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ПРОЕКТ 

 

                                                                  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про дострокове припинення 

повноважень депутата Олевської 

міської ради VІІІ скликання 

Світлани Рудой  

 

Розглянувши заяву депутата Олевської міської ради VІІІ скликання 

Світлани Рудой про складання нею депутатських повноважень, відповідно до 

пункту 14 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись ст. 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Достроково припинити повноваження депутата Олевської міської ради VІІІ 

скликання Світлани Рудой у зв’язку з її особистою заявою про складання 

депутатських повноважень.  

  

2. Направити дане рішення до Олевської міської територіальної комісії 

Коростенського району Житомирської області. 

 

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Олевської міської ради. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 

Мельника Сергія та постійну комісію міської ради з  питань депутатської 

діяльності, регламенту, дотримання законодавства та протидії корупції. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про звільнення старости  

Журжевицького старостинського округу  

МОЙСІЄНКО М.Д. 

 

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 26; ч. 6 ст. 54
1
, п. 1, ч. 1, п. 1 ч. 7 ст. 79

1
 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»; п. 1 ст. 40 КЗпП України та 

на виконання рішення  XIV сесії  Олевської міської ради VIII скликання від 11 

листопада 2021 року № 616 «Про об’єднання старостинських округів  

Олевської міської територіальної громади», керуючись п. 1 ст. 40 Кодексу 

законів про працю України, міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Звільнити МОЙСІЄНКО Марію Данилівну з посади старости 

Журжевицького старостинського округу Олевської міської територіальної 

громади (села Журжевичі, Рудня) в зв’язку із скороченням штатної чисельності 

працівників, на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України,  

з дня прийняття рішення. 

2. ВВиключити МОЙСІЄНКО М.Д. зі складу виконавчого комітету 

Олевської міської ради та внести зміни до рішення Олевської міської ради від 

08 грудня 2020 року № 26  «Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету Олевської міської ради».  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Постійну комісію міської 

ради з питань  депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства 

та протидії корупції (Ярослав ІВАНЧЕНКО).  

 

 

Міський голова                                                          Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про звільнення старости  

Покровського старостинського округу  

КОНДРАТОВЕЦЬ О.Ю. 

 

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 26; ч. 6 ст. 54
1
, п. 1, ч. 1, п. 1 ч. 7 ст. 79

1
 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»; п. 1 ст. 40 Кодексу законів 

про працю України та на виконання рішення  XIV сесії  Олевської міської ради 

VIII скликання від 11 листопада 2021 року № 616 «Про об’єднання 

старостинських округів  Олевської міської територіальної громади», керуючись 

п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України, міська рада   

ВИРІШИЛА:  
1. Звільнити КОНДРАТОВЕЦЬ Олену Юріївну з посади старости 

Покровського старостинського округу Олевської міської територіальної 

громади (села Покровське,  Михайлівка, Млинок, Будки) в зв’язку із 

скороченням штатної чисельності працівників, на підставі пункту 1 статті 40 

Кодексу законів про працю України, з дня прийняття рішення. 

2. виключити КОНДРАТОВЕЦЬ О.Ю. зі складу виконавчого комітету 

Олевської міської ради та внести зміни до рішення Олевської міської ради від 

08 грудня 2020 року № 26  «Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету Олевської міської ради».  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Постійну комісію міської 

ради з питань  депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства 

та протидії корупції (Ярослав ІВАНЧЕНКО).  

 

 

Міський голова                                             Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

  



 

ПРОЄКТ 

 

                                                                  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про затвердження старости 

Покровського старостинського округу 

Олевської міської територіальної громади 

 

Керуючись пунктом 6-1 частини першої статті 26, частиною першою 

статті 54-1 , статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частиною третьою статті 10, статтями 14, 15 Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», відповідно до Порядку 

проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських 

округах Олевської міської територіальної громади,  розглянувши пропозицію 

Олевського міського голови Лисицького Сергія Івановича та протокол 

організаційного комітету з громадського обговорення кандидатури на посаду 

старости Покровського  старостинського округу Олевської міської 

територіальної громади від 21.02.2022 р. № 2, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Кондратовець Олену Юріївну на посаду старости 

Покровського старостинського округу Олевської міської територіальної 

громади, який складається з сіл Покровське, Будки, Михайлівка, Млинок, 

Журжевичі, Рудня. 

2. Зберегти за Кондратовець Оленою Юріївною раніше присвоєний 11 ранг 

посадової особи місцевого самоврядування в межах п’ятої категорії 

посад. 

3. Ввести Кондратовець Олену Юріївну, старосту Покровського 

старостинського округу Олевської міської територіальної громади, до 

складу виконавчого комітету Олевської міської ради. 

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

питань депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства та 

протидії корупції. 
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Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про затвердження звіту про 

виконання бюджету Олевської міської 

територіальної громади за 2021 рік  

   

       Заслухавши інформацію про виконання бюджету Олевської міської  

територіальної  громади за 2021 рік, відповідно до пункту 4 статті 80 

Бюджетного кодексу України та пункту 23 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

  

ВИРІШИЛА: Затвердити  звіт  про  виконання    бюджету  Олевської міської   

територіальної громади за  2021 рік (додається) по доходах в сумі 

387 901 509,33 грн., по видатках в сумі 383 130 902,04 грн.,  по фінансуванню     

-4 770 607,29 грн., у тому числі: 

  

       по загальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 358 309 321,65 грн.; 

- видатки у сумі 322 058 654,89 грн.; 

- фінансування у сумі -36 250 666,76 грн.  

 

       по спеціальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 29 592 187,68 грн.; 

- видатки у сумі 61 072 247,15 грн.; 

- фінансування у сумі  31 480 059,47 грн.  

 

 

Міський голова                                                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

  

http://old.zt-rada.gov.ua/data/files/new/2017/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%202016%20-%2010.01.2017.xls
http://old.zt-rada.gov.ua/data/files/new/2017/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%202016%20-%2010.01.2017.xls
http://old.zt-rada.gov.ua/data/files/new/2017/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%202016%20-%2010.01.2017.xls
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Інформація 

 про виконання бюджету Олевської міської  територіальної громади                          

за 2021 рік 

       Протягом 2021 року виконання бюджету по доходах та видатках 

відбувалося в умовах продовження обмежувальних заходів пов»язанних з 

запобіганням поширенню COVID-19. 

      Бюджет Олевської міської  територіальної громади за 2021 року виконаний 

в цілому: 

 по доходах – 387901.5 тис.грн.; 

 по видатках – 383130,9 тис.грн.; 

 по фінансуванню – -4770,6 тис.грн.  

Власні доходи складають 167487,6 тис.грн. або 43,2 відсотків, решта 56,8 

відсотки – це трансферти з державного бюджету та місцевих бюджетів. 

Доходи 

До загального фонду  міського бюджету надійшло власних 

доходів 143419,2 тис.грн., що становить 104,02 відсотка до затвердженого (з 

урахуванням змін) плану на 12 місяців 2021 року рік  або на  5544,5 

тис.грн. більше.        

 До факту за 12 місяців 2020 року (з урахуванням надходжень 

Радовельської сільської ради за 12 місяців 2020 року) надходження коштів 

загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) збільшились 

на  33015,3 тис.грн. (29%). 

                                           Структура доходів 
 74922,6 тис.грн. або 52,2 відсотка у доходах загального фонду становить 

ПДФО, порівняно за 12 місяців 2020 року надходження збільшились на 23689,3 

тис.грн.  

Надходження рентних платежів становить 19608,3 тис.грн. або 13,6 відсотка 

від загальної суми доходів,  порівняно за 12 місяців 2020 року надходження 

зменшились на 2142,3 тис.грн. (рентна плата за використання лісових 

ресурсів, води, за надра з урахуванням надходжень рентної плати до бюджету 

Радовельської сільської ради за 12 місяців 2020 року).  

Надходження єдиного податку становить 18929,3 тис.грн. або 13,2 відсотка 

від загальної суми доходів, порівняно за 12 місяців 2020 року надходження 

збільшились на 2397,6 тис.грн.  (з урахуванням надходжень рентної плати до 

бюджету Радовельської сільської ради за 12 місяців 2020 року) 

17870,0 тис.грн., а це 12,5 відсотка від загальної суми надходжень 

загального фонду, міський бюджет отримав від надходження податку на 

майно, більше на  5517,5 тис.грн. до 12 місяців попереднього року (податок на 

нерухоме майно, земельний податок, орендна плата за землю з урахуванням 
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надходжень рентної плати до бюджету Радовельської сільської ради за 12 

місяців 2020 року).  

9107,9 тис.грн. або 6,4 відсотків від загальної суми надходжень міський 

бюджет отримав від надходжень акцизного податку,  в порівнянні за 12 місяців 

2020 роком збільшився на 2750,5 тис.грн.  2981,1 тис.грн. або 2,1 відсотка у 

структурі доходів отримав міський бюджет від інших податків та зборів 

(розміщення тимчасово вільних коштів в установах банків, плата за надання 

адміністративних послуг, надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, державне мито, 

інші). 

   До спеціального фонду міського бюджету надійшло власних доходів 

24068,4  тис.грн., що становить 645,6 відсотка до затвердженого плану за 12 

місяців 2021 року. У структурі доходів спеціального фонду 93,5 

відсотки (22526,8 тис.грн.) становлять власні надходження бюджетних 

установ та 6,5 відсотка (1541,7 тис.грн.)    надходження від екологічного 

податку, коштів  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, кошти від відчудження майна та інші. 

До  доходів  міського  бюджету  за  12 місяців 2021 

року  зараховано  220413,8 тис.грн. трансфертів з державного бюджету та 

місцевих бюджетів, а саме:  

 

до загального фонду – 214890,1 тис.грн., в тому числі: 

 

- базова дотація  - 37093,0 тис.грн.; 

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3478,8 тис.грн.; 

- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 

установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету - 106,1 тис.грн. 

- «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» -143519,2 

тис. грн.; 

- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5350,0 

тис.грн.; 

- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

програми «Спроможна школа кращих результатів» - 4550,2 тис.грн.; 

- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення 

мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі» - 3010,1 тис.грн.; 
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- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості» - 1920,2 тис.грн.; 

 

- Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 

5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 

частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 894,9 тис.грн.; 

- «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

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

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» - 7226,9 тис.грн.; 

- «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» – 1196,2 тис.грн.; 

- «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» - 944,1 тис.грн.; 

- «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету » - 1744,6 тис.грн.; 

- «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 

утворився на початок бюджетного періоду» - 139,5 тис.грн.; 

- «Інші субвенції з місцевих бюджетів»  - 2861,8тис. грн.;  

- «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету» - 854,5 тис.грн.; 

 

до спеціального фонду – 5523,7 тис. грн., в тому числі: 

 

- «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів» - 842,6 тис.грн.; 

- «Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в 

тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання 
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і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» 

180,5 тис.грн.; 

- «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету» 1500,0 тис.грн. 

