатку 4. 

5. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824484400:09:000:0115, загальною площею 30,2945 га, 

цільове призначення – землі резервного фонду (Код 17.00 за КВЦПЗ), 

розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Покровського старостинського округу, згідно 

додатку 5. 

6. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 182446200:04:000:0863, загальною площею 36,7879 га, 

цільове призначення – землі резервного фонду (Код 17.00 за КВЦПЗ), 

розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Руднє-Бистрянського старостинського округу, 

згідно додатку 6. 

7. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824482400:08:000:0306, загальною площею 48,3168 га, 

цільове призначення – землі запасу (Код 01.17 за КВЦПЗ), розташованої на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів Замисловицького старостинського округу, згідно додатку 7. 

8. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824482400:02:000:0617, загальною площею 20,6903 га, 

цільове призначення – землі запасу (Код 01.17 за КВЦПЗ), розташованої на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів Замисловицького старостинського округу, згідно додатку 8. 

9. Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.).  

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ    
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Додаток 1  

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ 

скликання від 03.02.2021 року №  «Про 

виготовлення технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності»  
                                                                                                                             

№ п/п Номер земельної ділянки Площа, га 

1 земельна ділянка №1 1,3013 

2 земельна ділянка №2 1,3012 

 

Начальник відділу землекористування                                Микола САМЧЕНКО 
 

Додаток 2  

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ 

скликання від 03.02.2021 року №  «Про 

виготовлення технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності»  
                                                                                                                             

№ п/п Номер земельної ділянки Площа, га 

1 земельна ділянка №1 0,2777 

2 земельна ділянка №2 0,2493 

3 
земельна ділянка №3 

0,5929 

4 
земельна ділянка №4 

0,5282 

5 
земельна ділянка №5 

0,2418 

6 
земельна ділянка №6 

0,2446 

7 
земельна ділянка №7 

0,2746 

8 
земельна ділянка №8 

0,2720 
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9 
земельна ділянка №9 

0,2500 

10 
земельна ділянка №10 

0,6932 

11 
земельна ділянка №11 

0,8328 

12 
земельна ділянка №12 

20,8042 

Начальник відділу землекористування                              Микола САМЧЕНКО 

Додаток 3  

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ 

скликання від 03.02.2021 року №  «Про 

виготовлення технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності»  
                                                                                                                             

№ п/п Номер земельної ділянки Площа, га 

1 земельна ділянка №1 20,0000 

2 земельна ділянка №2 15,5674 

 

Начальник відділу землекористування                                Микола САМЧЕНКО 

 

Додаток 4  

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ 

скликання від 03.02.2021 року №  «Про 

виготовлення технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності»  
                                                                                                                             

№ п/п Номер земельної ділянки Площа, га 

1 земельна ділянка №1 11,0742 

2 земельна ділянка №2 11,0742 

 

Начальник відділу землекористування                                Микола САМЧЕНКО 

 

 

Додаток 5  
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до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ 

скликання від 03.02.2021 року №  «Про 

виготовлення технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності»  
                                                                                                                             

№ п/п Номер земельної ділянки Площа, га 

1 земельна ділянка №1 20,0000 

2 земельна ділянка №2 10,2945 

 

Начальник відділу землекористування                                Микола САМЧЕНКО 

 

 

Додаток 6  

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ 

скликання від 03.02.2021 року №  «Про 

виготовлення технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності»  
                                                                                                                             

№ п/п Номер земельної ділянки Площа, га 

1 земельна ділянка №1 18,3939 

2 земельна ділянка №2 18,3940 

 

Начальник відділу землекористування                              Микола САМЧЕНКО 

 

Додаток 7 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ 

скликання від 03.02.2021 року №  «Про 

виготовлення технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності»  
                                                                                                                             

№ п/п Номер земельної ділянки Площа, га 

1 земельна ділянка №1 16,1056 

2 земельна ділянка №2 16,1056 

3 земельна ділянка №3 16,1056 
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Начальник відділу землекористування                              Микола САМЧЕНКО  
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Додаток 8 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ 

скликання від 03.02.2021 року №  «Про 

виготовлення технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності»  
                                                                                                                             

№ п/п Номер земельної ділянки Площа, га 

1 земельна ділянка №1 10,3451 

2 земельна ділянка №2 10,3452 

 

Начальник відділу землекористування                              Микола САМЧЕНКО  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

ХVIІ сесія             м. Олевськ                VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                            № 

 

Про внесення змін до договорів 

оренди землі сільськогосподарського призначення 

 

          З метою виправлення технічних помилок у договорах оренди землі 

сільськогосподарського призначення, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до чинного договору оренди землі від 12 серпня 2020 року 

№204, кадастровий номер 1824486400:05:000:0121, укладеного між Олевською 

міською радою та ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ», шляхом укладання 

додаткової угоди до договору та викласти преамбулу у новій редакції, згідно 

додатку 1. 

2. Внести зміни до чинного договору оренди землі від 12 серпня 2020 року 

№205, кадастровий номер 1824481600:02:000:0307, укладеного між Олевською 

міською радою та ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ», шляхом укладання 

додаткової угоди до договору та викласти преамбулу у новій редакції, згідно 

додатку 2. 

3. Внести зміни до чинного договору оренди землі від 05 травня 2020 року 

№195, кадастровий номер 1824485600:03:000:0174, укладеного між Олевською 

міською радою та ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО», шляхом укладання додаткової 

угоди до договору та викласти преамбулу у новій редакції, згідно додатку 3. 

4. Внести зміни до чинного договору оренди землі від 05 травня 2020 року 

№196, кадастровий номер 1824485600:02:000:0065, укладеного між Олевською 

міською радою та ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО», шляхом укладання додаткової 

угоди до договору та викласти преамбулу у новій редакції, згідно додатку 4. 

5. Внести зміни до чинного договору оренди землі від 14 липня 2020 року, 

кадастровий номер 1824484400:07:000:0244, укладеного між Олевською 

міською радою та ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО», шляхом укладання додаткової 

угоди до договору та викласти преамбулу у новій редакції, згідно додатку 5. 
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6. Внести зміни до чинного договору оренди землі від 14 липня 2020 року, 

кадастровий номер 1824484400:04:000:0077, укладеного між Олевською 

міською радою та ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО», шляхом укладання додаткової 

угоди до договору та викласти преамбулу у новій редакції, згідно додатку 6. 

7. Внести зміни до чинного договору оренди землі від 14 липня 2020 року, 

кадастровий номер 1824484400:07:000:0157, укладеного між Олевською 

міською радою та ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО», шляхом укладання додаткової 

угоди до договору та викласти преамбулу у новій редакції, згідно додатку 7. 

8. Внести зміни до чинного договору оренди землі від 14 липня 2020 року, 

кадастровий номер 1824484400:07:000:0586, укладеного між Олевською 

міською радою та ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО», шляхом укладання додаткової 

угоди до договору та викласти преамбулу у новій редакції, згідно додатку 8. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(Налапко П.П.). 

 

 

Міський голова           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

 

 ПРОЄКТ 

164 

Додаток 1 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 03.02.2021 року 

№  «Про внесення змін до договорів 

оренди землі сільськогосподарського 

призначення»  

 
                                                                       ДОДАТКОВА УГОДА 

                                               до Договору оренди землі від 12 серпня 2020 року №204  

                                                          кадастровий номер 1824486400:05:000:0121 

м. Олевськ                                                                                         «_____»___________2022 р.  

Орендодавець Олевська міська рада, код ЄДРПОУ 04343470, в особі міського голови Лисицького 

Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

рішенням XVII сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 03.02.2022 року № «Про внесення змін до 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», що іменується надалі - «Орендодавець», з однієї 

сторони, та  Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО КОНТИНЕТАЛЬ», код ЄДРПОУ 41133867, 

в особі керівника Мартинюка Євгена Олександровича, що іменується надалі – «Орендар», з іншої сторони, що 

являються Сторонами за Договором оренди землі від 12 серпня 2020 року №204 стосовно земельної ділянки  з 

кадастровим номером 1824486400:05:000:0121, яка розташована за адресою Житомирська область, 

Коростенський (Олевський) район, вирішили укласти угоду про наступне: 

1. Текст преамбули договору оренди земельної ділянки від 12 серпня 2020 року №204 укладеного між 

Олевською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО КОНТИНЕТАЛЬ» викласти 

у новій редакції: 

«Орендодавець Олевська міська рада Житомирської, код ЄДРПОУ 04343470, місцезнаходження: 11001, 

Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Володимирська, 2, в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(далі за текстом – «Орендодавець»), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО 

КОНТИНЕТАЛЬ», код ЄДРПОУ 41133867, місцезнаходження: 11101, Житомирська обл., Коростенський р-н, 

м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 26, в особі керівника Мартинюка Євгена Олександровича (далі за текстом – 

«Орендар»), з іншої сторони, а разом іменовані – «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:». 

2. Всі інші умови укладеного договору залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої 

зобов’язання.  

3. Ця додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору оренди землі від 12 серпня 2020 

року №204 та набирає чинності з моменту її підписання. 

4. Угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 

сторін.                                                 

Реквізити сторін 
 

Орендодавець 

Олевська міська рада в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича 

Код ЄДРПОУ 04343470 

Місце знаходження юридичної особи:                              

вул. Володимирська, 2                                                    м. 

Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська обл.                                                                                                          

Орендар 

ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» в особі керівника 

Мартинюка Євгена Олександровича 

Код ЄДРПОУ: 14333937 

Місце знаходження юридичної особи:                               

вул. Тараса Шевченка, 26, 

м. Овруч, Коростенський р-н, Житомирська обл. 

 

Орендодавець         Орендар 



 

 

 ПРОЄКТ 

165 

_______________________                   ___________________________ 

М.П. (за наявності печатки)                                     М.П. (за наявності печатки) 

Додаток 2 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 03.02.2021 року 

№  «Про внесення змін до договорів 

оренди землі сільськогосподарського 

призначення»  

 
                                                                       ДОДАТКОВА УГОДА 

                                               до Договору оренди землі від 12 серпня 2020 року №205  

                                                          кадастровий номер 1824481600:02:000:0307 

м. Олевськ                                                                                         «_____»___________2022 р.  

Орендодавець Олевська міська рада, код ЄДРПОУ 04343470, в особі міського голови Лисицького 

Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

рішенням XVII сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 03.02.2022 року № «Про внесення змін до 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», що іменується надалі - «Орендодавець», з однієї 

сторони, та  Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО КОНТИНЕТАЛЬ», код ЄДРПОУ 41133867, 

в особі керівника Мартинюка Євгена Олександровича, що іменується надалі – «Орендар», з іншої сторони, що 

являються Сторонами за Договором оренди землі від 12 серпня 2020 року №205 стосовно земельної ділянки  з 

кадастровим номером 1824481600:02:000:0307, яка розташована за адресою Житомирська область, 

Коростенський (Олевський) район, вирішили укласти угоду про наступне: 

1. Текст преамбули договору оренди земельної ділянки від 12 серпня 2020 року №205 укладеного між 

Олевською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО КОНТИНЕТАЛЬ» викласти 

у новій редакції: 

«Орендодавець Олевська міська рада Житомирської, код ЄДРПОУ 04343470, місцезнаходження: 11001, 

Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Володимирська, 2, в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(далі за текстом – «Орендодавець»), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО 

КОНТИНЕТАЛЬ», код ЄДРПОУ 41133867, місцезнаходження: 11101, Житомирська обл., Коростенський р-н, 

м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 26, в особі керівника Мартинюка Євгена Олександровича (далі за текстом – 

«Орендар»), з іншої сторони, а разом іменовані – «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:». 

2. Всі інші умови укладеного договору залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої 

зобов’язання.  

3. Ця додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору оренди землі від 12 серпня 2020 

року №205 та набирає чинності з моменту її підписання. 

4. Угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 

сторін.                                                 

Реквізити сторін 

Орендодавець 

Олевська міська рада в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича 

Код ЄДРПОУ 04343470 

Місце знаходження юридичної особи:                              

вул. Володимирська, 2                                                    

м. Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська 

обл.                                                                                                          

Орендар 

ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» в особі 

керівника Мартинюка Євгена 

Олександровича 

Код ЄДРПОУ: 14333937 

Місце знаходження юридичної особи:                               

вул. Тараса Шевченка, 26, 

м. Овруч, Коростенський р-н, Житомирська 

обл. 

 

Орендодавець         Орендар 



 

 

 ПРОЄКТ 
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_______________________                   ___________________________ 

М.П. (за наявності печатки)                                     М.П. (за наявності печатки) 

 

Додаток 3 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 03.02.2021 року 

№  «Про внесення змін до договорів 

оренди землі сільськогосподарського 

призначення»  

 
                                                                       ДОДАТКОВА УГОДА 

                                               до Договору оренди землі від 05 травня 2020 року №195  

                                                          кадастровий номер 1824485600:03:000:0174 

м. Олевськ                                                                                         «_____»___________2022 р.  

Орендодавець Олевська міська рада, код ЄДРПОУ 04343470, в особі міського голови Лисицького 

Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

рішенням XVII сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 03.02.2022 року № «Про внесення змін до 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», що іменується надалі - «Орендодавець», з однієї 

сторони, та  Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, в 

особі керівника Стратієнка Вячеслава Миколайовича, що іменується надалі – «Орендар», з іншої сторони, що 

являються Сторонами за Договором оренди землі від 05 травня 2020 року №195 стосовно земельної ділянки  з 

кадастровим номером 1824485600:03:000:0174, яка розташована за адресою Житомирська область, 

Коростенський (Олевський) район, вирішили укласти угоду про наступне: 

1. Текст преамбули договору оренди земельної ділянки від 05 травня 2020 року №195 укладеного між 

Олевською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛЕВСЬК АГРО» викласти у новій 

редакції: 

«Орендодавець Олевська міська рада Житомирської, код ЄДРПОУ 04343470, місцезнаходження: 11001, 

Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Володимирська, 2, в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(далі за текстом – «Орендодавець»), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, місцезнаходження: 11033, Житомирська обл., Коростенський р-

н, с. Кам’янка, вул. Набережна, 39, в особі керівника Стратієнка Вячеслава Миколайовича (далі за текстом – 

«Орендар»), з іншої сторони, а разом іменовані – «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:». 

2. Всі інші умови укладеного договору залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої 

зобов’язання.  

3. Ця додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору оренди землі від 05 травня 2020 

року №195 та набирає чинності з моменту її підписання. 

4. Угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 

сторін.                                                 

Реквізити сторін 

Орендодавець 

 

Олевська міська рада в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича 

Код ЄДРПОУ 04343470 

Місце знаходження юридичної особи:                              

вул. Володимирська, 2                                                    

м. Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська обл.                                                                                                          

Орендар 

 

ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» в особі керівника Стратієнка 

Вячеслава Миколайовича 

Код ЄДРПОУ: 40117088 

Місце знаходження юридичної особи:                               

вул. Набережна, 39, 

с. Кам’янка, Коростенський р-н, Житомирська обл. 

 

Орендодавець         Орендар 

_______________________                   ___________________________ 



 

 

 ПРОЄКТ 
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М.П. (за наявності печатки)                                     М.П. (за наявності печатки)  
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Додаток 4 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 03.02.2021 року 

№  «Про внесення змін до договорів 

оренди землі сільськогосподарського 

призначення»  

 
                                                                       ДОДАТКОВА УГОДА 

                                               до Договору оренди землі від 05 травня 2020 року №196  

                                                          кадастровий номер 1824485600:02:000:0065 

м. Олевськ                                                                                         «_____»___________2022 р.  

Орендодавець Олевська міська рада, код ЄДРПОУ 04343470, в особі міського голови Лисицького 

Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

рішенням XVII сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 03.02.2022 року № «Про внесення змін до 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», що іменується надалі - «Орендодавець», з однієї 

сторони, та  Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, в 

особі керівника Стратієнка Вячеслава Миколайовича, що іменується надалі – «Орендар», з іншої сторони, що 

являються Сторонами за Договором оренди землі від 05 травня 2020 року №196 стосовно земельної ділянки  з 

кадастровим номером 1824485600:02:000:0065, яка розташована за адресою Житомирська область, 

Коростенський (Олевський) район, вирішили укласти угоду про наступне: 

1. Текст преамбули договору оренди земельної ділянки від 05 травня 2020 року №196 укладеного між 

Олевською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛЕВСЬК АГРО» викласти у новій 

редакції: 

«Орендодавець Олевська міська рада Житомирської, код ЄДРПОУ 04343470, місцезнаходження: 11001, 

Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Володимирська, 2, в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(далі за текстом – «Орендодавець»), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, місцезнаходження: 11033, Житомирська обл., Коростенський р-

н, с. Кам’янка, вул. Набережна, 39, в особі керівника Стратієнка Вячеслава Миколайовича (далі за текстом – 

«Орендар»), з іншої сторони, а разом іменовані – «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:». 

2. Всі інші умови укладеного договору залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої 

зобов’язання.  

3. Ця додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору оренди землі від 05 травня 2020 

року №196 та набирає чинності з моменту її підписання. 

4. Угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 

сторін.                                                 

Реквізити сторін 

Орендодавець 

 

Олевська міська рада в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича 

Код ЄДРПОУ 04343470 

Місце знаходження юридичної особи:                              

вул. Володимирська, 2                                                    

м. Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська обл.                                                                                                          

Орендар 

 

ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» в особі керівника Стратієнка 

Вячеслава Миколайовича 

Код ЄДРПОУ: 40117088 

Місце знаходження юридичної особи:                               

вул. Набережна, 39, 

с. Кам’янка, Коростенський р-н, Житомирська обл. 

 

 

Орендодавець         Орендар 

_______________________                   ___________________________ 

М.П. (за наявності печатки)                                     М.П. (за наявності печатки) 
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Додаток 5 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 03.02.2021 року 

№  «Про внесення змін до договорів 

оренди землі сільськогосподарського 

призначення»  

 
                                                                       ДОДАТКОВА УГОДА 

                                               до Договору оренди землі від 14 липня 2020 року  

                                                          кадастровий номер 1824484400:07:000:0244 

м. Олевськ                                                                                         «_____»___________2022 р.  

Орендодавець Олевська міська рада, код ЄДРПОУ 04343470, в особі міського голови Лисицького 

Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

рішенням XVII сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 03.02.2022 року № «Про внесення змін до 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», що іменується надалі - «Орендодавець», з однієї 

сторони, та  Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, в 

особі керівника Стратієнка Вячеслава Миколайовича, що іменується надалі – «Орендар», з іншої сторони, що 

являються Сторонами за Договором оренди землі від 14 липня 2020 року стосовно земельної ділянки  з 

кадастровим номером 1824484400:07:000:0244, яка розташована за адресою Житомирська область, 

Коростенський (Олевський) район за межами населених пунктів, вирішили укласти угоду про наступне: 

1. Текст преамбули договору оренди земельної ділянки від 05 травня 2020 року №196 укладеного між 

Олевською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛЕВСЬК АГРО» викласти у новій 

редакції: 

«Орендодавець Олевська міська рада Житомирської, код ЄДРПОУ 04343470, в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(далі за текстом – «Орендодавець»), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, в особі керівника Стратієнка Вячеслава Миколайовича (далі за 

текстом – «Орендар»), з іншої сторони, а разом іменовані – «Сторони», уклали цей Договір про 

нижченаведене:». 

2. Всі інші умови укладеного договору залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої 

зобов’язання.  

3. Ця додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору оренди землі від 14 липня 2020 

року та набирає чинності з моменту її підписання. 

4. Угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 

сторін.                                                 

Реквізити сторін 

Орендодавець 

 

Олевська міська рада в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича 

Код ЄДРПОУ 04343470 

Місце знаходження юридичної особи:                              

вул. Володимирська, 2                                                    

м. Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська обл.                                                                                                          

Орендар 

 

ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» в особі керівника Стратієнка 

Вячеслава Миколайовича 

Код ЄДРПОУ: 40117088 

Місце знаходження юридичної особи:                               

вул. Набережна, 39, 

с. Кам’янка, Коростенський р-н, Житомирська обл. 

 

Орендодавець         Орендар 

_______________________                   ___________________________ 

М.П. (за наявності печатки)                                     М.П. (за наявності печатки)  
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Додаток 6 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 03.02.2021 року 

№  «Про внесення змін до договорів 

оренди землі сільськогосподарського 

призначення»  

 
                                                                       ДОДАТКОВА УГОДА 

                                               до Договору оренди землі від 14 липня 2020 року  

                                                          кадастровий номер 1824484400:04:000:0077 

м. Олевськ                                                                                         «_____»___________2022 р.  

Орендодавець Олевська міська рада, код ЄДРПОУ 04343470, в особі міського голови Лисицького 

Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

рішенням XVII сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 03.02.2022 року № «Про внесення змін до 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», що іменується надалі - «Орендодавець», з однієї 

сторони, та  Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, в 

особі керівника Стратієнка Вячеслава Миколайовича, що іменується надалі – «Орендар», з іншої сторони, що 

являються Сторонами за Договором оренди землі від 14 липня 2020 року стосовно земельної ділянки  з 

кадастровим номером 1824484400:04:000:0077, яка розташована за адресою Житомирська область, 

Коростенський (Олевський) район за межами населених пунктів, вирішили укласти угоду про наступне: 

1. Текст преамбули договору оренди земельної ділянки від 14 липня 2020 року укладеного між Олевською 

міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛЕВСЬК АГРО» викласти у новій редакції: 

«Орендодавець Олевська міська рада Житомирської, код ЄДРПОУ 04343470, в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(далі за текстом – «Орендодавець»), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, в особі керівника Стратієнка Вячеслава Миколайовича (далі за 

текстом – «Орендар»), з іншої сторони, а разом іменовані – «Сторони», уклали цей Договір про 

нижченаведене:». 

2. Всі інші умови укладеного договору залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої 

зобов’язання.  

3. Ця додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору оренди землі від 14 липня 2020 

року та набирає чинності з моменту її підписання. 

4. Угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 

сторін.                                                 

Реквізити сторін 

Орендодавець 

 

Олевська міська рада в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича 

Код ЄДРПОУ 04343470 

Місце знаходження юридичної особи:                              

вул. Володимирська, 2                                                    

м. Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська обл.                                                                                                          

Орендар 

 

ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» в особі керівника Стратієнка 

Вячеслава Миколайовича 

Код ЄДРПОУ: 40117088 

Місце знаходження юридичної особи:                               

вул. Набережна, 39, 

с. Кам’янка, Коростенський р-н, Житомирська обл. 

 

Орендодавець         Орендар 
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_______________________                   ___________________________ 

М.П. (за наявності печатки)                                     М.П. (за наявності печатки) 

Додаток 7 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 03.02.2021 року 

№  «Про внесення змін до договорів 

оренди землі сільськогосподарського 

призначення»  

 
                                                                       ДОДАТКОВА УГОДА 

                                               до Договору оренди землі від 14 липня 2020 року  

                                                          кадастровий номер 1824484400:07:000:0157 

м. Олевськ                                                                                         «_____»___________2022 р.  