- «Інші субвенції з місцевих бюджетів» -  3000,6 тис. грн. 

Видатки 

           Видатки загального фонду міського бюджету за минулий рік склали 

322058,7 тис.грн. 

                У  2021 році з міського бюджету фінансується 159 бюджетних 

установ, в яких рахується 1,9 тисяч штатних одиниць. На утримання 

бюджетних установ та на фінансування програм і заходів використано 316626,4 

тис. грн., що на 24,8 відсотка  або 62904,8 тис. грн. більше ніж  в 2020 році. 

Структура видатків по галузях: 

  

 2021 р. 

Відхилення до 2020 року Пит. вага 

+/- % % 

державне управління 27547,6 +1649,6 106,4 8,7 

освіта 244432,4 +58945,0 131,8 77,2 

охорона здоров’я 6855,9 - 7751,6 46,9 2,2 

соцзахист та 

соцзабезпечення 
15735 + 6733,8 174,8 5,0 

культура і мистецтво 12021,2       + 2488,0 126,1 3,8 

фізкультура і спорт 2533,2 +194,0 108,3 0,8 

інші 7501,1 +646 109,4 2,4 

Р А З О М 316626,4 +62904,8 124,8 100,0 

Структура видатків за економікою: 

  2021 рік 
Відхилення до  2020 

року 
Пит. вага 

  +/- % 

заробітна плата з 

нарахуваннями 
278266,1     +46410 88 

енергоносії і комунальні 

послуги 
10205,3    +1145,4         3,2 

інші поточні 28155,0    -3937,1     8,8 

Наявні ресурси міського бюджету спрямовувались, у першу чергу, на 

захищені статті бюджету: це заробітна плата, продукти харчування, 

медикаменти та інші соціальні виплати. 
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 По спеціальному фонду видатки за 2021 рік  склали 61072,2 тис. грн. 

 

Детальний звіт в розрізі кодів доходів та кодів програмної класифікації 

додатків у формі таблиці додається. 

 

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



 

ПРОЄКТ 

 

                                                                  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про внесення змін до  

бюджету Олевської міської  

територіальної громади на 2022 рік 

 

(06513000000) 

код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Олевська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Спрямувати на проведення витрат 3 583 418,00 гривень вільного 

залишку бюджетних коштів  загального фонду бюджету міської територіальної 

громади. 

         2. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2021  року №748 „Про 

бюджет Олевської міської  територіальної громади на 2022 рік”,  зі змінами та 

доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 03.02.2022 року №829 

„Про внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади на 

2022 рік”, від 17.02.2022 року №844 „Про внесення змін до бюджету Олевської 

міської  територіальної громади на 2022 рік”, а саме: 

         2.1. В підпункті 2 пункту 1 цифри 355 793 639,00 гривень, 349 153 384,00 

гривень, 6 640 255,00  гривень     замінити,  відповідно,       цифрами 359 377 

057 гривень, 349 153 384,00 гривень, 10 223 673,00 гривень. 

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

цілому профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 5 220 581,00 гривень згідно з додатком  №2  до цього рішення, з них:   

             - профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 8 803 999,00 гривень напрямком використання якого визнати передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
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   - дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 3 583 418,00  гривень, джерелом покриття якого є використання вільного 

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

рахунок залишку коштів бюджету міської територіальної громади у  сумі 3 583 

419 гривень. 

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

цілому дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в 

сумі 5 201 173,00 гривень. (додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі  8 803 999,00     гривень; 

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

гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації НЕФКО)». 

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

       4. Додатки №  2, 3, 4, 4.1, 5, 6 викласти в новій редакції та доповнити 

додатками 4.2, 4.3.   

       5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом 

обов’язків та постійну комісію міської ради питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій. 

 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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Інформація 

про внесення змін до міського бюджету на 2022  рік 

  

              На підставі поданих документів  пропонується внести наступні зміни 

до бюджету міської територіальної громади.   
  

1.  За рахунок вільного залишку коштів загального фонду, який 

утворився станом на 01.01.2022 року – 3 583 418,00 грн. 

спрямувати на наступні заходи: 

  

- Співфінансування проєкту: "Реконструкція майнового комплексу стадіону 

"Колос" по вул.Промислова, 8-а в м.Олевськ, Житомирська область" – 3 583 

418,00 грн. 
  

Начальник фінансового управління                                        Катерина 

ГОРПИНІЧ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян: Ковальчука Володимира 

Миколайовича, що проживає за адресою с.Стовпинка, вул.Корольова, 21, 

Бондарчук Лариси Федорівни, що проживає за адресою м.Олевськ, 

вул.Володимирська, 4, кв.30, Ліпей Лесі Володимирівни, що проживає за 

адресою м.Олевськ, провулок І-й Шкільний, 2, Фещука Олександра 

Сергійовича, що проживає за адресою м.Олевськ, вул.Київська, 4, Шапорди 

Віри Олександрівни, що проживає за адресою м.Олевськ, вул.С-Миколаївська, 

30, Лазарева Валерія Петровича, що проживає за адресою м.Олевськ, 

вул.Промислова, 16,  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», у відповідності до «Програми соціального захисту 

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

ІІ сесії Олевської міської ради   VІІІ скликання від 24.12.2020 року №37, 

«Програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на 

території Олевської ОТГ та військовослужбовців, працівників Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших 

силових структур громади, що брали участь у антитерористичних операцій на 

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

VІІ скликання, враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, враховуючи висновок постійної комісії з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

виплату одноразової матеріальної допомоги: 
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 Ковальчуку Володимиру Миколайовичу за укладений контракт із ЗСУ 

в 2021 році – 10 000,00 гривень; 

 Бондарчук Ларисі Федорівні на лікування – __________ гривень; 

 Ліпей Лесі Володимирівні на лікування – ____________ гривень; 

 Фещуку Олександру Сергійовичу на лікування   -  _____ гривень; 

 Шапорді Вірі Олександрівні на лікування   -  ___________ гривень; 

 Лазареву Валерію Петровичу на відновлення майна після пожежі – 

________ гривень. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій. 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про затвердження структури і штатної 

чисельності відділу культури та туризму 

Олевської міської ради в новій редакції 

 

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

Україні», з метою оптимізації роботи закладів культури, ефективного та 

раціонального використання коштів на утримання закладів культури громади, 

враховуючи  рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій та соціально-гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити структуру і штатну чисельність відділу культури та туризму 

Олевської міської ради в новій редакції (додаток 1). 

2.Затвердити граничну чисельність працівників структурних підрозділів відділу 

культури та туризму Олевської міської ради в кількості 109, 36 (сто дев’ять 

цілих тридцять шість десятих)  штатних одиниць. 

3. Вважати таким, що тратило чинність рішення IX сесії VIII скликання від 

08.07.2021 року № 403 «Про затвердження структури і штатної чисельності 

відділу культури та туризму Олевської міської ради» (зі змінами). 

4. Начальнику відділу культури та туризму Олевської міської ради Ірині 

КЛЬОЦ вжити передбачені чинним законодавством організаційно – правові 

заходи, пов’язані зі змінами структури і штатну чисельність відділу культури та 

туризму Олевської міської ради Житомирської області із забезпеченням та 

дотриманням законних прав та інтересів працівників.   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Юрія ДАНЮКА. 

                
 

 

 Міський голова                                                                                 Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ  
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Додаток 

до рішення ХІХ сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання 03.03.2022 № 

 

Структура та штатна чисельність 

відділу культури та туризму Олевської міської ради в Новій Редакції 

 

№ 

п/п 

Назва структурного підрозділу/установи та 

посади 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Кількість 

працюючих 

1. Відділ   

 Начальник 1 1 

 Головний спеціаліст 1 1 

 Головний спеціаліст 1 1 

                                                   Всього: 3 3 

2. Централізована бухгалтерія   

 Головний бухгалтер 1 1 

 Бухгалтер I категорії 4 4 

                                                   Всього: 5 5 

3. Олевський краєзнавчий музей   

 Директор 1 1 

 Прибиральник 0,5 1 

                                                   Всього:  1,5 2 

4. Музей історії села Копище   

 Музейний доглядач 1 1 

                                                   Всього: 1 1 

5. Мистецька школа «Олевська музична 

школа» Олевської міської ради 

  

 Директор 1 1 

 Секретар – друкарка 1 1 

 Викладач 22,36 15 

 Прибиральник 1 1 

 Кочегар 1 2 

 Настроювач інструментів 0,5 1 

                                                    Всього: 26,86 21 

6. Міський Будинок культури Олевської 

міської ради 

  

 Директор 1 1 

 Художній керівник 1 1 

 Керівник самодіяльного гурту «Олевчани» 0,5 1 

 Керівник народного ансамблю «Фаворит» 0,5 1 

 Провідний методист 1 1 

 Методист 1 1 
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 Режисер 1 1 

 Звукорежисер 1 1 

 Прибиральник 2 2 

 Кочегар 1,5 3 

 Слюсар-кочегар 1 1 

 Електрик 1 1 

                                                   Всього: 12,5 15 

7. Сільські та селищні Будинки культури та 

клуби 

  

 Директор БК с. Кам’янка  

Художній керівник 

Прибиральник 

0,75 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

 Директор БК с. Кишин 

Художній керівник 

Прибиральник 

Кочегар 

0,75 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

1 

2 

 Директор БК с. Копище 

Художній керівник 

Кочегар 

0,75 

0,75 

1 

1 

1 

2 

 Директор БК с. Лопатичі 

Художній керівник 

Прибиральник 

Кочегар 

0,75 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

1 

2 

 Директор БК с. Радовель 

Художній керівник 

Прибиральник 

0,75 

0,75 

0,5 

1 

1 

1 

 Директор БК с. Тепениця 

Художній керівник 

Прибиральник 

0,75 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

 Директор БК с. Хочино 

Прибиральник 

0,75 

0,5 

1 

1 

 Завідувач сільським клубом с. Озеряни 0,5 1 

 Завідувач сільським клубом Рудня - Бистра 0,5 1 

 Завідувач сільським клубом с. Варварівка 0,75 1 

 Завідувач сільським клубом с. Зольня 0,75 1 

 Завідувач сільським клубом с. Сердюки 0,5 1 

 Завідувач сільським клубом с. Забороче 

Прибиральник 

0,5 

           0,5 

1 

1 

 Завідувач сільським клубом с. Покровське 

Керівник народного колективу 

Кочегар 

0,5 

          0,5 

1 

1 

1 

2 

 Завідувач сільським клубом с. Майдан 0,75 1 

 Завідувач сільським клубом с. Сущани 

Прибиральник 

1 

0,5 

1 

1 
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 Завідувач сільським клубом с. Стовпинка 

Кочегар 

0,5 

0,5 

1 

1 

 Завідувач сільським клубом с. Обище 0,5 1 

 Завідувач сільським клубом с. Хмелівка 0,5 1 

 Завідувач сільським клубом с. Юрове 0,5 1 

 Завідувач сільським клубом с. Журжевичі 0,5 1 

 Завідувач сільським клубом с. Перга 0,5 1 

 Завідувач сільським клубом с. Пояски 0,5 1 

                                                    Всього: 37 65 

8. Олевська публічна бібліотека Олевської 

міської ради 

        

 

 

 

 Директор 1 1 

 Завідувач дитячою бібліотекою 1 1 

 Завідувач відділом обслуговування 1 1 

 Бібліотекар відділу обслуговування для 

дорослих 

1 1 

 Бібліотекар відділу обслуговування юнацтва 1 1 

 Бібліотекар відділу обробки та зберігання 

книг 

1 1 

 Бібліотекар по обслуговуванню дітей 1-4 

класів 

1 1 

 Бібліотекар по обслуговуванню дітей 5-9 

класів 

1 1 

 Інженер - програміст 0,5 1 

 Методист  1 1 

 Прибиральник 0,5 1 

                                                     Всього: 10 11 

 Бібліотекар I категорії № 34 смт 

Новоозерянка 

0,5 1 

 Завідувач філіалом № 25 с. Корощино 0,5 1 

 Бібліотекар I категорії № 20 с. Калинівка 0,5 1 

 Завідувач філіалом № 21 с. Жубровичі 0,75 1 

 Завідувач філіалом № 19 с. Зубковичі 0,75 1 

 Завідувач філіалом № 17 с. Замисловичі 0,5 1 

 Завідувач філіалом № 24 с. Кам’янка 0,5 1 

 Завідувач філіалом № 28 с. Кишин 0,75 1 

 Бібліотекар IІ категорії № 27 с. Копище 0,5 1 

 Завідувач філіалом № 31 с. Лопатичі 0,75 1 

 Завідувач філіалом № 50 с. Тепениця 0,75 1 

 Бібліотекар IІ категорії №  53 с. Хочино 0,5 1 

 Завідувач філіалом № 13 с. Варварівка 0,5 1 

 Завідувач філіалом № 18  с. Зольня 0,75 1 

 Завідувач філіалом № 26 с. Покровське 0,75 1 

 Бібліотекар філії № 32 с. Майдан 0,5 1 
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 Бібліотекар IІ категорії № 48  с. Сущани 0,5 1 

 Бібліотекар IІ категорії № 46  с. Стовпинка 0,5 1 

 Завідувач філіалом № 54 с. Юрове 0,5 1 

 Завідувач філіалом № 39 с. Радовель 0,75 1 

 Бібліотекар I категорії № 33  с. Майдан - 

Копищенський 

0,5 1 

                                                    Всього: 12,5 20 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про припинення діяльності закладів культури 

та виключення їх із базової мережі культури 

Олевської міської ради Житомирської області 

 

У зв’язку з невідповідністю нормативам щодо забезпечення населення 

закладами культури, з метою оптимізації існуючої мережі закладів культури та 

раціональним використанням бюджетних коштів, відповідно до ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  частини третьої статті 22 

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

справу», дотримання вимог, визначених Нормативами забезпечення населення 

клубними закладами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 листопада 1998 р. № 1775, Державного стандарту надання безоплатних 

послуг клубними та бібліотечними закладами державної та комунальної форм 

власності, затвердженого наказом Міністерства культури України від 15 жовтня 

2013 р. № 983, Державних соціальних нормативів забезпечення населення 

публічними бібліотеками в Україні, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 06 лютого 2019 р. № 72 та враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради із соціально-гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Припинити діяльність закладів культури шляхом їх виключенням із базової 

мережі: 

1.1. «Олевська публічна бібліотека» Олевської міської ради (додаток 1). 

1.2. «Сільські та селищні Будинки культури та клуби» відділу культури та 

туризму Олевської міської ради (додаток 2). 

2. Доручити начальнику відділу культури та туризму Олевської міської ради 

Ірині КЛЬОЦ порушити клопотання перед Міністерством культури та 

інформаційної політики України про погодження припинення діяльності та 

виключення їх з базової мережі закладів культури «Олевської публічної 

бібліотеки» Олевської міської ради та «Сільських та селищних Будинків 

культури та клубів» відділу культури та туризму Олевської міської ради. 

3. Відділу культури та туризму Олевської міської ради  провести відповідні дії 

щодо припинення діяльності вищезгаданих закладів, вжити заходів щодо 
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збереження майна та забезпечити культурне обслуговування населення 

найближчими закладами культури. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Юрія ДАНЮКА 

      

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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Додаток 1 

 
№ 

п/п 

Назва закладу культури Кіль

кіст

ь 

насе

ленн

я, 

що 

обсл

угов

уєть

ся 

Коротка характеристика Ін

ше 

1. Бібліотека - філія № 8 

Олевської  публічної 

бібліотеки,   що розташована за 

адресою: вул. Л. Українки, 17,  

с. Андріївка Коростенського 

району,  Житомирської області; 

 

195 Бібліотека розміщена у приміщенні 

сільського клубу. 

Книжковий фонд –3057прим. 

Штатна одиниця відсутня, обов’язки 

бібліотекаря виконує завідувач клубу.  

Періодичні видання відсутні, комп’ютер 

відсутній, нові книги відсутні. Пункт 

видачі стаціонарної бібліотеки 

Сущанська бібліотека-філія №48 ОПБ 

(4км) 

 

2 Бібліотека - філія № 9 

Олевської  публічної 

бібліотеки,   що розташована за 

адресою: вул. Зелена, 1,   с. 

Болярка Коростенського 

району,  Житомирської області; 

 

143 Бібліотека розміщена у приміщенні 

сільського клубу. 

Книжковий фонд –2163прим 

Штатна одиниця відсутня, обов’язки 

бібліотекаря виконує завідувач клубу. 

Приміщення не опалюється, потребує 

ремонту. 

Пункт видачі стаціонарної бібліотеки 

Радовельська бібліотека-філія №39 ОПБ 

(8км) або Кишинська бібліотека – філія 

№28. 
 

 

3 Бібліотека - філія № 52 

Олевської  публічної 

бібліотеки,   що розташована за 

адресою: вул. Лісова, 10б, с. 

Хмелівка, Коростенського 

району, Житомирської області. 
 

344 Бібліотека розміщена у приміщенні 

сільського клубу. 

Книжковий фонд –2929прим. 

Штатна одиниця відсутня, обов’язки 

бібліотекаря виконує завідувач клубу. 

Періодичні видання відсутні, комп’ютер 

та нові книги відсутні. Пункт видачі 

стаціонарної бібліотеки 
Олевська центральна міська бібліотека 

(7км) або сільський клуб. 

 

4 Бібліотека - філія № 

47 Олевської  публічної 

бібліотеки,   що розташована за 

адресою: вул. 

Першотравнева,17а, с. 

309 Бібліотека розміщена у приміщенні 

сільського клубу. 

Книжковий фонд –5778прим. 

Штатна одиниця відсутня, обов’язки 

бібліотекаря виконує завідувач клубу. 

Приміщення потребує ремонту. 
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Сердюки, Коростенського 

району, Житомирської області; 

 

Пункт видачі стаціонарної бібліотеки 

Зольнянська  бібліотека-філія №18 ОПБ 

(6км) або сільський клуб. 

  

 
 

5 Бібліотека - філія № 44 

Олевської  публічної 

бібліотеки,   що розташована за 

адресою: вул. Леоніда 

Ступницького, 16б, с. Сарнівка, 

Коростенського району, 

Житомирської області; 

 

145 Бібліотека розміщена у приміщенні 

сільського клубу. 

Книжковий фонд – 4101прим. 

Штатна одиниця відсутня, обов’язки 

бібліотекаря виконує завідувач клубу. 

Пункт видачі стаціонарної бібліотеки 

Майданська бібліотека-філія №32 ОПБ 

(6км) 

  
 

 

6 Бібліотека - філія № 

43 Олевської  публічної 

бібліотеки,   що розташована за 

адресою: вул. Житомирська, 1, 

с. Рудня - Бистра, 

Коростенського району, 

Житомирської області; 

 

325 Бібліотека розміщена у приміщенні 

сільського клубу. 

Книжковий фонд –5310прим. 

Штатна одиниця відсутня, обов’язки 

бібліотекаря виконує зав. філіалом № 13 с. 

Варварівка. 

Періодичні видання, комп’ютер та нові 

книги відсутні. Пункт видачі стаціонарної 

бібліотеки 

Варварівська бібліотека-філія № 13 ОПБ 

(2км) 

 

 

7 Бібліотека - філія № 

42 Олевської  публічної 

бібліотеки,   що розташована за 

адресою: вул. Миру, 1, с. Рудня 

- Озерянська, Коростенського 

району, Житомирської області; 

 

157 Бібліотека розміщена у приміщенні 

сільського клубу. 
Книжковий фонд –2913прим. 
Штатна одиниця відсутня, обов’язки 

бібліотекаря виконує завідувач клубу. 
Періодичні видання, комп’ютер та нові 

книги відсутні. Пункт видачі стаціонарної 

бібліотеки Новоозерянська  бібліотека-філія 

№34 ОПБ (8 км). 
  
 

 

8 Бібліотека - філія № 38 

Олевської  публічної 

бібліотеки,   що розташована за 

адресою: вул. Шкільна, 5б, с. 

Пояски, Коростенського 

району, Житомирської області; 

 

373 Бібліотека розміщена у приміщенні 

сільського клубу. 
Книжковий фонд – 6195прим. 
Періодичні видання, комп’ютер та нові 

книги відсутні.  Пункт видачі стаціонарної 

бібліотеки 
Радовельська  бібліотека-філія №39 ОПБ 

(8км) або  обов’язки покласти на зав. 

клубом 
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9 Бібліотека - філія № 37 

Олевської  публічної 

бібліотеки,   що розташована за 

адресою: вул. Центральна, 1, с. 