Орендодавець Олевська міська рада, код ЄДРПОУ 04343470, в особі міського голови Лисицького 

Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

рішенням XVII сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 03.02.2022 року № «Про внесення змін до 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», що іменується надалі - «Орендодавець», з однієї 

сторони, та  Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, в 

особі керівника Стратієнка Вячеслава Миколайовича, що іменується надалі – «Орендар», з іншої сторони, що 

являються Сторонами за Договором оренди землі від 14 липня 2020 року стосовно земельної ділянки  з 

кадастровим номером 1824484400:07:000:0157, яка розташована за адресою Житомирська область, 

Коростенський (Олевський) район за межами населених пунктів, вирішили укласти угоду про наступне: 

1. Текст преамбули договору оренди земельної ділянки від 14 липня 2020 року укладеного між Олевською 

міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛЕВСЬК АГРО» викласти у новій редакції: 

«Орендодавець Олевська міська рада Житомирської, код ЄДРПОУ 04343470, в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(далі за текстом – «Орендодавець»), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, в особі керівника Стратієнка Вячеслава Миколайовича (далі за 

текстом – «Орендар»), з іншої сторони, а разом іменовані – «Сторони», уклали цей Договір про 

нижченаведене:». 

2. Всі інші умови укладеного договору залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої 

зобов’язання.  

3. Ця додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору оренди землі від 14 липня 2020 

року та набирає чинності з моменту її підписання. 

4. Угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 

сторін.                                                 

Реквізити сторін 

Орендодавець 

 

Олевська міська рада в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича 

Код ЄДРПОУ 04343470 

Місце знаходження юридичної особи:                              

вул. Володимирська, 2                                                    

м. Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська обл.                                                                                                          

Орендар 

 

ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» в особі керівника Стратієнка 

Вячеслава Миколайовича 

Код ЄДРПОУ: 40117088 

Місце знаходження юридичної особи:                               

вул. Набережна, 39, 

с. Кам’янка, Коростенський р-н, Житомирська обл. 

 

 

Орендодавець         Орендар 

_______________________                   ___________________________ 

М.П. (за наявності печатки)                                     М.П. (за наявності печатки)  
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Додаток 8 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 03.02.2021 року 

№  «Про внесення змін до договорів 

оренди землі сільськогосподарського 

призначення»  

 
                                                                       ДОДАТКОВА УГОДА 

                                               до Договору оренди землі від 14 липня 2020 року  

                                                          кадастровий номер 1824484400:07:000:0586 

м. Олевськ                                                                                         «_____»___________2022 р.  

Орендодавець Олевська міська рада, код ЄДРПОУ 04343470, в особі міського голови Лисицького 

Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

рішенням XVII сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 03.02.2022 року № «Про внесення змін до 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», що іменується надалі - «Орендодавець», з однієї 

сторони, та  Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, в 

особі керівника Стратієнка Вячеслава Миколайовича, що іменується надалі – «Орендар», з іншої сторони, що 

являються Сторонами за Договором оренди землі від 14 липня 2020 року стосовно земельної ділянки  з 

кадастровим номером 1824484400:07:000:0586, яка розташована за адресою Житомирська область, 

Коростенський (Олевський) район за межами населених пунктів, вирішили укласти угоду про наступне: 

1. Текст преамбули договору оренди земельної ділянки від 14 липня 2020 року укладеного між Олевською 

міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛЕВСЬК АГРО» викласти у новій редакції: 

«Орендодавець Олевська міська рада Житомирської, код ЄДРПОУ 04343470, в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(далі за текстом – «Орендодавець»), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, в особі керівника Стратієнка Вячеслава Миколайовича (далі за 

текстом – «Орендар»), з іншої сторони, а разом іменовані – «Сторони», уклали цей Договір про 

нижченаведене:». 

2. Всі інші умови укладеного договору залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої 

зобов’язання.  

3. Ця додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору оренди землі від 14 липня 2020 

року та набирає чинності з моменту її підписання. 

4. Угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 

сторін.                                                 

Реквізити сторін 

Орендодавець 

 

Олевська міська рада в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича 

Код ЄДРПОУ 04343470 

Місце знаходження юридичної особи:                              

вул. Володимирська, 2                                                    

м. Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська обл.                                                                                                          

Орендар 

 

ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» в особі керівника Стратієнка 

Вячеслава Миколайовича 

Код ЄДРПОУ: 40117088 

Місце знаходження юридичної особи:                               

вул. Набережна, 39, 

с. Кам’янка, Коростенський р-н, Житомирська обл. 

 

 

Орендодавець         Орендар 

_______________________                   ___________________________ 

М.П. (за наявності печатки)                                     М.П. (за наявності печатки) 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                          № 

  

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

та укладання договорів оренди землі  

сільськогосподарського призначення 
 

Розглянувши заяву ТОВ «АГРОРИТМ ПОЛІССЯ», код ЄДРПОУ 

38135691, зареєстрованого за адресою:  вул. Лесі Українки, 1, с. Калинівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл., керуючись ст. 13 Закону України 

«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)», ст.ст. 12, 93, 95, 96, 141 Земельного кодексу 

України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 30 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень»,  Законом України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України 

«Про  місцеве  самоврядування  в  України» та враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з правом передачі 

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

«АГРОРИТМ ПОЛІССЯ», загальною площею 37,1919 га  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ), що 

розташовані на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Хочинського старостинського округу, розробник 

ФОП МАТЮЩЕНКО С.В. 

2. Передати в оренду ТОВ «АГРОРИТМ ПОЛІССЯ» нерозподілені 

(невитребувані) земельні частки (паї) реформованого КСП «Хочинське» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 7 (сім) 

років або до моменту витребування їх власниками права власності на земельні 

ділянки, загальною площею 37,1919 га, згідно додатку. 
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3.Встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва   (Код 01.01 за КВЦПЗ).  

4. ТОВ «АГРОРИТМ ПОЛІССЯ»: 

- укласти відповідні договори оренди земельних ділянок з Олевською міською 

радою Житомирської області, згідно з чинним законодавством, в яких 

передбачити, що у разі набуття громадянами права власності на нерозподілені 

(невитребувані) земельні частки (паї), договори оренди підлягають розірванню; 

- в місячний термін, після підписання договорів оренди, забезпечити державну 

реєстрацію права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї) 

відповідно до чинного законодавства; 

- приступити до використання земельних ділянок після державної реєстрації 

права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї). 

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

за достовірність та якість технічної документації. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(Налапко П.П.). 
  

  

  

Міський голова                            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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              Додаток 

                                                                                    до рішення ХVІІ сесії VIII скликання від 03.02.2022 року № 

                                                       «Про затвердження технічної документації 

                                                                           із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

                                                       земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

                                                                                   нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), 

                                                                  що передаються в оренду для ведення товарного 

                                                      сільськогосподарського виробництва» 

№ п/п Номер земельної 

ділянки (паю) 

Площа, га Кадастровий номер Угіддя 

1 247 0,5360 1824487600:08:000:0364 сіножаті 

2 249 0,5360 1824487600:08:000:0142 сіножаті 

3 282 0,5684 1824487600:08:000:0356 сіножаті 

4 283 0,5808 1824487600:08:000:0125 сіножаті 

5 291 0,5360 1824487600:08:000:0145 сіножаті 

6 292 0,5360 1824487600:08:000:0118 сіножаті 

7 295 0,6904 1824487600:08:000:0084 сіножаті 

8 303 0,6186 1824487600:08:000:0357 сіножаті 

9 305 0,6359 1824487600:08:000:0095 сіножаті 

10 318 0,6994 1824487600:08:000:0359 сіножаті 

11 324 0,7537 1824487600:08:000:0092 сіножаті 

12 329 0,5911 1824487600:08:000:0096 сіножаті 

13 337 0,7537 1824487600:08:000:0153 сіножаті 

14 338 0,7533 1824487600:08:000:0150 сіножаті 

15 341 0,7014 1824487600:08:000:0083 сіножаті 

16 342 0,7537 1824487600:08:000:0088 сіножаті 

17 343 0,7537 1824487600:08:000:0113 сіножаті 

18 344 0,7538 1824487600:08:000:0152 сіножаті 

19 345 0,7540 1824487600:08:000:0097 сіножаті 

20 346 0,7541 1824487600:08:000:0123 сіножаті 

21 347 0,7538 1824487600:08:000:0081 сіножаті 
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22 348 0,7537 1824487600:08:000:0127 сіножаті 

23 349 0,7537 1824487600:08:000:0091 сіножаті 

24 350 0,7537 1824487600:08:000:0350 сіножаті 

25 351-1 0,6216 1824487600:08:000:0131 сіножаті 

26 351-2 0,1321 1824487600:08:000:0082 сіножаті 

27 352 0,7537 1824487600:08:000:0134 сіножаті 

28 353 0,7530 1824487600:08:000:0362 сіножаті 

29 354 0,7537 1824487600:08:000:0363 сіножаті 

30 355 0,7537 1824487600:08:000:0361 сіножаті 

31 356 0,7537 1824487600:08:000:0157 сіножаті 

32 357 0,7537 1824487600:08:000:0147 сіножаті 

33 358 0,7537 1824487600:08:000:0080 сіножаті 

34 359 0,7538 1824487600:08:000:0353 сіножаті 

35 360 0,7539 1824487600:08:000:0077 сіножаті 

36 361 0,7537 1824487600:08:000:0352 сіножаті 

37 362 0,7538 1824487600:08:000:0087 сіножаті 

38 363 0,7537 1824487600:08:000:0156 сіножаті 

39 364 0,7537 1824487600:08:000:0141 сіножаті 

40 365 0,7537 1824487600:08:000:0132 сіножаті 

41 366-1 0,4493 1824487600:08:000:0098 сіножаті 

42 366-2 0,3045 1824487600:08:000:0078 сіножаті 

43 367 0,6606 1824487600:08:000:0086 сіножаті 

44 368 0,5382 1824487600:08:000:0143 сіножаті 

45 370 0,5543 1824487600:08:000:0355 сіножаті 

46 371 0,5824 1824487600:08:000:0117 сіножаті 

47 372 0,5508 1824487600:08:000:0354 сіножаті 

48 373 0,6957 1824487600:08:000:0351 сіножаті 
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Начальник відділу землекористування                         Микола САМЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49 374 0,7538 1824487600:08:000:0360 сіножаті 

50 375 0,7537 1824487600:08:000:0079 сіножаті 

51 376 0,7537 1824487600:08:000:0358 сіножаті 

52 377 0,7537 1824487600:08:000:0090 сіножаті 

53 378 0,7537 1824487600:08:000:0111 сіножаті 

54 379 0,7537 1824487600:08:000:0093 сіножаті 

55 380 0,7537 1824487600:08:000:0140 сіножаті 

Всього: 37,1919   
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХVІІ сесія           м. Олевськ              VІІІ скликання  

 

03.02.2021                                                                                            № 

 

Про затвердження технічних документацій 

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

та укладання договорів оренди землі  

несільськогосподарського призначення 

 

 Розглянувши заяви: 

-  ТОВ «РІВНЕ-ТРАНСАГРО», код ЄДРПОУ 41641311, зареєстрованого за 

адресою: вул. Макарова, 16 офіс 6, м. Рівне; 

- ПІІ «АМІК УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 30603572, зареєстрованого за 

адресою: вул. Верхній Вал, 68, м. Київ та технічні документації з нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок, керуючись  ст. 12, 93 Земельного кодексу 

України,  Законом України «Про оренду землі», ст. 23 Закону України «Про 

оцінку земель», Законом України «Про експертизу землевпорядної 

документації», Законом України «Про засади державної регуляторної 

політики», ст. 271 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, загальною площею 1,0717 га, кадастровий номер 

1824484000:07:000:0239 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

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

Олевської міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу та нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки, кадастровий номер 1824484000:07:000:0239 – 1831873 грн. 96 коп. 

(один мільйон вісімсот тридцять одна тисяча вісімсот сімдесят три гривні 96 

копійок). 