Перга, Коростенського району, 

Житомирської області; 

 

366 Бібліотека розміщена у приміщенні 

сільського клубу. 
Книжковий фонд – 6750прим. 
Штатна одиниця 0.75 ставки, на даний час 

бібліотека без працівника. 
Приміщення потребує ремонту. 
Періодичні видання, комп’ютер та нові 

книги відсутні.  Пункт  видачі  
сільський клуб. 

 

10 Бібліотека - філія № 35 

Олевської  публічної 

бібліотеки,   що розташована за 

адресою: вул. Центральна, 1, с. 

Озеряни, Коростенського 

району, Житомирської області; 

 

229 Бібліотека розміщена у приміщенні 

сільського клубу. 
Книжковий фонд –2201прим. 
Штатна одиниця відсутня, обов’язки 

бібліотекаря виконує завідувач клубу. 
Періодичні видання, комп’ютер та нові 

книги відсутні.  Пункт видачі  
сільський клуб. 

 

11 Бібліотека - філія № 36 

Олевської  публічної 

бібліотеки,   що розташована за 

адресою: вул. Центральна, 33, с. 

Обище, Коростенського району, 

Житомирської області; 

 

216 Бібліотека розміщена у приміщенні 

сільського клубу. 
Книжковий фонд – 4452прм. 
Штатна одиниця відсутня, обов’язки 

бібліотекаря виконує завідувач клубу. 
Приміщення не опалюється та потребує 

ремонту. Пункт  видачі  
сільський клуб. 

  

 
 

 

12 Бібліотека - філія № 23 

Олевської  публічної 

бібліотеки,   що розташована за 

адресою: вул. Центральна, 6а, с. 

Журжевичі Коростенського 

району, Житомирської області; 

 

261 Бібліотека розміщена у приміщенні 

сільського клубу. 
Книжковий фонд –6407прим. 
Штатна одиниця- 0,5 Періодичні видання, 

комп’ютер та нові книги відсутні. 
Пункт видачі сільський клуб. 
 

  
 

 

13 Бібліотека - філія № 

16 Олевської  публічної 

бібліотеки,   що розташована за 

адресою: вул. Миру,52 с. 

Забороче Коростенського 

району,  Житомирської області; 

 

289 Бібліотека розміщена у приміщенні 

сільського клубу. 
Книжковий фонд –2313. 
Штатна одиниця - 0,5 
Приміщення не опалюється. Пункт видачі 

сільський клуб. 
  

 

 

14 Бібліотека - філія № 14 

Олевської  публічної 

бібліотеки,   що розташована за 

адресою: вул. Гагаріна, 13, смт. 

Дружба Коростенського району,  

Житомирської області; 

534 Бібліотека  розміщена у кімнаті сільської 

ради. Приміщення не має окремого входу. 

Книжковий фонд становить 1412 

примірників, розмістити більшу кількість 

фонду   не має можливості.  

Бібліотека працює 4 години (0.5 

ставки).Періодичні видання та комп’ютер 

відсутні. Пункт видачі 

 



 

ПРОЄКТ 

 

 Сільський Будинок культури. 
 
 

15 Бібліотека - філія № 

15  Олевської  публічної 

бібліотеки,   що розташована за 

адресою: вул. М. Курильчука, 

16в, с. Джерело Коростенського 

району,  Житомирської області. 

182 Бібліотека розміщена у приміщенні 

сільського клубу. 
Книжковий фонд –3236прим. 
Штатна одиниця-0,5 ставки, виконує 

обов’язки завідувача клубу. Потребує 

поточного ремонту. Пункт видачі 

Стаціонарна бібліотека с. Калинівка. 
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  Додаток 2 

 
№ 

п/п 
Назва закладу культури Кіль

кіст

ь 

насе

ленн

я, 

що 

обсл

угов

уєть

ся 

Коротка характеристика Ін

ше 

1. Сільський клуб с. Рудня 

Озерянська, що розташований 

за адресою: вул. Миру, 1, с. 

Рудня Озерянська 

Коростенського району, 

Житомирської області 

 

157 Базовим закладом надання культурних 

послуг для жителів с. Рудня Озерянська 

буде сільський клуб с. Озеряни (4 км). 

Матеріально – технічна база відсутня. 

 

2. Сільський клуб с. Ковалівка, що 

розташований за адресою: вул. 

Перемоги, 21, с. Ковалівка 

Коростенського району, 

Житомирської області 

 

152 Базовим закладом надання культурних 

послуг для жителів с. Ковалівка буде 

сільський клуб с. Сердюки (6 км). 

Матеріально – технічна база відсутня. 

Приміщення не опалюється. Даний 

заклад культури не має шатної одиниці. 

 

3. Сільський клуб с. Болярка, що 

розташований за адресою: вул. 

Зелена, 5, с. Болярка 

Коростенського району,  

Житомирської області 

 

143 Базовим закладом надання культурних 

послуг для жителів с. Болярка буде 

сільський клуб с. Кишин (10 км). 

Матеріально – технічна база відсутня. 

Приміщення не опалюється. 

 

4. Сільський клуб с. Млинок, що 

розташований за адресою: вул. 

Партизанська, 31а, с. Млинок 

Коростенського району,  

Житомирської області 

 

94 Базовим закладом надання культурних 

послуг для жителів с. Млинок буде 

сільський клуб с. Покровське (5 км). 

Приміщення потребує поточного 

ремонту. Матеріально – технічна база 

відсутня. 

 

5. Сільський клуб с. Михайлівка, 

що розташований за адресою: 

вул. Рад ,10 а, с. Михайлівка 

Коростенського району,  

Житомирської області 

 

234 Базовим закладом надання культурних 

послуг для жителів с. Михайлівка буде 

сільський клуб с. Покровське (2 км). 

Матеріально – технічна база відсутня. 

Сільський клуб знаходиться в 

орендованому приміщенні, що не 

належить Відділу. 

 

6. Сільський клуб с. Сарнівка, що 

розташований за адресою: вул. 

145 Базовим закладом надання культурних 

послуг для жителів с. Сарнівка буде 

сільський клуб с. Майдан. Приміщення 
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Леоніда Ступницького, 16 б, с. 

Сарнівка Коростенського 

району,  Житомирської області 

 

потребує поточного ремонту. 

Матеріально - технічна база застаріла та 

не відповідає нормам обслуговування. 

7. Сільський клуб с. Андріївка, що 

розташований за адресою: вул. 

Лесі Українки, 17, с. Андріївка 

Коростенського району,  

Житомирської області 

 

195 Базовим закладом надання культурних 

послуг для жителів с. Андріївка буде 

сільський клуб с. Сущани. Фольклорний 

колектив «Надія» буде функціонувати 

на базі сільського клубу с. Сущани. 

Матеріально- технічна база застаріла та 

не відповідає нормам обслуговування. 

 

 

8. Сільський клуб с. Рудня, що 

розташований за адресою: вул. 

Миру, 1а, с. Рудня 

Коростенського району,  

Житомирської області 

 

109 Базовим закладом надання культурних 

послуг для жителів с. Рудня буде 

сільський клуб с. Журжевичі. Даний 

заклад культури не має шатної одиниці. 

Матеріально - технічна база застаріла та 

не відповідає нормам обслуговування. 

 

9. Сільський клуб с. Джерело, що 

розташований за адресою: вул. 

Миколи Курельчука, 16 в, с. 

Джерело Коростенського 

району,  Житомирської області 

 

182 Базовим закладом надання культурних 

послуг для жителів с. Джерела буде 

сільський клуб с. Майдан. Матеріально 

- технічна база застаріла та не 

відповідає нормам обслуговування. 

Даний заклад культури не має шатної 

одиниці. 

 

10. 

 

 

 

 

 

Сільський клуб с. Устинівка, що 

розташований за адресою: вул. 

Партизанська, 36 с. Устинівка 

Коростенського району,  

Житомирської області 

98 

 

 

 

 

 

 

 

Базовим закладом надання культурних 

послуг для жителів с. Устинівка буде 

сільський Будинок культури с. 

Замисловичі. Даний заклад культури не 

має шатної одиниці та 4 роки не 

функціонує. 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про перейменування комунальної установи 

«Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Олевської міської ради на 

комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» 

Олевської міської ради  

 

 З метою ефективної організації діяльності у сфері соціального захисту 

населення та надання соціальних послуг, керуючись статтею 26 Закону України 

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

послуги», Законом України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

03.03.2020 року №177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних 

послуг», від 01.06.2020 року №587 «Про організацію надання соціальних 

послуг», враховуючи висновок постійної комісії із соціально-гуманітарних 

питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати комунальну установу «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Олевської міської ради 

(ЄДРПОУ 41370918, адреса: 11002, Житомирська область, 

Коростенський район, місто Олевськ, вул. Привокзальна, буд. 5) на 

комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Олевської 

міської ради. 

2. Затвердити Положення комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг» Олевської міської ради (додається). 

3. Доручити керівнику комунального підприємства «Центр надання 

соціальних послуг» Олевської міської ради: 

3.1. зареєструвати нову редакцію Положення згідно чинного 

законодавства. 

3.2. забезпечити виготовлення печатки, штаму відповідно до цього 

рішення, згідно діючого законодавства. 

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію із  

соціально-гуманітарних питань. 
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Міський голова                                                                       Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ  
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Додаток  
до рішення ХІХ сесії  

Олевської міської ради  

VIIІ скликання  

03.03.2022 № 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» 

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

1. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Олевської 

міської ради (далі - центр) є комплексним закладом соціального захисту 

населення, структурні або відокремлені (територіальні) підрозділи якого 

провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які 

належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 

життєвих обставинах (далі - особи/сім’ї). 

2. Центр утворюється Олевською міською радою (далі - засновник) в 

порядку, передбаченому чинним законодавством, з урахуванням потреб 

Олевської міської територіальної громади. 

Діяльність центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів 

соціальних послуг. 

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 

Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань надання 

соціальних послуг, а також Типовим положенням про центр надання 

соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 

березня 2020 р. № 177 

4. Повне найменування юридичної особи: 

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Олевської      

міської ради» 

Скорочене найменування юридичної особи: 

КУ «ЦНСП» Олевської міської ради 

Організаційно-правова форма юридичної особи: 

комунальна організація (установа) 

Юридична адреса: 11002, Житомирська область, Коростенський район, місто 

Олевськ, вул. Привокзальна, буд. 5.  

6. Основними завданнями центру є: 

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання 

потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до 

вразливих груп населення; 

надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони 

потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з 

метою мінімізації або подолання таких обставин. 

6. Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань: 
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виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік; 

проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах; 

надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних 

послуг; 

надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових 

проблем; 

забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків 

сімейного типу; 

забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді 

обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від 

подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, за 

повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту 

населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу 

міської міста обласного значення, районної у місті (в разі її утворення) ради, 

сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, бере 

участь у роботі спостережних комісій; 

складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 

вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг; 

проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних 

послуг; 

створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які 

надають соціальні послуги; 

взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також 

з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в 

межах компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або 

територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх 

захист; 

інформує населення адміністративно-територіальної 

одиниці/територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і 

зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання. 

Інформація на паперових та інших носіях повинна викладатися із 

забезпеченням контрасту і розміру шрифту, які даватимуть змогу вільно читати 

її, зокрема особам із порушеннями зору і тим, що переміщуються у кріслах 

колісних. 

Інформація також надається у вигляді листівок, буклетів, брошур, за 

потреби - із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля), 

мовою, доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю внаслідок 

інтелектуальних порушень. 

Відповідні матеріали розміщуються в засобах масової інформації, на веб-

сайтах суб’єктів, що надають соціальну послугу, інших інформаційних 

ресурсах; 

інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить 

первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні 

вихователі; 
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бере участь у визначенні потреб населення Олевської міської 

територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та 

виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами 

визначення потреб населення адміністративно-територіальної 

одиниці/територіальної громади у соціальних послугах; 

готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих 

соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному 

структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевого 

органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування; 

забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг 

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. 

7. Центр з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у 

відповідній адміністративно-територіальній одиниці/територіальній громаді, 

надає такі соціальні послуги: догляд вдома, денний догляд, догляд 

стаціонарний; підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна 

інтеграція та реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання; 

консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; 

посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; 

фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового 

апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; переклад 

жестовою мовою; догляд та виховання дітей в умовах, наближених до 

сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування; інші 

послуги. 

8. Послуги надаються центром за місцем проживання/перебування 

особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем 

перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг 

(зокрема на вулиці). 

Для надання соціальних послуг у центрі утворюються такі структурні 

підрозділи (відділення): 

відділення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю  (проведення 

соціальної роботи з особами/сім’ями, зокрема інформаційно-просвітницька, 

соціально-профілактична робота, оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних 

послугах, організація надання їм соціальних послуг шляхом ведення випадку, 

моніторинг надання соціальних послуг центром, соціальне супроводження 

прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, соціальний патронаж осіб, 

які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, 

а також звільнених від подальшого відбування таких покарань); 

відділення соціальної допомоги вдома (надання соціальних послуг 

догляду вдома, соціального супроводу особам/сім’ям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання/перебування). У 

центрі може бути утворено кілька відділень, які надають послуги за місцем 

проживання громадян (відділення соціальної допомоги вдома, відділення 

соціального супроводу сімей/осіб тощо). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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Відповідно до потреб адміністративно-територіальної 

одиниці/територіальної громади в соціальних послугах у центрі можуть 

утворюватися: 

Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі (надання особам, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, соціальних послуг 

консультування, інформування, представництва інтересів, денного 

перебування, притулку тощо). 

Така служба (відділення) розміщується в окремому приміщенні (окремій 

будівлі, споруді або частині будівлі) з дотриманням принципу 

конфіденційності; 

Кишинське стаціонарне відділення для постійного проживання  
(надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання, 

паліативного догляду, притулку громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, особам, які потребують паліативної допомоги, бездомним та 

іншим вразливим групам населення). У центрі може бути утворено кілька 

відділень, які надають послуги в умовах цілодобового перебування/проживання 

(відділення стаціонарного догляду, підтриманого проживання, паліативного 

догляду, притулок тощо); 

служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які 

мають порушення опорно-рухового апарату, та інших маломобільних груп 

населення; 
інші структурні підрозділи, діяльність яких спрямовується на надання 

послуг особам/сім’ям з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених 

у відповідній адміністративно-територіальній одиниці/територіальній громаді. 

Зазначені структурні підрозділи утворюються за рішенням засновника 

центру. 

Структурний підрозділ очолює керівник, якого призначає на посаду та 

звільняє директор центру. 

Положення про структурні підрозділи центру затверджуються директором 

центру та погоджуються засновником. 

9. Центр має право: 

самостійно визначати форми та методи роботи; 

подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг; 

утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням 

представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції 

надають допомогу особам/сім’ям; 

залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних 

осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у підрозділах центру; 

залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, 

інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг. 

10. Центр провадить діяльність за принципами недискримінації, 

дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та 
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гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та 

відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального 

підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та 

прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших 

коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг. 

11. Підставою для надання соціальних послуг є: 

направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на 

підставі відповідного рішення структурного підрозділу з питань соціального 

захисту населення райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради міста 

обласного значення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради 

об’єднаної територіальної громади; 

результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах. 

Рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення 

райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного 

значення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної 

територіальної громади про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно 

до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України. 

12. Центр очолює директор, якого призначає на посаду (на конкурсній 

основі за контрактом) та звільняє з посади засновник. 

13. Директор центру: 

організовує роботу центру, персонально відповідає за виконання завдань 

центру, визначає ступінь відповідальності працівників; 

здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг 

особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів; 

забезпечує своєчасне подання звітності про роботу центру; 

затверджує положення про структурні підрозділи; 

затверджує посадові інструкції працівників; 

призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад 

працівників; 

затверджує правила внутрішнього розпорядку центру та контролює їх 

виконання; 

видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та 

контролює їх виконання; 

укладає договори, діє від імені центру і представляє його інтереси; 

розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису; 

забезпечує фінансово-господарську діяльність центру, створення та 

розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із 

надання соціальних послуг особам/сім’ям, у тому числі забезпечення 

автотранспортними засобами, спеціальними засобами для догляду і 

самообслуговування; 

забезпечує проведення атестації працівників в порядку, визначеному 

законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації; 
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вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання 

правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та 

пожежної безпеки; 

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. 

14. Положення про центр, кошторис і штатний розпис центру 

затверджуються відповідно до законодавства. 

15. Утримання центру забезпечується за рахунок коштів, передбачених у 

відповідних місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

16. Соціальні послуги надаються центром за рахунок бюджетних коштів, з 

установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача 

соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб. 

Розмір плати за соціальні послуги встановлюється центром у визначеному 

законодавством порядку і затверджується його директором. 

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, 

використовуються в установленому законодавством порядку. 

17. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників 

центру встановлюються відповідно до законодавства. 

З урахуванням потреб та можливостей територіальної громади у центрі 

може бути запроваджено підсумований облік робочого часу відповідно до 

норм Кодексу законів про працю України. 

18. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги: 

створення належних умов для професійної діяльності (у тому числі 

підвищення кваліфікації, супервізії); 

проведення профілактичного медичного огляду; 

захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в судовому 

порядку; 

надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних 

квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання відповідно до норм, 

затверджених засновником; 

створення безпечних умов праці. 

19. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у 

центрі здійснюється відповідно до законодавства. 

20. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у центрі 

проводиться відповідно до законодавства. 

Контроль за додержанням центром вимог законодавства у сфері надання 

соціальних послуг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

21. Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві 

оперативного управління органом, що його утворив, юридичними та фізичними 

особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевих бюджетів та 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для 

забезпечення функціонування центру. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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22. Засновник забезпечує створення та розвиток у центрі необхідної 

матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-

гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та 

іншим нормам згідно із законодавством. 

23. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

центром в установленому порядку забезпечуються належні умови для вільного 

доступу до будівель закладу та приміщень обслуговування, безперешкодного 

переміщення прилеглою до закладу територією та всередині будівель, 

своєчасного отримання інформації, яка допомагає орієнтуватися в просторі, 

відповідно до вимог, установлених ДБН В.2.2 40:2018 “Інклюзивність будівель 

і споруд. Основні положення” та ДБН В.2.2-9:2018 “Громадські будинки та 

споруди. Основні положення”, згідно з якими: 

на відкритих індивідуальних автостоянках біля закладу потрібно виділяти 

не менше ніж 10 відсотків місць (але не менше ніж одне місце) для транспорту 

осіб з інвалідністю, які мають бути позначені дорожніми знаками та 

горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності 

відповідно до Правил дорожнього руху; 

покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів має бути рівним, 

застосування насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають 

пересуванню на кріслах колісних або з милицями, не допускається; 

безперешкодний доступ з ґанку до приміщень першого поверху та 

ліфтового холу будівлі забезпечується облаштуванням пандуса - суцільної 

похилої площини, яка з’єднує дві різновисокі горизонтальні поверхні та 

облаштовується для переміщення колісних засобів і людей з однієї поверхні на 

іншу; 

нахил пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі має становити не 

більше ніж 8 відсотків (1:12), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів 

необхідно встановлювати огорожу з поручнями, поручні пандусів потрібно 

розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів мають 

бути продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі так і внизу); 

у разі неможливості облаштування пандуса потрібно застосовувати розумне 

пристосування у вигляді піднімальних пристроїв згідно з вимогами ДСТУ EN 

81-70, ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2; 

всі приміщення мають бути доступними для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, при розміщенні приміщень у будівлях на два і 

вище поверхів, крім сходів, необхідно передбачати пандуси, ліфти згідно з 

вимогами ДСТУ EN 81-70, піднімальні платформи, вертикальні підйомники 

згідно з вимогами ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2 або інші пристрої для 

переміщення; 

дверні отвори в приміщенні мають бути без порогів і перепадів висот 

підлоги, ширина дверних отворів і відкритих отворів у стіні, а також виходів з 

приміщення на сходову клітку має становити не менше ніж 0,9 метра; 

санітарно-гігієнічні приміщення мають бути розраховані на осіб з 

інвалідністю та інші маломобільні групи населення; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0705661-09
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у туалетах загального користування (окремо для чоловіків і жінок) потрібно 

передбачити універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в 

ній осіб у кріслах колісних; 

шляхи руху до будівель закладу та його територія мають відповідати 

умовам безперешкодного пересування для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, а також обладнані засобами орієнтування та 

інформаційної підтримки; 

будівлі та приміщення, вхідні вузли і шляхи руху мають бути оснащені 

засобами орієнтування та інформування для осіб з порушеннями зору (зокрема 

тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, 

порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших 

об’єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема інформаційні термінали, 

екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення 

текстового або відеозв’язку, перекладу жестовою мовою, оснащення 

спеціальними персональними приладами підсилення звуку), у тому числі з 

урахуванням положень ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 “Настанова з облаштування 

будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з 

вадами зору та слуху” та ДСТУ Б ISO21542:2013 “Будинки і споруди. Доступність 

і зручність використання побудованого життєвого середовища”. 