1.1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки кадастровий номер 

1824484000:07:000:0239 підлягає щорічній індексації відповідно до вимог 

чинного законодавства. 
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1.2. Укласти договір оренди земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02 за КВЦПЗ), яка 

розташована на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Кишинського старостинського округу, загальною 

площею 1,0717 га, кадастровий номер земельної ділянки 

1824484000:07:000:0239, терміном на 5 (п’ять) років між Олевською міською 

радою Житомирської області та ТОВ «РІВНЕ-ТРАНСАГРО». 

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

грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02 за КВЦПЗ). 

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, загальною площею 0,6310 га, кадастровий номер 

1824486000:09:000:0613 для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього 

сервісу (код 12.11 за КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської міської 

ради Житомирської області за межами населених пунктів Радовельського 

старостинського округу та нормативну грошову оцінку земельної ділянки, 

кадастровий номер 1824486000:09:000:0613 – 4119570 грн. 26 коп. (чотири 

мільйони сто дев’ятнадцять тисяч п’ятсот сімдесят гривень 26 копійок). 

2.1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки кадастровий номер 

1824486000:09:000:0613 підлягає щорічній індексації відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

2.2. Укласти договір оренди земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (код 12.11 за КВЦПЗ), яка 

розташована на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Радовельського старостинського округу, загальною 

площею 0,6310 га, кадастровий номер земельної ділянки 

1824486000:09:000:0613, терміном на 5 (п’ять) років, між Олевською міською 

радою  Житомирської області та ПІІ «АМІК УКРАЇНА». 

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

грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу (код 12.11 за КВЦПЗ). 

3. ТОВ «РВНЕ-ТРАНСАГРО», ПІІ «АМІК УКРАЇНА» в місячний термін 

укласти та зареєструвати договір оренди земельної ділянки, відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(Налапко П.П.). 

 

 

Міський голова                                                                  Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                          № 

 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

з метою зміни цільового призначення  

    

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 29, с. Рудня-

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

керуючись ст. 12, 20, 95, 96, 120, 122, 123, 141,186 Земельного кодексу України, 

ст. ст. 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 комунальної власності, загальною площею 0,5000 га, кадастровий 

номер 1824487600:02:000:0451, з метою зміни цільового призначення з коду 

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

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств, з метою передачі у користування на умовах оренди, 

розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області, 

розробник ПП «АНДВОЛ». 

2. Укласти договір оренди земельної ділянки 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, загальною площею 0,5000 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 1824487600:02:000:0451, терміном на 5 

(п’ять) років, між Олевською міською радою Житомирської області та *****. 
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3. Встановити орендну плату в розмірі 3 % від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (Код 

11.03 за КВЦПЗ). 

4. ***** здійснити державну реєстрацію договору оренди земельної 

ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

за достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктами 

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 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХVІІ сесія           м. Олевськ                VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                              № 

 

Про розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення та передачі у 

безоплатно у власність для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши заяви громадян щодо зміни цільового призначення та 

передачі безоплатно у власність земельні ділянки комунальної власності, 

керуючись ст. 12, п.1 ст. 34, 95, 96, Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 

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

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку 1, на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою зміни цільового призначення та передачі безоплатно у власність, 

розташованих на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Лопатицького старостинського округу із цільового 

призначення для ведення фермерського господарства (Код 01.02 за КВЦПЗ) на 

цільове призначення для ведення особистого селянського господарства (Код 

01.03 за КВЦПЗ). 

2. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку 2, на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою зміни цільового призначення та передачі безоплатно у власність, 

розташованих на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Тепеницького старостинського округу із 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). 
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3. Громадянам, згідно додатків, звернутися до суб’єкта господарювання, 

що є виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

4. Громадянам, згідно додатків, проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою зміни цільового призначення 

та передачі безоплатно у власність, погоджений у встановленому 

законодавством порядку подати на чергову сесію міської ради для 

затвердження. 

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

розроблення проєктів землеустрою стосовно відведення земельних ділянок  та 

набуття права власності на земельні ділянки протягом одного року, з моменту  

надання такого дозволу, вказане рішення вважається не виконаним та втрачає 

чинність, стосовно громадян, які не реалізували надане їм право. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

 

Міський голова                                                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

 

Місце проживання 

Орієнтов

на 

площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 

1 ***** ***** 1,0000 1824485300:02:000:0121 

2 ***** ***** 1,0000 1824485300:02:000:0123 

3 ***** ***** 1,0000 1824485300:02:000:0125 

4 ***** ***** 1,0000 1824485300:02:000:0126 

5 ***** ***** 1,0000 1824485300:02:000:0127 

6 ***** ***** 1,0000 1824485300:02:000:0128 

7 ***** ***** 1,0000 1824485300:02:000:0120 

8 ***** ***** 1,0000 1824485300:02:000:0117 

9 ***** ***** 1,0000 1824485300:02:000:0116 

10 ***** ***** 1,0000 1824485300:02:000:0118 

11 ***** ***** 1,0000 1824485300:02:000:0124 

 

Начальник відділу землекористування                               Микола САМЧЕНКО 

 

Додаток 2 

до рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 03.02.2022 року № 

«Про розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення та передачі у 

безоплатно у власність для ведення  

особистого селянського господарства» 

 

Додаток 1 

до рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 03.02.2022 року № 

«Про розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення та передачі у 

безоплатно у власність для ведення  

особистого селянського господарства» 
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№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

 

Місце проживання 

Орієнтов

на 

площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 

1 ***** ***** 0,5152 1824487200:17:000:0180 

2 ***** ***** 0,5152 1824487200:17:000:0185 

3 ***** ***** 0,5153 1824487200:17:000:0181 

4 ***** ***** 0,4809 1824487200:17:000:0178 

5 ***** ***** 0,4809 1824487200:17:000:0179 

6 ***** ***** 0,4809 1824487200:17:000:0182 

7 ***** ***** 0,4803 1824487200:17:000:0184 

8 ***** ***** 0,4809 1824487200:17:000:0186 

 

Начальник відділу землекористування                               Микола САМЧЕНКО  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

ХVІІ сесія           м. Олевськ           VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                        № 

 

Про розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності, керуючись ст. 12, 95, 96, Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 

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

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку 1, на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), розташованих на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

Лопатицького старостинського округу із земель резервного фонду (Код 17.00 

за КВЦПЗ). 

2. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку 2, на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), розташованих на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

Тепеницького старостинського округу із земель запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ). 

3. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку 3, на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), розташованих на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

Замисловицького старостинського округу із земель запасу (Код 16.00 за 

КВЦПЗ). 

4. Громадянам, згідно додатків, звернутися до суб’єкта господарювання, 

що є виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 
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5. Громадянам, згідно додатків,  проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності, погоджені у встановленому 

законодавством  порядку, подати на чергову сесію міської ради для 

затвердження. 

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

розроблення проєктів землеустрою стосовно відведення земельних ділянок  та 

набуття права власності на земельні ділянки протягом одного року, з моменту  

надання такого дозволу, вказане рішення вважається не виконаним та втрачає 

чинність, стосовно громадян, які не реалізували надане їм право. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

 

Міський голова                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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Додаток 1 

до рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 03.02.2022 року № 

«Про розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної 

власності » 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ). 

 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

 

Місце проживання 

Орієнтовн

а площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 5 6 

1 ***** ***** 0,8651 1824485300:05:000:0817 

2 ***** ***** 0,8652 1824485300:05:000:0818 

 

Начальник відділу землекористування                               Микола САМЧЕНКО 

 

 

 
Додаток 2 

до рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 03.02.2022 року № 

«Про розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної 

власності » 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ). 

 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

 

Місце проживання 

Орієнтовн

а площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 5 6 

1 ***** ***** 1,0000 1824487200:04:000:0398 

 

Начальник відділу землекористування                               Микола САМЧЕНКО 
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Додаток 3 

до рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 03.02.2022 року № 

«Про розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної 

власності » 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ). 

 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

 

Місце проживання 

Орієнтовн

а площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 5 6 

1 ***** ***** 2,0000 1824482400:02:000:0620 

 

Начальник відділу землекористування                               Микола САМЧЕНКО  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХVІІ сесія           м. Олевськ            VІІІ скликання  

   

03.02.2022                                                                                  № 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі 

 у користування на умовах оренди 

 

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

21, м. Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл. та *****, проживає за 

адресою: вул. *****, 6, м. Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл. та 

надані документи, керуючись  ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141, 

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

землеустрій», Законом України «Про оренду землі»,  ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ) з метою передачі її в користування на 

умовах  оренди, загальною  площею  0,1000  га, яка розташована за адресою 

вул. К. Зеленко, 11, с. Корощине, Коростенський район, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824486203:11:005:0051, розробник ПП «АНДВОЛ». 

2. Укласти договір оренди земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), яка розташована за 

адресою вул. К. Зеленко, 11, с. Корощине, Коростенський район, Житомирська 

область, загальною площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки 

1824486203:11:005:0051, терміном на 5 (п’ять) років, між Олевською міською 

радою та ФОП ***** спільно з *****. 
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3. Встановити орендну плату в розмірі 12 % від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(Код 03.07 за КВЦПЗ) 

4. ФОП ***** спільно з ***** здійснити державну реєстрацію договору 

оренди земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

за достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктами 

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 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                          № 

 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

  

  Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 17 кв.2, с. 

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

керуючись ст. 7, 13 Закону України «Про фермерське господарство» ст. 12, 20, 

81, 95, 96, 116,118,121, 122, 123, 141,186, п. 24 Перехідних положень 

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 земельних 

ділянок у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(код 01.01 за КВЦПЗ), земельна ділянка площею 1,8000 га, кадастровий номер 

1824487200:08:000:0154, яка розташована за адресою вул. Промислова, 12, с. 

Тепениця, Коростенського району, Житомирської області, земельна ділянка 

площею 0,5000 га, кадастровий номер 1824487200:08:000:0153, яка 

розташована за адресою вул. *****, 11, с. Тепениця, Коростенського району, 

Житомирської області. 

2. Передати ***** безоплатно у власність земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

3. Зобов’язати ***** в місячний термін зареєструвати право власності на 

земельні ділянки. 

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

достовірність та якість проєкту землеустрою. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

Міський голова                              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА          

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ             
 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХVІІ сесія                   м. Олевськ                   VІІI скликання

  

03.02.2022                                                                                                № 

 

Про передачу безоплатно у власність  

земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства 

 

Розглянувши заяви громадян, керуючись ст. ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону 

України «Про землеустрій», ст. ст. 12, 40, 81, 86, 87, 116, 118, 121, 122 

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

самоврядування в Україні та  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

ділянки, цільове призначення – для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), які розташовані на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

Радовельського старостинського округу із земель сільськогосподарського 

призначення. 

2. Громадянам, згідно додатку, зареєструвати право власності на земельні 

ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельних ділянок до реєстрації  права власності та про цільове використання 

земельних ділянок. 

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з 

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

 

 

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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Додаток  

до рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 03.02.2022 року № 

«Про передачу безоплатно у власність  

земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства» 

СПИСОК 
громадян, яким передаються у безоплатно власність земельні ділянки  для ведення особистого селянського господарства 

(Код 01.03 за КВЦПЗ). 