Якщо діючі об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з 

інвалідністю, забезпечується їх розумне пристосування відповідно до частини 

другої статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні” за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з 

інвалідністю. 

24. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах 

Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки. 

 

 

 

Секретар ради                                                                               Сергій МЕЛЬНИК   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0418858-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0481858-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#n248
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#n248
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 
Про затвердження структури та  

штатної чисельності комунальної  установи 

«Центр надання соціальних послуг»  

Олевської міської ради 

 

З метою забезпечення доступності та якості надання соціальних послуг, 

недопущення зростання соціальної напруги в громаді, на виконання Закону 

України «Про соціальні послуги» № 2671-VIII від 17.01.2019 р., керуючись 

пунктом 7 статті 28 Закону України «Про соціальні послуги», Типовим 

положенням про центр надання соціальних послуг, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 177 «Деякі питання діяльності 

центрів надання соціальних послуг», ст. 25, п. 4 ст. 54 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи соціальні потреби населення 

Олевської міської територіальної громади та рекомендації постійної комісії із 

соціально-гуманітарних питань,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити штатну чисельність та структуру комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» Олевської міської ради  згідно з додатком 

до цього рішення. 

2. Доручити директору комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг» Олевської міської ради підготувати та подати на затвердження 

міському голові штатний розпис комунальної установи. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради із соціально-гуманітарних питань (Наталія ЯЦЕНКО) та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Юрія 

ДАНЮКА. 

 

 

 

 

Міський голова                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

Додаток  

        до рішення ХІХ   сесії 

        Олевської міської ради 

        VIII скликання  

         03.03.2022 №  

    

СТРУКТУРА 

комунальної  установи «Центр надання соціальних послуг» Олевської 

міської ради 

 

1. Апарат територіального центру 

 
№ 

з/п 

Назва посади Кількість штатних одиниць  

 

1. 
Директор  1 

 

2. Головний бухгалтер 1  

3. Бухгалтер 2  

4. 
Фахівець з публічних закупівель   

 

1 

 

5. Водій легкового автомобіля  1  

    

  

Разом по апарату: 

 

6 

 

    

2. Відділення соціальної допомоги  вдома   

6. 
Завідувач відділення 

 

1 

 

7. 
Фахівець із соціальної допомоги вдома 

 

1 

 

8. Соціальний робітник 

 
31,5 

 

Разом по відділенню 33,5  

 

 

3. Кишинське стаціонарне відділення для  постійного проживання 

 

9. Завідувач відділення 1  

10. 
Сестра-господиня 1 

 

11. 
Сестра медична  4 

 

12. 
Лікар -терапевт 

 

0,5 

 

13. 
Кухар  2 

 

14. 
Підсобний робітник кухні 1 
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15. 
Молодша медична сестра (санітарка-ванниця ) 

 

1 

 

16. 
Молодша медична сестра з догляду за хворими  4 

 

17. 
Слюсар-електрик 1  

 

18. 
Сторож 3 

 

 
Разом по відділенню: 

18,5 

 

 

4. Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі 

 

19. Керівник служби 1 
 

20. 
Практичний психолог 1 

 

21. 
Соціальний працівник 2 

 

 
Разом по притулку 4 

 

 

5. Відділення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю 

22. 
Завідувач відділення 1 

 

23. 
Фахівець із соціальної роботи 3 

 

 
Разом по відділенню: 4 

 

 6. Служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які 

мають порушення опорно-рухового апарату, та інших маломобільних груп 

населення 

 

 

24. 
Диспетчер 1 

 

 
Разом по службі: 1 

 

 
ВСЬОГО по комунальній установі: 67 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                             Сергій МЕЛЬНИК   



 

ПРОЄКТ 

 

                                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про припинення діяльності  

комунальної установи  

«Центр соціальних служб»  

Олевської міської ради  

шляхом ліквідації 

    

Керуючись статтями 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та 

відповідно до статті 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Припинити діяльність комунальної установи «Центр соціальних 

служб» Олевської міської ради шляхом її ліквідації. 

2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності 

комунальної установи «Центр соціальних служб» Олевської міської ради та 

затвердити її персональний склад згідно із Додатком 1. 

3. Ліквідаційній комісії в установленому порядку: 

3.1. Вжити заходи, пов’язані з ліквідацією комунальної установи в 

установленому чинним законодавством порядку. 

3.2. Повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію про 

перебування юридичної особи  у процесі ліквідації, протягом трьох робочих 

днів з дати прийняття рішення. 

3.3. Здійснити інвентаризацію майна, що належить комунальній 

установі, яка ліквідується, та після закінчення строку для пред’явлення вимог 

кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс комунальної установи та 

подати його на затвердження Олевської міській раді. 

3.4. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню, до відповідної архівної установи у порядку, визначеному чинним 

законодавством України.  

3.5. Опублікувати на офіційному сайті Олевської міської ради в 

мережі Інтернет повідомлення про ліквідацію комунальної установи “Центр 

соціальних службˮ Олевської міської ради. 
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3.6. Попередити працівників комунальної установи “Центр 

соціальних службˮ Олевської міської ради про їх наступне вивільнення у 

зв’язку з ліквідацією установи, відповідно до вимог чинного законодавства 

України (Орищук С.С.). 

3.7. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти та подати 

на затвердження міської ради ліквідаційний баланс комунальної установи 

“Центр соціальних службˮ Олевської міської ради. 

3.8. Завершити ліквідацію комунальної установи “Центр соціальних 

службˮ Олевської міської ради. 

4. Встановити, що кредитори можуть заявляти свої вимоги протягом 

двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про дане рішення.  
5. 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  



 

ПРОЄКТ 

 

Додаток 1 

                                                                                                                                     до рішення Олевської міської ради 

                                                                                                                    від ___.03.2022 № _____ 

 

Склад ліквідаційної комісії по припиненню діяльності 

комунальної установи 

«Центр соціальних служб» Олевської міської ради: 

 

1. Голова ліквідаційної комісії: 

ДАНЮК Юрій Михайлович, заступник міського голови, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2618113911. 

         

2. Заступник голови ліквідаційної комісії: 

КОВАЛЬЧУК Олег Борисович, начальник відділу економічного 

розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної власності Олевської міської 

ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2966803617; 

 

3. Секретар комісії: 

        ВИШНЕВСЬКА Ольга Миколаївна, бухгалтер Олевської міської 

ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3280812362. 

 

4. Члени комісії: 

- НІКОЛАЙЧУК Антоніна Степанівна,  спеціаліст І-ї категорії  

відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

власності Олевської міської ради, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2393011348; 

 

- ІВАНОВА Ірина Юріївна, головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної власності 

міської ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

3225604407. 

 

 

Секретар ради        Сергій МЕЛЬНИК  



 

ПРОЄКТ 

 

                                                                

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про припинення діяльності  

комунального підприємства  

«Туристично-інформаційний центр»  

Олевської міської ради шляхом ліквідації 

    

Керуючись статтями 25, 26, 59, 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україніˮ, відповідно до статті 104, 105, 110, 111 Цивільного 

кодексу України, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

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

неможливістю в подальшому здійснювати господарську діяльність 

комунальним підприємством “Туристично-інформаційний центрˮ Олевської 

міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Припинити діяльність комунального підприємства «Туристично-

інформаційний центр» Олевської міської ради шляхом його ліквідації. 

2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності комунального 

підприємства «Туристично-інформаційний центр» Олевської міської ради та 

затвердити її персональний склад згідно із Додатком. 

3. Ліквідаційній комісії в установленому порядку: 

3.1. Вжити заходи, пов’язані з ліквідацією підприємства в 

установленому чинним законодавством порядку. 

3.2. Повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію про 

перебування юридичної особи  у процесі ліквідації, протягом трьох робочих 

днів з дати прийняття рішення. 

3.3. Здійснити інвентаризацію майна, що належить комунальному 

підприємству, яке ліквідується, та після закінчення строку для пред’явлення 

вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс комунального 

підприємства та подати його на затвердження Олевської міській раді. 

3.4. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню, до відповідної архівної установи у порядку, визначеному чинним 

законодавством України.  
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3.5. Опублікувати на офіційному сайті Олевської міської ради в 

мережі Інтернет повідомлення про ліквідацію комунального підприємства 

“Туристично-інформаційний центрˮ Олевської міської ради. 

3.6. Попередити працівників комунального підприємства 

“Туристично-інформаційний центрˮ Олевської міської ради про їх наступне 

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

законодавства України. 

3.7. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти та подати 

на затвердження міської ради ліквідаційний баланс комунального підприємства 

“Туристично-інформаційний центрˮ Олевської міської ради. 

3.8. Завершити ліквідацію комунального підприємства 

“Туристично-інформаційний центрˮ Олевської міської ради. 

4. Встановити, що кредитори можуть заявляти свої вимоги протягом двох 

місяців з дня оприлюднення повідомлення про дане рішення.  
5. 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  



 

ПРОЄКТ 

 

                                  Додаток 

                                                                                                                                     до рішення Олевської міської ради 

                                                                                                            03.03.2022 № _____ 

 

Склад ліквідаційної комісії по припиненню діяльності 

комунального підприємства 

«Туристично-інформаційний центр» Олевської міської ради: 

 

5. Голова ліквідаційної комісії: 

       КОВАЛЬЧУК Олег Борисович, начальник відділу економічного 

розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної власності міської ради, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2966803617. 

 

6. Заступник голови ліквідаційної комісії: 

        ІВАНОВА Ірина Юріївна, головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної власності 

міської ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

3225604407. 

 

7. Секретар комісії: 

        ВИШНЕВСЬКА Ольга Миколаївна, бухгалтер міської ради, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3280812362. 

 

8. Члени комісії: 

- КЛЬОЦ Ірина Василівна, начальник відділу культури та туризму 

міської ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 

2830307916; 

- СТАФІЙЧУК Роман Олександрович, головний спеціаліст 

юридичного відділу, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 

3540300199. 

 

 

Секретар ради       Сергій МЕЛЬНИК  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 
 

Про надання дозволу на укладення 

угоди про соціальне партнерство з 

ТОВ «Пержанська рудна компанія» 

 

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

з метою покращення добробуту та соціальної інфраструктури Олевської міської 

територіальної громади, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Олевському міському голові Лисицькому Сергію 

Івановичу укласти угоду про соціальне партнерство з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Пержанська рудна компанія» (зразок 

угоди додається). 

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

соціально-гуманітарних питань. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ  
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Додаток 

до рішення Олевської міської ради 03.03.2022 

року №__  «Про надання дозволу на укладення 

угоди про соціальне партнерство з ТОВ 

«Пержанська рудна компанія» 
УГОДА 

про соціальне партнерство 
м. Олевськ                                                                                     «___» _____ ______ 2022 року 

 

Олевська міська рада Житомирської області в особі міського голови 

Лисицького Сергія Івановича, що діє на  підставі  Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (далі - Сторона  1) з одного боку  та Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Пержанська рудна компанія» (далі - Сторона 2 або 

Інвестор) в особі  директора Таная Віктора Петровича, що діє на підставі Статуту, з 

іншого боку, керуючись  положеннями Конституції України, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими актами, уклали цю 

Угоду про соціальне партнерство (далі - Угода) про наступне: 

1.Предмет угоди 
Сторони за даною Угодою зобов'язуються шляхом об'єднання зусиль діяти з 

метою підвищення рівня життя населення, покращення добробуту та соціальної 

інфраструктури Олевської міської територіальної громади . 

2. Обов'язки  сторін 

2.1. Інвестор зобов'язаний:   
2.1.1. На власний ризик і за власні кошти, у співпраці  з громадою та  іншими 

інвесторами, відповідно  до умов цієї  Угоди  забезпечити реалізацію  заходів  у сфері  

соціально - економічного, культурного та духовного розвитку населених пунктів  на 

території Олевської міської територіальної громади, співпрацювати  у реалізації програм, 

прийнятих та затверджених органами місцевого самоуправління. 

2.1.2. Забезпечити пріоритетне працевлаштування громадян, які проживають в 

межах населених пунктів громади за наявності відповідної фахової, освітньої та 

практичної підготовки. 

2.1.3. Всі роботи, пов'язані з використанням земельних ділянок у виробничій 

діяльності, погоджувати з власниками, орендарями чи користувачами земельних ділянок. 

Будь-які види робіт не проводити без укладання договорів (або отримання згоди) з 

власниками, орендарями чи  користувачами земельних ділянок про надання згоди на 

використання земельних ділянок у виробничій діяльності за виключенням випадків, 

передбачених законодавством. 

2.1.4. Забезпечити раціональне використання земельних ділянок. 

2.1.5. Запобігати техногенному забрудненню земель. 

2.1.6. Не здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних 

ділянок  без спеціального дозволу  органів, що  здійснюють державний контроль  за 

використанням та  охороною земель. 

2.1.7. Забезпечити повернення земель власнику (у випадку оренди), згідно 

договору оренди  в належному стані. 

2.1.8. Фінансувати всі роботи, пов'язані з настанням негативних наслідків, у зв'язку 

з необережним здійсненням своєї діяльності, якщо наявність таких наслідків встановлена 

у судовому порядку. 

2.1.9. Дотримуватись вимог законодавства про екологію, охорону надр, про 

охорону навколишнього середовища та їх відновлення. 

2.1.10. Своєчасно вносити плату за земельні ділянки, сміттєзвалища та інші 

соціально-побутові об’єкти, які знаходяться у користуванні Інвестора. 
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2.1.11. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати сплату податків до місцевого 

бюджету.  

2.1.12. Додатково, за власної ініціативи та на власний розсуд, за згодою Сторін, 

надавати послуги для розвитку соціальної сфери населених пунктів громади. 

2.1.13. Відшкодувати затрати по екології, охороні навколишнього середовища, що 

пов’язані з господарською діяльністю ТОВ «Пержанська рудна компанія». 

2.1.14. Дотримуватись вимог чинного законодавства щодо охорони та оплати 

праці. 

2.1.15. Облаштувати заклади соціальної інфраструктури (виключно у сфері 

харчування, проживання, інші – за взаємною згодою), які обслуговуватимуть  

ТОВ «Пержанська рудна компанія» тільки на території Олевської міської територіальної 

громади. 

2.1.16. Сторони домовились, що загальний розмір інвестицій по даній соціальній 

угоді складатиме 3 000 000, 00 (три мільйони гривень 00 коп.). 

2.1.17. Інвестиції за даною угодою перераховуються на надання фінансової 

допомоги по наступним об’єктам: 

• «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення с. Рудня Хочинська, 

Коростенського району, Житомирської області»; 

• «Капітальний ремонт харчоблоку Перганської ЗОШ І-ІІ ст. за адресою: вул. 

Сидоренка, 3 в с. Перга, Коростенського району, Житомирської області»;  

• «Капітальний ремонт системи опалення будівлі та встановлення блочної 

котельні Хочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 1 в с. 

Хочине,Коростенського району, Житомирської області». 
2.1.18. Інвестор виконує зобов’язання передбачені п. 2.1.17 лише в межах 

грошових коштів, передбачених п. 2.1.16 даної Угоди. 

2.1.19 Додатково, за власної ініціативи та на власний розсуд, або за згодою Сторін, 

розглядати та здійснювати  фінансування окремих додаткових проектів, викладених у 

зверненнях фізичних та юридичних осіб, які відповідають Програмі соціальних 

інвестицій ТОВ «Пержанська рудна компанія», що будуть викладені в додатковій Угоді 

та можуть бути профінансовані в межах загального розміру інвестицій за даною Угодою. 

 

2.2. Міська рада зобов'язана: 
2.2.1. У межах своєї компетенції забезпечити необхідні умови для здійснення  

Інвестором господарської діяльності. 

2.2.2. Висвітлювати в публікаціях ЗМІ, під час публічних заходів, тощо внесок  

Інвестора в розвиток  соціальної сфери населених пунктів та реалізацію конкретних 

проектів. 

2.2.3. Перед початком робіт, що стосується  поліпшення соціальної сфери, 

подавати  письмовий запит  про фінансування у повній  або частковій  сумі  від загальної, 

яка  визначається у вказаних пунктах. 

2.2.4. Спрямовувати  кошти, що  надійшли від Інвестора за даною угодою, на 

задоволення соціальних потреб сіл Хочинського старостинського округу Олевської 

міської територіальної громади Житомирської області лише за письмовим погодженням 

Інвестора та згідно Закону України "Про запобігання корупції" і відповідно до чинного 

законодавства України. 

3. Відповідальність Сторін 
3.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків за цією Угодою 

Сторони несуть  відповідальність, передбачену  чинним законодавством України. 

3.2. Сторони не несуть відповідальність за невиконання  або неналежне виконання 

своїх зобов'язань, якщо доведуть, що це сталося не з їх вини, а внаслідок дії непереборної 



 

ПРОЄКТ 

 

сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин (форс-мажор), які виникли  після 

набрання  чинності даною Угодою  та перешкоджали виконанню його умов, що  

неможливо було проконтролювати або усунути Сторонами. 

4. Строк дії  Угоди 
4.1  Дана Угода набирає чинності  з моменту її підписання і діє до 31.12.2022 року. 

4.2 Договір  може бути розірваний достроково за згодою  обох Сторін , або в 

судовому порядку. 

5. Порядок внесення змін та доповнень 
5.1  Зміни чи доповнення до цієї Угоди вносяться тільки за згодою Сторін у 

письмовій формі шляхом  укладання додаткової Угоди або Додаткового договору до 

Угоди. 

5.2. Сторони  не мають права  передавати  свої  обов'язки за цією Угодою третій 

Стороні без  письмової згоди іншої Сторони. 

6. Вирішення спорів 
6.1 Спори, що можуть  виникнути в процесі виконання цієї Угоди, розв'язуються  

шляхом  переговорів між Сторонами, при цьому усі можливі  претензії за цією Угодою  

повинні бути розглянуті Сторонами протягом 10 днів після надходження претензій у 

письмовому вигляді. 

6.2. Спори, щодо  яких Сторонами не було досягнуто згоди, вирішуються згідно з 

чинним законодавством України. 

7. Інші умови 
7.1  Угоду складено у двох примірниках, кожен з яких має  однакову юридичну 

силу і видається кожній із Сторін. 

7.2. Відносини між Сторонами, не врегульовані цією Угодою, регулюються 

чинним законодавством України. 

7.3. Для виконання цієї Угоди Сторони зобов'язуються обмінюватися 

інформацією, що стосується взаємних інтересів, проводити наради, зустрічі, консультації 

тощо. 

7.4.  Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Угоді  

реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону  про 

їх зміни, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних  з ним несприятливих 

наслідків. 

7.5.Додаткові договори  та додатки до цієї Угоди є її невід'ємною частиною і 

мають  юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані 

Сторонами. 

7.6. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційної інформації одна 

про одну, яка стала їм відома під час співпраці за даною Угодою. 
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8. Реквізити Сторін 

Олевська міська рада 

 

 

11001, Житомирська обл., Олевський р-н, 

м. Олевськ, вул. Володимирська, буд. 2 

код ЄДРПОУ 04343470 

р/р UA____________________________ 

в ____________________ МФО_______ 

 

 

Міський голова 

_______________ Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Пержанська рудна компанія» 

11000, Житомирська обл., Олевський 

район, м. Олевськ, вул. Заводська, буд. 13 

ЄДРПОУ 39926457 

р/р UA____________________________ 

в ____________________ МФО_______ 

 

Директор 

___________________ Віктор ТАНАЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про внесення змін до рішення  

ІІ сесії Олевської міської ради  

VIIІ скликання від 24 грудня 2020 року 

 № 58 «Про внесення змін до структури  

та штатної чисельності апарату Олевської  

міської ради та її комунальних установ  

та затвердження її в новій редакції» 

 

Відповідно до статей 11, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», частини 1 статті 13-1Закону України «Про запобігання корупції», 

наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 

2021 року № 277/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 

2021 року за № 914/36536 «Про затвердження Типового положення про 

уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та 

виявлення корупції», листа Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 27 січня 2022 року № 22-03/4355-22 «Про виконання вимог Закону 

України «Про запобігання корупції»  та   у зв’язку з упорядкуванням структури 

виконавчого апарату Олевської міської ради, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради із соціально-гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Внести зміни до рішення ІІ сесії Олевської міської ради VIIІ скликання 

від 24 грудня 2020 року № 58 «Про внесення змін до структури та штатної 

чисельності апарату Олевської міської ради та її комунальних установ та 

затвердження її в новій редакції» а саме: 

- вивести із структури виконавчого апарату міської ради сектор охорони 

здоров’я з граничною чисельністю 2 (дві) штатні одиниці: завідувач сектору 

охорони здоров’я – 1  (одну) штатну одиницю та головний спеціаліст  сектору 

охорони здоров’я – 1 (одну) штатну одиницю; 

- ввести в структуру штату виконавчого апарату міської ради 2 (дві) 

штатні 

одиниці: головний спеціаліст з питань охорони здоров’я – 1 (одну) штатну 

одиницю та  головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  – 

1(одну) штатну одиницю. 
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2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради із соціально-гуманітарних питань (Наталія ЯЦЕНКО) та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Юрія 

ДАНЮКА. 
 