 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

 

Місце проживання 

Орієнтовн

а площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 5 6 

1 ***** ***** 1,1959 1824486000:09:000:0581 

2 ***** ***** 1,1959 1824486000:09:000:0580 

3 ***** ***** 1,1959 1824486000:09:000:0579 

4 ***** ***** 1,1959 1824486000:09:000:0578 

5 ***** ***** 1,1959 1824486000:09:000:0577 

6 ***** ***** 1,1959 1824486000:09:000:0576 

7 ***** ***** 1,1959 1824486000:09:000:0575 

8 ***** ***** 1,1959 1824486000:09:000:0574 

9 ***** ***** 1,1958 1824486000:09:000:0570 

10 ***** ***** 1,1959 1824486000:09:000:0572 

11 ***** ***** 1,1958 1824486000:09:000:0582 

12 ***** ***** 1,1958 1824486000:09:000:0585 

13 ***** ***** 1,1958 1824486000:09:000:0586 

14 ***** ***** 1,1959 1824486000:09:000:0573 

 

 

 

Начальник відділу землекористування                              Микола САМЧЕНКО 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

ХVІІ сесія                     VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                           № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічних документацій із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельних ділянок 

за межами населених пунктів 

 

З метою організації раціонального використання та охорони земель, 

забезпечення ведення Державного земельного кадастру та здійснення контролю 

за використанням і охороною земель Олевської міської ради, відповідно до 

ст.ст. 12, 20, 22,184, п. 24 Розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу 

України, ст.ст. 26, 35 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації 

земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» від 05 червня 2019 року №476, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування,  

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Провести інвентаризацію несформованих земельних ділянок та надати 

дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельних ділянок, які розташовані на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

Калинівського старостинського округу з формуванням земельних ділянок:  

- орієнтовною площею 17,5 га; 

- орієнтовною площею 16,5 га; 

- орієнтовною площею 27,0 га; 

- орієнтовною площею 6,0 га; 

- орієнтовною площею 20,0 га; 

- орієнтовною площею 16,0 га; 

- орієнтовною площею 17,5 га. 

2. Провести інвентаризацію несформованих земельних ділянок та надати 

дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення 
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інвентаризації земельних ділянок, які розташовані на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів Руднє-

Бистрянського старостинського округу з формуванням земельних ділянок:  

- орієнтовною площею 14,5 га; 

- орієнтовною площею 19,5 га; 

- орієнтовною площею 4,0 га; 

- орієнтовною площею 5,0 га. 

3. Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

4. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок подати на затвердження чергової сесії міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

Міський голова                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

XVІІ сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                            № 

 

Про затвердження звіту про експертну  

грошову оцінку земельної ділянки  

комунальної власності 

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 22, м. 

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

експертну грошову оцінку земельної ділянки, керуючись ст.128 Земельного 

Кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

комунальної власності  несільськогосподарського призначення загальною 

площею 0,1934 га, кадастровим номером 1824455100:02:006:0015, з цільовим 

призначенням –  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 

03.07 за КВЦПЗ), яка розташована за адресою: вул. Олевської республіки, 116-

Д, м. Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл., з метою продажу 

(викупу) в сумі 83085 грн. 00 коп. (вісімдесят три тисячі вісімдесят п’ять 

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

42,96 грн. (сорок дві гривні 96 копійок.) (без ПДВ).    

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки 

комунальної власності несільськогосподарського призначення,  загальною 

площею 0,1934 га, кадастровим номером 1824455100:02:006:0015, яка 

розташована за адресою вул. Олевської республіки, 116-Д, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. між Олевською міською радою та 

*****, за ціною 83085 грн. 00 коп. (вісімдесят три тисячі вісімдесят п’ять 

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

42,96 грн. (сорок дві гривні 96 копійок.) (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  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

ХVІІ сесія              м. Олевськ    VІІІ скликання 

 

03.02.2022                            № 

 

Про затвердження додаткового списку 

до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право 

на земельну частку (пай), надання дозволу 

на виготовлення технічної  документації 

із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок 

      Розглянувши заяви громадян, керуючись пунктами 9,16,17 Розділу 10 

Перехідних положень Земельного кодексу України, статей 26,55 Закону 

України «Про землеустрій», статей 1,2,3,5,9 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)» ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи висновок постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Україна» на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області за межами населених пунктів, згідно додатку  1.  

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Червоний партизан» на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області за межами населених пунктів, згідно додатку  2.  

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Майдан» на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області за межами населених пунктів, згідно додатку  3.  

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 
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КСП «Хочинське» на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області за межами населених пунктів, згідно додатку  4. 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «ім. Кірова»  на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області за межами населених пунктів, згідно додатку  5. 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Перемога»  на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області за межами населених пунктів, згідно додатку  6. 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Радовель» на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області за межами населених пунктів, згідно додатку  7. 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Уборть» на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області за межами населених пунктів, згідно додатку 8. 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Світанок» на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області за межами населених пунктів, згідно додатку  9. 

10. Надати дозвіл громадянам власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай) замовити виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 

розташована на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області за межами населених пунктів, згідно додатку  10.  

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

(рілля) площею 1,3907 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0484, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 1,0356 га, кадастровий номер 

1824487200:10:000:0189; 

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

(рілля) площею 1,2336 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0481, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 1,1819 га, кадастровий номер 

1824487200:10:000:0073; 

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

(рілля) площею 2,5678 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0414, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,8479 га, кадастровий номер 

1824487200:05:000:0163; 

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

(рілля) площею 2,3223 га, кадастровий номер 1824485600:08:000:0245, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 2,1311 га, кадастровий номер 

1824487200:08:000:0208; 

15. Виділити власнику земельної частки (паю)  ***** в натурі земельну ділянку 
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(рілля) площею 0,7230 га, кадастровий номер 1824487600:02:000:0448, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,7538 га, кадастровий номер 

1824487600:08:000:0353; 

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

(рілля) площею 0,5072 га, кадастровий номер 1824484400:10:000:1038, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,4189 га, кадастровий номер 

1824484400:05:000:1122; 

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

(кормові угіддя) площею 1,8326 га, кадастровий номер 1824482800:02:000:0255; 

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

(рілля) площею 1,3522 га, кадастровий номер 1824484400:10:000:1017; 

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

(рілля) площею 2,0722 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0413, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,8988 га, кадастровий номер 

1824487200:05:000:0162; 

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

(рілля) площею 0,6004 га, кадастровий номер 1824483200:03:000:0615, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,5133 га, кадастровий номер 

1824483200:05:000:0764; 

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

(кормові угіддя) площею 1,4546 га, кадастровий номер 1824485600:08:000:0400; 

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

(кормові угіддя) площею 1,0031 га, кадастровий номер 1824485600:08:000:0239; 

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

(кормові угіддя) площею 1,2690 га, кадастровий номер 1824485600:08:000:0237;  

24. Рекомендувати громадянам здійснити державну реєстрацію речового права 

на земельну ділянку згідно законодавства. 

25. Відмітити, що приступати до використання земельної ділянки до 

встановлення її меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що 

посвідчує право на неї та державної реєстрації забороняється. 

26. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.) 

 

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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                                                                                               Додаток  1 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання 

від 03.02.2022 року № ___  «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право на земельну частку 

(пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок 

 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0283468 

рілля – 

449, 

кормо

ві 

угіддя 

–317 

2. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0283469 

рілля – 

451, 

кормо

ві 

угіддя 

– 319 

 

3. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0283499 

рілля – 

369, 

кормо

ві 

угіддя 

– 232 

4. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0283486 

рілля – 

368, 

кормо

ві 

угіддя 

- 229 

 

Начальник відділу землекористування        Микола САМЧЕНКО 
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                                                                                                Додаток  2 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання 

від 03.02.2022 року № ___   «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право на земельну частку 

(пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок 

 

Додатковий список 

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

партизан»  на території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0191814 

рілля – 

155, 

кормо

ві 

угіддя 

– 685 

2. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0190724 

рілля - 

138 

 

 

Начальник відділу землекористування        Микола САМЧЕНКО 
 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток  3 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання 

від 03.02.2022 року № ___  «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) 
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між власниками сертифікатів на право на земельну частку 

(пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок 

 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0194871 

рілля – 

430, 

кормо

ві 

угіддя 

–275 

2. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0194845 

Рілля 

– 85, 

кормо

ві 

угіддя 

- 312 

3. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0194844 

Рілля 

– 75, 

кормо

ві 

угіддя 

– 314 

4 ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0194878 

Рілля 

– 92, 

кормо

ві 

угіддя 

– 313 

 

Начальник відділу землекористування        Микола САМЧЕНКО  
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                                                                                                Додаток  4 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання 

від 03.02.2022 року № ___  «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право на земельну частку 

(пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0280072 

рілля – 

480, 

кормо

ві 

угіддя 

–359 

 

 

Начальник відділу землекористування        Микола САМЧЕНКО  
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Додаток  5 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання 

від 03.02.2022 року № ___  «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право на земельну частку 

(пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0194494 

рілля – 

162, 

кормо

ві 

угіддя 

– 162 

  

 

 

Начальник відділу землекористування       Микола САМЧЕНКО  
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                                                                                                Додаток  6 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання 

від 03.02.2022 року  № ___  «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право на земельну частку 

(пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок» 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0301930 

рілля 

№ 1  – 

530,  

рілля - 

№ 2 - 

530 

кормо

ві 

угіддя 

– 530 

2. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0279065 

рілля 

№ 1  – 

527,  

рілля - 

№ 2 - 

527 

кормо

ві 

угіддя 

– 527 

3. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0279066 

рілля 

№ 1  – 

528,  

рілля - 

№ 2 - 

528 

кормо

ві 

угіддя 

– 528 
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4. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0278946 

рілля 

№ 1 – 

529, 

рілля 

№ 2 – 

529, 

кормо

ві 

угіддя 

– 529 

 

5 ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0301923 

Рілля

№ 1 – 

531, 

рілля 

№ 2 – 

531, 

кормо

ві 

угіддя 

– 531  

 

Начальник відділу землекористування        Микола САМЧЕНКО  



 

 

 ПРОЄКТ 

209 

                                                                                                Додаток  7 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання 

від 03.02.2022 року ___  «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право на земельну частку 

(пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок» 

 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0280661 

рілля – 

347, 

кормо

ві 

угіддя 

– 347 

 

Начальник відділу землекористування        Микола САМЧЕНКО  
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                 Додаток 8  

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання 

від 03.02.2022 року ___  «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право на земельну частку 

(пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок» 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0278529 

рілля – 

712, 

кормо

ві 

угіддя 

– 739 

 

Начальник відділу землекористування   Микола САМЧЕНКО  
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                                                                                                Додаток  9 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання 

від 03.02.2022 року №___  «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право на земельну частку 

(пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок» 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0190319 

рілля – 

104, 

кормо

ві 

угіддя 

– 21 

 

Начальник відділу землекористування       Микола САМЧЕНКО  
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                                                                                                Додаток  10 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання 

від 03.02.2022 року №___  «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право на земельну частку 

(пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок» 

 

 

Список громадян 

 власників сертифікатів на право на земельну частку (пай), яким надано дозвіл на виготовлення технічної 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0301930 

рілля 

№ 1  – 

530,  

рілля - 

№ 2 - 

530 

кормо

ві 

угіддя 

– 530 

2 ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0279065 

рілля 

№ 1  – 

527,  

рілля - 

№ 2 - 

527 

кормо

ві 

угіддя 

– 527 

3 ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0279066 

рілля 

№ 1  – 

528,  

рілля - 

№ 2 - 

528 

кормо

ві 

угіддя 
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– 528 

4 ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0194494 

рілля – 

162, 

кормо

ві 

угіддя 

– 162 

5 ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0280661 

рілля – 

347, 

кормо

ві 

угіддя 

– 347 

6 ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0278946 

рілля 

№ 1 – 

529, 

рілля 

№ 2 – 

529, 

кормо

ві 

угіддя 

– 529 

7 ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0190319 

рілля – 

104, 

кормо

ві 

угіддя 

– 21 

8 ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0301923 

Рілля

№ 1 – 

531, 

рілля 

№ 2 – 

531, 

кормо

ві 

угіддя 

– 531  

 

 

Начальник відділу землекористування        Микола САМЧЕНКО
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХVІІ сесія         м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022          № 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

 

     Розглянувши заяви громадян та надані документи, керуючись ст.25 

Земельного кодексу України, ст.ст.1,2,3,5,9 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», ст.ст.27,28,55 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 

України «Про  місцеве  самоврядування  в  України»,  враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування,  

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити ***** технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) 

загальною площею 1,5159 га на території Олевської міської територіальної 

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

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

загальною площею 1,2492 га  (рілля), кадастровий номер 

1824486000:09:000:0568; 

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

ділянку загальною площею 0,2667 га  (пасовища), кадастровий номер 

1824486000:11:000:0410; 

2. Затвердити ***** технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) 

загальною площею 1,2646  га на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, яка розроблена ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 
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2.1. Виділити власнику земельної частки (паю) ***** в натурі  земельну ділянку 

загальною площею 1,0405 га  (рілля), кадастровий номер 

1824486000:09:000:0569; 

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

загальною площею 0,2241 га  (пасовища), кадастровий номер 

1824486000:10:000:0701; 

3. Відмітити, що приступати до використання земельних ділянок до 

встановлення їх меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що 

посвідчує право на них та державної реєстрації забороняється. 

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

за достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.).  

 

 

Міський голова              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХVІІ сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                             № 

 

Про включення земельних ділянок комунальної  

власності до переліку ділянок для продажу  

права оренди на земельних торгах у формі  

електронного аукціону та затвердження  

умов продажу права оренди на земельних торгах  

у формі електронного аукціону 

 

З метою забезпечення ефективного використання міського земельного 

фонду в ринкових умовах та поповнення міського бюджету, відповідно до 

статей 12, 83, 122, 124, 127, 134-139 Земельного кодексу України, Закону «Про 

оренду землі», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», ст.135, 136 Земельного кодексу України, 

керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Включити земельні ділянки комунальної власності Олевської міської 

ради Житомирської області  до переліку ділянок призначених для продажу 

права оренди на земельних торгах у формі електронного аукціону  окремими 

лотами (згідно додатку). 

2. Затвердити умови продажу права оренди земельних ділянок комунальної 

власності (згідно додатку), які розташовані на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів встановивши наступне: 

2.1. Стартова ціна лоту з продажу права оренди земельної ділянки дорівнює 

розміру річної орендної плати за користування (згідно додатку),  що становить 

12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

2.2. Гарантійний внесок становить 30% від стартового розміру річної орендної 

плати за користування. 

3. Уповноважити міського голову на підписання договору оренди 

земельної ділянки з переможцем земельних торгів. 

4. Призначити дату проведення земельних торгів у терміни визначені 

чинним законодавством України  – І-ІІ квартал 2022 року. 
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5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П). 

 

Міський голова                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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Додаток 

до рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 03.02.2022 року №   «Про включення 

земельних ділянок комунальної власності до переліку 

ділянок для продажу права оренди на земельних торгах у 

формі електронного аукціону та затвердження умов 

продажу права оренди на земельних торгах у формі 

електронного аукціону» 

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

призначених для продажу права оренди на земельних торгах у формі електронного аукціону 

 
№ Місце розташування Цільове 

признач

ення 

Код за 

КВПЦЗ 

Площа, 

га 

Кадастровий номер 

(місце розташування) 

Строк 

оренди 

Розмір 

річної 

орендної 

плати, грн. 

1 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 2,5431 1824487200:12:000:0558 
7 років 

1097,50 

2 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 11,7962 1824487200:12:000:0559 
7 років 

5728,59 

3 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 5,4793 1824487200:12:000:0560 
7 років 

1308,28 

4 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 4,1062 1824487200:10:000:0227 
7 років 

878,50 

5 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 10,4318 1824487200:08:000:0244 
7 років 

6038,14 

6 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 7,0902 1824487200:04:000:0369 
7 років 

5251,16 

7 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 1,4966 1824487200:04:000:0368 
7 років 

1551,11 

8 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 1,8160 1824487200:07:000:0043 
7 років 

668,32 

9 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 1,6149 1824487200:08:000:0245 
7 років 

1655,44 

10 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 4,9959 1824487200:08:000:0246 
7 років 

4647,05 

11 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 1,3342 1824487200:05:000:0172 
7 років 

542,53 

12 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 7,9908 1824487200:05:000:0174 
7 років 

2974,37 
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Начальник відділу землекористування                          Микола САМЧЕНКО     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 3,3975 1824487200:04:000:0374 
7 років 

1375,12 

14 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 1,8752 1824487200:04:000:0373 
7 років 

597,94 

15 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 6,2968 1824487200:05:000:0180 
7 років 

2082,50 

16 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 10,7809 1824487200:05:000:0178 
7 років 

2646,49 

17 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 1,6875 1824487200:05:000:1182 
7 років 

322,08 

18 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 0,9561 1824487200:04:000:0376 
7 років 

223,45 

19 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 1,0353 1824487200:05:000:0175 
7 років 

241,96 

20 Тепеницький 

старостинський округ 

01.01 11,2121 1824487200:05:000:0589 
7 років 

3953,79 

21 Руднє-Бистрянський 

старостинський округ 

01.01 0,0424 1824486200:09:000:0364 
10 років 

96,82 

22 Хочинський 

старостинський округ 

01.01 2,2231 1824487600:02:000:0410 
10 років 

2599,36 

23 Хочинський 

старостинський округ 

01.01 2,0895 1824487600:02:000:0408 
10 років 

3109,10 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХVІІ сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                             № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

з метою продажу на земельних торгах  

(електронному аукціоні) 

 

          

З метою забезпечення ефективного використання міського земельного 

фонду в ринкових умовах, поповнення міського бюджету та здійснення заходів, 

спрямованих на врегулювання питань набуття права власності та з метою 

продажу на земельних торгах (електронному аукціоні) права оренди на 

земельну ділянку не сільськогосподарського призначення, реалізації державної 

політики в сфері регулювання земельних відносин керуючись  Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та Земельним кодексом України, 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через 

електронні аукціони», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Олевській міській раді замовити розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, загальною 

орієнтовною площею 0,0350 га, цільовим призначенням для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (код за КВЦПЗ 03.07) із земель житлової та 

громадської забудови, розташованої за адресою: вул. Свято-Воздвиженська, м. 

Олевськ,  Коростенський район, Житомирська область, з метою продажу на 

земельних торгах (електронному аукціоні); 

2. Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою продажу на земельних торгах (електронному аукціоні) 

погоджений в установленому законом порядку, подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П). 

 

 

Міський голова                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХVІІ сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                             № 

 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою продажу  

на земельних торгах (електронному аукціоні) 

 

         Розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

метою продажу на земельних торгах (електронному аукціоні), керуючись  

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Земельним 

кодексом України, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права 

користування ними через електронні аукціони» враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою продажу на земельних торгах (електронному 

аукціоні) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за 

КВЦПЗ), загальною  площею  0,0450 га, яка розташована за адресою: вул. 

Привокзальна, м. Олевськ, Коростенський район, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824455100:02:027:0069, розробник ПП «АНДВОЛ». 

2. Олевській міській раді зареєструвати право власності на земельну 

ділянку відповідно до чинного законодавства. 

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

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

 

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

XVІІ сесія             м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022 року                                                                                            № 

         

Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі її 

в постійне користування  

 

        Розглянувши заяву ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ПРОЛІСОК ОЛЕВСЬК», Код ЄДРПОУ 

44655479, зареєстрованого за адресою: вул. Григорія Сковороди, 19, м. 

Олевськ, Коростенський район, Житомирська область про надання дозволу на 

розроблення проєкту  землеустрою, щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі її у постійне користування, керуючись 

ст. 12, 92, 122, 123 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України  «Про 

землеустрій», ст. 33 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ПРОЛІСОК ОЛЕВСЬК» на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі її в постійне користування, для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку (Код 02.03 за КВЦПЗ), 

загальною орієнтовною площею 0,18 га, яка розташована за адресою: вул. 

Григорія Сковороди, 19, м. Олевськ, Коростенський район, Житомирська 

область. 

2. ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «ПРОЛІСОК ОЛЕВСЬК» звернутися до суб’єкта господарювання, 

що є виконавцем робіт по виготовленню проєктів із землеустрою.   

3. ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «ПРОЛІСОК ОЛЕВСЬК» виготовлений проєкт землеустрою в 

місячний термін подати на затвердження до міської ради.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (НАЛАПК 

Налапко П.П). 
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Міський голова                                                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

             
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

XVІІ сесія             м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                             № 

 

Про надання  дозволу на виготовлення 

звітів про експертну грошову оцінку 

земельних ділянок комунальної власності  

 

Розглянувши заяви: 

- ФОП *****, проживає за адресою: вул. *****, 11, с. Соснівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. та ФОП *****, проживає за 

адресою: вул. *****, 13, с. Соснівка, Коростенського р-ну, Житомирської 

обл.; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 31, м. Олевськ, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- ФОП *****, проживає за адресою: вул. *****, 15, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ФОП *****, проживає за адресою:  вул. *****, 25, с. Жубровичі, 

Коростенський р-н, Житомирська обл. про надання дозволу на 

виготовлення звітів про експертну грошову оцінку на земельні ділянки 

комунальної власності несільськогосподарського призначення, 

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

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

самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, архітектури та землекористування,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності 

несільськогосподарського  призначення, загальною площею 0,9024 га, 

кадастровий номер 1824486200:07:000:0252, з метою надання у власність 

шляхом викупу для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ), розташованої за адресою: вул. 

Л.Українки, с. Варварівка, Коростенський район, Житомирська область. 

2. Надати дозвіл Іжевському Григорію Володимировичу на  виготовлення 

звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності 
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несільськогосподарського  призначення, загальною площею 0,0604 га, 

кадастровий номер 1824486001:04:003:0003, з метою надання у власність 

шляхом викупу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 

за КВЦПЗ), розташованої за адресою: вул. *****, 2а, с. Радовель, 

Коростенський район, Житомирська область. 

3. Надати дозвіл ФОП ***** на  виготовлення звіту з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського  

призначення, загальною площею 0,0083 га, кадастровий номер 

1824455100:01:023:0038, з метою надання у власність шляхом викупу для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), 

розташованої за адресою: вул. *****, 2-Б, м. Олевськ, Коростенський район, 

Житомирська область. 

4. Надати дозвіл ФОП ***** на  виготовлення звіту з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського  

призначення, загальною площею 0,4730 га, кадастровий номер 

1824481600:04:000:0885, з метою надання у власність шляхом викупу 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 населених пунктів Жубровицького старостинського округу. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.  

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

XVІІ сесія          м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                            № 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки комунальної власності  

з метою передачі безоплатно у власність  

для будівництва і обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка)(с. Варварівка) 

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 14, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

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

cт.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл ***** на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

зміною категорії земель із сільськогосподарського призначення на землі 

житлової та громадської забудови, кадастровий номер 1824486200:07:000:0075, 

загальна площа 0,1450 га, яка розташована за адресою: вул. Кобзарська, с. 

Варварівка, Коростенського р-ну, Житомирської обл. 

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

виконавцем робіт по виготовленню проєктів із землеустрою.  

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

порядку, в місячний термін  подати на розгляд та затвердження чергової сесії 

міської ради.    

4. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 
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5. В разі не вжиття заходів з боку ***** щодо розроблення проєкту 

землеустрою стосовно відведення земельної ділянки  та набуття права власності 

на земельну ділянку протягом одного року, з моменту  надання такого дозволу, 

вказане рішення вважається не виконаним та втрачає чинність. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П). 

 

 

Міський голова                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

XVІІ сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                            № 

 

Про затвердження проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок  

комунальної власності з метою передачі  

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)(с. Варварівка) 
 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись  ст.ст.12, 40, 

81, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу України ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону 

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

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

земельну ділянку відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності та про цільове використання 

земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ          
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Додаток 

до рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 03.02.2022 року № 

«Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(с. Варварівка)» 

 

 

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

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

 
 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

 

Місце проживання 

 

Адреса земельної ділянки 

Орієнтовн

а площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ***** ***** ***** 0,1430 1824486200:07:000:0189 

2 ***** ***** ***** 0,1450 1824486200:07:000:0248 

3 ***** ***** ***** 0,1450 1824486200:07:000:0236 

4 ***** ***** ***** 0,1450 1824486200:07:000:0211 

5 ***** ***** ***** 0,1450 1824486200:07:000:0180 

6 ***** ***** ***** 0,1450 1824486200:07:000:0200 

7 ***** ***** ***** 0,1450 1824486200:07:000:0210 

8 ***** ***** ***** 0,1450 1824486200:07:000:0071 

 

 

Начальник відділу землекористування                          Микола САМЧЕНКО   
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

XVІІ сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                            № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічних документацій із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у власність для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка) 
 

    Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. 144 

Конституції України, ст. ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу 

України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

висновок постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

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

земель житлової забудови. 

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 

3. Громадянам, згідно додатку,  розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою в місячний 

термін подати на затвердження чергової сесії ради. 
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4. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки є комерційним ризиком замовника.  

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

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

 

 

 

 

Міський голова                                                                          Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ     
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                                                                   Додаток 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 03.02.2022 року №   «Про надання дозволу 

на розроблення технічних документацій із  землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

 

СПИСОК 

 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництв

а і 

обслуговув

ання 

житлового 

будинку, 

господарсь

кого   

будівель і  

споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 

2 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 

3 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 

4 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 

 

Начальник відділу землекористування                                      Микола 

САМЧЕНКО     
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

XVІІ сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                             № 

   

Про затвердження технічних документацій  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

         Розглянувши заяви громадян про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності  в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону 

України «Про землеустрій», ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного 

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

та  враховуючи висновок постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства.  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельні ділянки. 
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4.Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ    



 

 

 ПРОЄКТ 

235 

                                                                                                   Додаток 

до рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від  03.02.2022 року  №   «Про 

затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у власність  

для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка» 

 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність  для будівництва  і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 
 
 

 

№ 
п/

п 

 
 

 

Прізвище, ім.’я, по 
батькові 

 
 

 

Місце проживання 

 
 

 

Адреса земельної 
ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівниц

тва і 

обслугов

ування 

житловог

о 

будинку 

господар

ських 

будівель    

і споруд, 

га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ***** ***** ***** 0,0839 0,0839 1824455100:02:033:0042 

2 ***** ***** ***** 0,1961 0,1961 1824481601:05:003:0072 

3 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824483201:05:001:0022 

4 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824481601:05:008:0116 

5 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 1824455100:01:037:0355 

6 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824487201:09:002:0057 

7 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824486202:05:004:0073 

8 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824486202:05:006:0036 

9 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824487603:10:002:0018 

10 ***** ***** ***** 0,0685 0,0685 1824455100:01:020:0092 

11 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 1824455100:02:002:0029 

12 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824481301:10:013:0008 

13 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824482401:04:001:0054 
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14 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824482401:04:001:0055 

15 ***** ***** ***** 0,1674 0,1674 1824486801:02:004:0073 

16 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 1824455100:02:034:0054 

17 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 1824455100:02:021:0050 

18 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824482401:04:003:0012 

19 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824481601:05:001:0058 

20 ***** ***** ***** 0,1273 0,1273 1824486202:05:004:0076 

21 ***** ***** ***** 0,0900 0,0900 1824455100:01:021:0053 

22 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824484801:02:009:0013 

23 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824486202:05:003:0076 

24 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 1824455100:01:032:0153 

25 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 1824455100:01:037:0357 

26 ***** ***** ***** 0,1885 0,1885 1824486202:05:001:0174 

27 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824486801:02:002:0110 

28 ***** ***** ***** 0,2153 0,2153 1824487601:03:001:0033 

29 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824481301:10:048:0012 

30 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 1824455100:01:031:0112 

31 ***** ***** ***** 0,0830 0,0830 1824455100:02:009:0025 

32 ***** ***** ***** 0,0836 0,0836 1824455100:02:008:0043 

33 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824484801:02:009:0014 

 

Начальник відділу землекористування                                     Микола 

САМЧЕНКО 

 

 

                                                            

 

 

 



 

 

 ПРОЄКТ 

237 

 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                          № 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка),  для індивідуального  

садівництва, для ведення особистого  

селянського господарства та для будівництва  

індивідуальних гаражів. 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

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

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського господарства 

та для будівництва індивідуальних гаражів керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 

118,119, 121, 122 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону 

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

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ) та для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05), 

із земель житлової забудови, для індивідуального садівництва (Код 01.05 за 

КВЦПЗ) та для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за 

КВЦПЗ) із земель сільськогосподарського призначення. 
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2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проєктів із 

землеустрою.   

3. Громадянам, згідно додатку, проєкти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4. Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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                                                                                                                       Додаток 
до рішення ХVІІ сесії міської ради  VІІІ скликання 

від 03.02.2022 №  «Про надання дозволу на 

розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для  індивідуального 

садівництва,  для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів»  

 

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

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

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

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівницт

ва та 

обслугову

вання  

житловог

о 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка), 

га 

Для 

індивідуа

льного 

садівницт

ва,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

Для 

будівницт

ва 

індивідуа

льних 

гаражів, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

2 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

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

4 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

5 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

6 ***** ***** ***** 0,4000 - - 0,4000 - 

7 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

8 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

9 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - - - 

10 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

11 ***** ***** ***** 0,1500 - - 0,1500 - 

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

13 ***** ***** ***** 0,0100 - - - 0,0100 
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14 ***** ***** ***** 0,2500 - - 0,2500 - 

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

16 ***** ***** ***** 0,1500 - - 0,1500 - 

17 ***** ***** ***** 0,1200 - 0,1200 - - 

18 ***** ***** ***** 0,3000 - - 0,3000 - 

19 ***** ***** ***** 0,0600 - 0,0600 - - 

20 ***** ***** ***** 0,7000 - - 0,7000 - 

21 ***** ***** ***** 0,1200 - 0,1200 - - 

22 ***** ***** ***** 0,0400 - 0,0400 - - 

23 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

24 ***** ***** ***** 0,2500 - - 0,2500 - 

25 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - - - 

26 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

27 ***** ***** ***** 0,4000 - - 0,4000 - 

28 ***** ***** ***** 0,3000 - - 0,3000 - 

29 ***** ***** ***** 0,0500 - 0,0500 - - 

30 ***** ***** ***** 0,1200 - 0,1200 - - 

31 ***** ***** ***** 0,3000 - - 0,3000 - 

32 ***** ***** ***** 0,0350 - 0,0350 - - 

33 ***** ***** ***** 0,1050 - 0,1050 - - 

34 ***** ***** ***** 0,8000 - - 0,8000 - 

35 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 

 

Начальник відділу землекористування                                     Микола 

САМЧЕНКО   
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

XVІІ сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                            № 

 

Про затвердження проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  

для індивідуального садівництва, для ведення  

особистого селянського господарства та для  

будівництва індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів, керуючись  ст.ст.12, 40, 81, 116, 118, 121, 

122  Земельного кодексу України ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), для 

індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), для ведення особистого 

селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) та для будівництва 

індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ). 

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

індивідуальних гаражів. 

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

земельну ділянку відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності та про цільове використання 

земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ        
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Додаток 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 03.02.2022 року №  

«Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для індивідуального садівництва, 

для ведення особистого селянського 

господарства та для ведення індивідуальних 

гаражів»  
 

 

СПИСОК 

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

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

індивідуальних гаражів. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівницт

ва   і 

обслугову

вання 

житловог

о  

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка), 

га 

Для 

індивідуал

ьного 

садівницт

ва, га 

Для 

ведення 

особистог

о    

селянсько

го 

господарс

тва, га  

Для 

будівни

цтва 

індивід

уальих 

гаражів

, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ***** ***** ***** 0,4731 - - 0,4731 - 1824481301:10:019:0005 

2 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824487604:04:003:0012 

3 ***** ***** ***** 0,2395 - - 0,2395 - 1824487604:04:003:0013 

4 ***** ***** ***** 0,1726 0,1726 - - - 1824487601:03:001:0031 

5 ***** ***** ***** 0,0260 - 0,0260 - - 1824455100:01:011:0051 

6 ***** ***** ***** 0,1519 0,1519 - - - 1824482801:03:009:0018 

7 ***** ***** ***** 0,1619 - - 0,1619 - 1824487601:03:004:0042 

8 ***** ***** ***** 0,1200 - 0,1200 - - 1824487201:09:002:0058 

9 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824483601:05:051:0020 

10 ***** ***** ***** 0,1374 - - 0,1374 - 1824483601:05:051:0019 

11 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824487601:03:002:0016 

12 ***** ***** ***** 0,3647 - - 0,3647 - 1824487601:03:004:0041 
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13 ***** ***** ***** 0,0758 - 0,0758 - - 1824455100:01:037:0356 

14 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:005:0084 

15 ***** ***** ***** 0,1000 - 0,1000 - - 1824455100:01:005:0083 

16 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824484002:04:003:0021 

17 ***** ***** ***** 0,1216 0,1216 - - - 1824484801:02:005:0039 

18 ***** ***** ***** 0,0925 - 0,0925 - - 1824484801:02:002:0086 

19 ***** ***** ***** 0,8000 - - 0,8000 - 1824483201:05:001:0021 

20 ***** ***** ***** 0,2897 - - 0,2897 - 1824481601:05:008:0119 

21 ***** ***** ***** 0,0700 0,0700 - - - 1824455100:01:025:0078 

22 ***** ***** ***** 0,1200 - 0,1200 - - 1824455100:02:002:0028 

23 ***** ***** ***** 0,2416 0,2416 - - - 1824482802:04:004:0003 

24 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824481301:10:012:0004 

25 ***** ***** ***** 0,4534 - - 0,4534 - 1824481301:10:012:0003 

26 ***** ***** ***** 0,1102 - 0,1102 - - 1824455100:02:034:0052 

27 ***** ***** ***** 0,7050 - - 0,7050 - 1824481601:05:002:0089 

28 ***** ***** ***** 0,4700 - - 0,4700 - 1824481301:10:013:0007 

29 ***** ***** ***** 0,2050 0,2050 - - - 1824486202:05:001:0172 

30 ***** ***** ***** 0,0935 - 0,0935 - - 1824455100:02:034:0053 

31 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824486200:06:000:0554 

32 ***** ***** ***** 0,0100 - - - 0,010

0 

1824455100:01:006:0084 

33 ***** ***** ***** 0,0172 - 0,0172 - - 1824455100:01:038:0149 

34 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824484001:11:005:0027 

35 ***** ***** ***** 0,6946 - - 0,6946 - 1824481301:10:045:0004 

36 ***** ***** ***** 0,0419 - 0,0419 - - 1824455100:01:021:0052 

37 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824484001:11:002:0054 
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38 ***** ***** ***** 0,3700 - - 0,3700 - 1824484001:11:002:0059 

39 ***** ***** ***** 1,2826 - - 1,2826 - 1824484801:02:009:0015 

40 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:008:0036 

41 ***** ***** ***** 0,0200 - 0,0200 - - 1824455100:01:008:0035 

42 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824483601:05:052:0008 

43 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824483601:05:052:0007 

44 ***** ***** ***** 0,0162 - 0,0162 - - 1824455100:01:032:0152 

45 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - - - 1824455100:02:046:0070 

46 ***** ***** ***** 0,2100 0,2100 - - - 1824487204:14:003:0134 

47 ***** ***** ***** 0,1500 0,1500 - - - 1824487201:09:006:0016 

48 ***** ***** ***** 0,0700 - 0,0700 - - 1824455100:01:037:0354 

49 ***** ***** ***** 0,4650 - - 0,4650 - 1824481301:10:048:0013 

 

50 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824482802:04:009:0011 

51 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:006:0085 

52 ***** ***** ***** 0,0024 - - - 0,002

4 

1824455100:01:014:0074 

53 ***** ***** ***** 0,0024 - - - 0,002

4 

1824455100:01:027:8888 

54 ***** ***** ***** 0,1606 0,1606 - - - 1824486202:05:005:0017 

55 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824486202:05:006:0037 

56 ***** ***** ***** 0,7300 - - 0,7300 - 1824487603:10:002:0017 

57 ***** ***** ***** 0,2261 - - 0,2261 - 1824485301:03:055:0010 

58 ***** ***** ***** 0,2400 0,2400 - - - 1824487204:14:003:0139 

59 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824487201:09:004:0030 

60 ***** ***** ***** 0,1499 - - 0,1499 - 1824487201:09:004:0031 

61 ***** ***** ***** 1,1500 - - 1,1500 - 1824484801:02:009:0012 

62 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824482802:04:005:0009 
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63 ***** ***** ***** 0,2547 - - 0,2547 - 1824482802:04:005:0008 

64 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824484002:04:004:0015 

65 ***** ***** ***** 0,1200 - 0,1200 - - 1824484002:04:004:0013 

  

 

Начальник відділу землекористування                                     Микола 

САМЧЕНКО  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

XVІІ сесія            м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                             № 

  

Про надання дозволу на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі  

безоплатно у власність для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства, які розташовані на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів, керуючись пунктом 24 розділу Х Перехідні положення Земельного 

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

ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) із земель сільськогосподарського 

призначення, які розташовані на території Олевської міської ради 

Житомирської області.  

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проєктів із 

землеустрою.   

3. Громадянам, згідно додатку, проєкт землеустрою погоджений в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

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

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

надання такого дозволу, вказане рішення вважається не виконаним та втрачає 

чинність, стосовно громадян, які не реалізували надане їм право. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток 

до рішення  ХVІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 03.02.2022 року №  

«Про надання дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі 

безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського  господарства»                                                  
 

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

власності для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 248м.’я, по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

1 2 3 4 5 

1 ***** ***** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області (за межами населених 

пунктів Покровського 

0,5000 
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старостинського округу) 

2 ***** ***** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області (за межами населених 

пунктів Покровського 

старостинського округу) 

0,3000 

3 ***** ***** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області (за межами населених 

пунктів Покровського 

старостинського округу) 

0,5234 

4 ***** ***** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області (за межами населених 

пунктів Хочинського 

старостинського округу) 

0,5000 

5 ***** ***** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області (за межами населених 

пунктів Хочинського 

старостинського округу) 

0,5000 

6 ***** ***** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області (за межами населених 

пунктів Хочинського 

старостинського округу) 

0,5000 

 

Начальник відділу землекористування                                     Микола 

САМЧЕНКО  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

XVІІ сесія          м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                             № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічних документацій із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у спільну часткову власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Розглянувши спільні заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

передачі безоплатно у спільну часткову власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), керуючись ст. 144 Конституції України, ст. ст. 12, 40, 

81,86, 87, 116, 118,120, 121 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 

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

самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл ***** на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

спільну часткову власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за 

КВЦПЗ) із земель житлової забудови за адресою: вул. *****, 15, м. Олевськ, 

Коростенський р-н, Житомирська обл., загальною орієнтовною  площею 0,1000 

га. 

1.1. ***** звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню технічної документації із землеустрою. 
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1.2. ***** розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку 

технічну документацію із землеустрою подати на затвердження чергової сесії 

ради. 

2. Надати дозвіл *****на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

спільну часткову власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за 

КВЦПЗ) із земель житлової забудови за адресою: вул. ім. *****, 4-А, м. 

Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська обл. загальною орієнтовною  

площею 0,1000 га. 

2.1. ***** звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню технічної документації із землеустрою.  

2.2. ***** розроблену і погоджену у встановленому законодавством порядку 

технічну документацію із землеустрою подати на затвердження чергової сесії 

ради. 

3.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

   

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

XVІІ сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                           № 

 

Про вилучення земельної ділянки  

та надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі  

безоплатно у власність, для будівництва  

та обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) 

 

Розглянувши заяви *****, проживає за адресою: вул. *****, 17, с. 

Артинськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл. про вилучення земельної 

ділянки та *****, проживає за адресою: вул. *****, 17, с. Артинськ, 

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

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), керуючись ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122,140 

Земельного кодексу України,  ст. 8, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 

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

пунктом 2 Розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 

497-VIII від 02.06.2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації 

із землеустрою» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Вилучити у ***** земельну ділянку надану рішенням ХІІІ сесії 

Олевської міської ради Житомирської області  VІІІ скликання від 07.10.2021 

року №598 «Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(в с. Варварівка)», 

загальною площею 0,1450 га,  кадастровим номером 1824486200:07:000:0135, 
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Код 02.01 за КВЦПЗ, яка розташована за адресою: вул. *****, с. Варварівка, 

Коростенський р-н, Житомирська обл.; 
Земельну ділянку долучити до земель запасу міської ради. 

2. ***** надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

зміною категорії земель із сільськогосподарського призначення на землі 

житлової та громадської забудови, площею 0,1450 га, кадастровий номер 

1824486200:07:000:0135, за адресою: вул. *****, с. Варварівка, Коростенського 

р-ну, Житомирської області. 

3. *****звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню проєктів із землеустрою. 

4. ***** розроблений проєкт землеустрою в установленому законом 

порядку, з моменту його виготовлення  в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради. 

5. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

6. В разі не вжиття заходів з боку ***** щодо розроблення проєкту 

землеустрою стосовно відведення земельної ділянки  та набуття права власності 

на земельну ділянку протягом одного року, з моменту  надання такого дозволу, 

вказане рішення вважається не виконаним та втрачає чинність. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П). 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХVІІ сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                             № 
 

Про вилучення земельної ділянки  

та надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі  

безоплатно у власність, для будівництва  

та обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка) в с. Варварівка 

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 13, кв.4, м. 

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

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122,140 

Земельного кодексу України, ст. 8, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись пунктом 2 

Розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 497-VIII від 

02.06.2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із 

землеустрою» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Вилучити у *****земельну ділянку надану рішенням двадцять сьомої 

сесії Руднє-Бистрянської сільської ради Олевського району Житомирської 

області V скликання від 15 березня 2010 року «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку», загальною площею 16,4 га 

– для будівництва і обслуговування житлового будинку, за адресою: вул. 

Проліскова, 25, с. Варварівка, Олевський р-н, Житомирська обл.  
Земельну ділянку долучити до земель запасу міської ради. 
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2. ***** надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

земель житлової забудови, загальною орієнтовною площею 0,1640 га за 

адресою: вул. Проліскова, 25, с. Варварівка, Коростенського р-ну, 

Житомирської області. 

3. ***** звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню проєктів із землеустрою. 

4. ***** розроблений проєкт землеустрою в установленому законом 

порядку, з моменту його виготовлення  в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради. 

5. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

6. В разі не вжиття заходів з боку ***** щодо розроблення проєкту 

землеустрою стосовно відведення земельної ділянки  та набуття права власності 

на земельну ділянку протягом одного року, з моменту  надання такого дозволу, 

вказане рішення вважається не виконаним та втрачає чинність. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П). 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVII сесія           м. Олевськ                 VІІІ скликання 

 

03.02.2022                                                                                          № 

 

Про укладання договору оренди 

земельної ділянки комунальної власності 

Розглянувши заяву ТОВ «ОЛЕВСЬКИЙ ОРС», код ЄДРПОУ 32088180, 

зареєстрованого за адресою: вул. Заводська, 13, м. Олевськ, Коростенського р-

ну, Житомирської обл. про укладання договору оренди земельної ділянки 

комунальної власності, відповідно до Закону України «Про оренду землі», 

керуючись ст. ст. 83, 93, 124 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07 за КВЦПЗ), яка 

розташована за адресою вул. Центральна, 39, с. Юрове, Коростенського р-ну, 

Житомирської обл., загальною площею 0,0353 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 1824488001:04:001:0009, терміном на 5 (п’ять) років, між Олевською 

міською радою Житомирської області та ТОВ «ОЛЕВСЬКИЙ ОРС». 

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

грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (код 03.07 за КВЦПЗ).  

3. ТОВ «ОЛЕВСЬКИЙ ОРС» в місячний термін укласти та зареєструвати 

договір оренди земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.).  

 

Міський голова              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХVІІ сесія           м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

03.02.2022                                                                                             № 

 

Про включення земельних ділянок комунальної  

власності до переліку ділянок для продажу  

права оренди на земельних торгах у формі  

електронного аукціону та надання дозволу  

на виготовлення проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок  

призначених для продажу права оренди  

на земельних торгах у формі електронного аукціону 

 

З метою забезпечення ефективного використання міського земельного 

фонду в ринкових умовах та поповнення міського бюджету, враховуючи 

інвестиційну привабливість земельних ділянок, відповідно до статей 12, 83, 

122, 124, 127, 134-139 Земельного кодексу України, Закону «Про оренду землі», 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень», ст.135, 136 Земельного кодексу України, керуючись п. 34 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Включити земельні ділянки комунальної власності Олевської міської 

ради Житомирської області  до переліку ділянок призначених для продажу 

права оренди на земельних торгах у формі електронного аукціону  окремими 

лотами, згідно додатку. 

2. Олевській міській раді замовити розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності 

сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) з метою 

продажу права оренди на земельних торгах у формі електронного аукціону, які 

розташовані на території Олевської міської ради Житомирської області, за 

межами населених пунктів, згідно додатку. 

3. Розроблені проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

подати на затвердження чергової сесії міської ради. 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П). 

  

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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            Додаток  

до рішення ХVІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 03.02.2022 року №  «Про включення 

земельних ділянок комунальної власності до 

переліку ділянок для продажу права оренди на 

земельних торгах у формі електронного аукціону 

та надання дозволу на виготовлення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

призначених для продажу права оренди на 

земельних торгах у формі електронного 

аукціону»  
Перелік 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення включених до переліку ділянок призначених для 

продажу права оренди на земельних торгах у формі електронного аукціону та щодо яких надано дозвіл на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з цільовим призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва Код КВЦПЗ (01.01) з метою продажу права оренди на 

земельних торгах у формі електронного аукціону 

 

п/п Місце розташування 

 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки               

(код 

КВЦПЗ) 

Площа, 

га 
Кадастровий номер 

1 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених пунктів 

Покровського старостинського округу) 

Землі запасу 

16.00 
7,3423 1824484400:09:000:0109 

2 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених пунктів 

Покровського старостинського округу) 

Землі запасу 

16.00 
4,7566 1824484400:09:000:0113 

3 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених пунктів 

Покровського старостинського округу) 

Землі запасу 

16.00 
9,6644 1824484400:09:000:0112 

4 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених пунктів 

Замисловицького старостинського 

округу) 

Землі запасу 

16.00 
19,8065 1824482400:08:000:0246 

5 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених пунктів 

Замисловицького старостинського 

округу) 

Землі 

сільськогосп

одарського 

призначення 

01.17 

11,3953 1824482400:08:000:0307 

6 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених пунктів 

Замисловицького старостинського 

округу) 

Землі запасу 

16.00 
11,8394 1824482400:08:000:0247 

Начальник відділу землекористування                              Микола САМЧЕНКО 