 

 

Міський голова                

Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про затвердження Порядку використання  

службового автотранспорту 

  

 З метою ефективного та раціонального використання службового 

автотранспорту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 

впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та 

організаціями» від 04.06.2003 № 848, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Порядок використання службового автотранспорту (Додаток 1). 

 

2. Затвердити: 

1.1. Лімити місячного пробігу для службового автотранспорту, що обслуговує 

посадових осіб міської ради (Додаток 2). 

 

1.2. Список посадових осіб міської ради та її структурних підрозділів, які 

використовують службовий автотранспорт для поїздок, пов’язаних із 

службовою діяльністю (Додаток 3). 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Олевської міської ради Володимира Дворецького. 
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Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

  



 

ПРОЄКТ 

 

ПОРЯДОК 

використання службового автотранспорту Олевської міської ради 

І. Загальні положення 

   1. Порядок використання службового автотранспорту міської ради (далі – 

Порядок) розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про 

впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та 

організаціями» від 04.06.2003 №848 з метою ефективного використання 

автотранспорту та забезпечення економного витрачання бюджетних коштів. 

2. Порядок визначає механізм обслуговування автотранспортом посадових осіб 

апарату міської ради та її структурних підрозділів. 

ІІ. Порядок використання службового автотранспорту 

1. Обслуговування посадових осіб апарату міської ради та її структурних 

підрозділів службовим автотранспортом здійснюється в межах установлених 

лімітів та асигнувань, передбачених у кошторисі. 

2. Службовий автотранспорт використовується виключно для поїздок, пов’язаних 

зі службовою діяльністю посадових осіб апарату міської ради та її структурних 

підрозділів. Після кожної поїздки посадова особа, у розпорядження якої було 

надано автомобіль, у Подорожньому листі службового легкового автомобіля 

(далі – Подорожній лист) підтверджує особистим підписом час закінчення 

обслуговування та загальний пробіг (кілометрів). 

3. Користування службовим автотранспортом у вихідні та святкові дні, а також 

під час службових відряджень на відстань понад 200 км здійснюється на 

підставі розпорядження міського голови. У разі поїздок посадової особи на 

відстань, що не перевищує 200 км, дозвіл голови міської ради на користування 

автомобілем не потрібен. 

4. Службовий автотранспорт: 

 HYUNDAI  TISON(державний номер АМ07-28СІ); 

 ЗАЗ SENS (державний номер АМ52-65ВН); 

 FORD TRANSIT V-363 (державний номер АМ96-01СР), які знаходяться на 

балансі апарату міської ради, закріплених за водіями  міської ради. 

5. Право на керування службовим автотранспортом мають право водії міської 

ради, а також міський голова, заступники міського голови, секретар ради та 

керуючий справами. 

                      ІІІ. Порядок технічного обслуговування, фінансування та 

контролю 
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1. Посадова особа, що керує транспортним засобом, зобов’язана діяти відповідно 

до правил дорожнього руху, дотримуватись відповідного порядку дорожнього 

руху, виконувати розпорядження працівників патрульної поліції 

2. Документом обліку транспортної роботи службового автотранспорту є 

Подорожній лист згідно з формою, наведеного в Положенні про облікову 

політику та організацію ведення бухгалтерського обліку, затвердженого 

розпорядженням міського голови №42 від 22.02.2021р. 

   Заповнення всіх його реквізитів є обов’язковим. Виїзд автотранспорту 

без подорожнього листа забороняється. 

3. Видача подорожнього листа реєструється в Журналі обліку подорожніх 

листів згідно з формою, наведеною в Положенні про облікову політику та 

організацію ведення бухгалтерського обліку, затвердженого розпорядженням 

міського голови від 22.02.2021р №42. Оформлені подорожні листи зберігаються 

як бухгалтерські документи апарату міської ради відповідно до встановлених 

законодавством норм. 

4. Відповідальність за організацію експлуатації та збереження транспортного 

засобу покладається на посадову особу, яка використовує службовий 

автомобіль. 

5. Міський голова та посадові особи, які користуються службовим 

автотранспортом, повинні суворо дотримуватись норм використання лімітів 

пального та мастильних матеріалів. 

6. Норми витрат пального та мастильних матеріалів на службовий 

автотранспорт  міської ради установлено відповідно до Норм витрат палива і 

мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом 

Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р №43(зі змінами). 

7. Списання пального та мастильних матеріалів проводиться відділом 

бухгалтерського обліку та звітності міської ради в межах норм на підставі 

Подорожніх листів згідно з пробігом автомобіля. Відповідальним за 

оформлення та реєстрацію подорожніх листів відділ бухгалтерського обліку та 

звітності міської ради. 

8. Подорожні листи виписуються на один день за умови звітування 

відповідальною особою за попередній день. 

9. Осаба, винна у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди під час використання 

службового автотранспорту міської ради, несе відповідальність згідно з чинним 

законодавством. 

 

Секретар ради      Сергій МЕЛЬНИК  
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         Додаток 2 

ЛІМІТИ 

Місячного пробігу для легкового автотранспорту, що обслуговує посадових 

осіб Олевської міської ради,  з 01 січня 2022року. 

№ автомобіля Посада П.І.Б 
Ліміт на місяць, 

км 

HYUNDAI  TISON водій Тарасюк Ю.М 15000 

ЗАЗ SENS водій Тарасюк Ю.М 4500 

FORD TRANSIT V-

363 
водій Андрійчук Ю.В 4000 

  

  

  

Додаток 3 

СПИСОК 

Посадових осіб міської ради та іі структурних підрозділів, які використовують 

службовий автомобіль для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю 

 

Міський голова   - постійно; 

Заступники міського голови – постійно; 

Керуючий справами Олевської міської ради –постійно; 

Начальники відділів Олевської міської ради – постійно. 

  

  

Секретар ради       Сергій МЕЛЬНИК  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 
 

Про виділення коштів для сплати членських внесків  

Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування  

«Асоціація міст України» та Всеукраїнській асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних 

територіальних громад» 

 

       Для забезпечення членства Олевської міської ради у  Всеукраїнській 

асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та 

Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 

об’єднаних територіальних громад»,  відповідно до п.19 ч.1 ст.91 Бюджетного 

Кодексу України, керуючись ст.ст.26, 65 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з пить бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 1.Виділити кошти в сумі 60587,00 грн. (шістдесят тисяч п’ятсот 

вісімдесят сім) грн. 00 коп. для сплати членських внесків Всеукраїнській 

асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та 

Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 

об’єднаних територіальних громад» за 2022 рік.  

 2. Доручити міському голові укласти угоду по сплаті членських внесків 

Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» та Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація об’єднаних територіальних громад».  

 3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру (Дорош Вірі)  перерахувати кошти в сумі 60587,00 грн. (шістдесят 

тисяч п’ятсот вісімдесят сім) грн. 00 коп. для сплати членських внесків 

Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» та Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація об’єднаних територіальних громад» за 2022 рік .   
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської 

ради з пить бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Світельська Катерина). 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про затвердження Положення 

про Грамоту та Подяку 

Олевської міської ради 

  

З метою упорядкування механізму відзначення трудових 

колективів,  громадських організацій, окремих осіб, які досягли високого 

професіоналізму і значних успіхів у виробничій, науковій, державній, 

військовій, творчій, інших сферах діяльності, сприянні розвитку місцевого 

самоврядування, внесли вагомий внесок у створення матеріальних і духовних 

цінностей, мають інші заслуги перед Олевською міською територіальною 

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

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з соціально-гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про Грамоту та Подяку міської ради, (Додаток 1). 

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

ради  з соціально-гуманітарних питань (Яценко Наталія). 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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Додаток 1 

до рішення Олевської міської ради VІІІ 

скликання 03.03.2022 № «Про 

затвердження Положення про Грамоту та 

Подяку Олевської міської ради» 

 

 Положення про Грамоту та Подяку 

Олевської міської ради 

  

І. Загальні положення 
1.1. Це Положення визначає підстави для нагородження Грамотою та Подякою 

міської ради, встановлює порядок такого нагородження. 

 

1.2. Грамота міської ради  є відзнакою міської ради і формою визнання 

досягнень і вагомих успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, 

спортивній, творчій та інших сферах діяльності, сприяння розвитку місцевого 

самоврядування, значного внеску у створення матеріальних і духовних 

цінностей або інших заслуги перед Олевською міською територіальної 

громадою.  

1.3. Подяка міської ради є відзнакою і формою заохочення трудових 

колективів, окремих осіб за трудові досягнення та особистий внесок у розвиток 

економіки міста, села, селища, науки, культури і освіти, охорони здоров'я, 

здійснення заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, 

захисту державних інтересів, активну участь у вихованні підростаючого 

покоління, миротворчу і благодійну діяльність, створення матеріальних і 

духовних цінностей або за інші заслуги перед територіальною громадою. 

1.4. Грамотою міської ради та Подякою міської ради нагороджуються: 

1.4.1. Трудові колективи та працівники підприємств, організацій та установ 

міста всіх форм власності. 

1.4.2. Депутати міської ради, члени виконавчого комітету міської ради. 

1.4.3. Представники органів самоорганізації населення, члени громадських 

організацій, професійних та творчих спілок. 

1.4.4. Посадові особи та працівники органів місцевого самоврядування та 

державних органів.  

1.4.5. Окремі громадяни України та громадяни інших держав. 

 1.5. Обов’язковою підставою для нагородження є зразкове виконання 

службових обов’язків, високий професіоналізм, багаторічна сумлінна праця, 

(ефективна діяльність) в сферах життєдіяльності громади. 

1.6. Рішення про нагородження Грамотою міської ради та Подякою міської 

ради виноситься розпорядженням міського голови. 

  
ІІ.  Порядок представлення до нагородження, попереднього розгляду 

матеріалів про нагородження, вручення Грамоти і Подяки 
2.1. Висунення кандидатур для нагородження Грамотою міської ради та 

Подякою міської ради здійснюється трудовими колективами підприємств, 
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установ, організацій, органами самоорганізації населення, членами 

громадських організацій, професійних та творчих спілок, старостами 

територіальної громади, постійними комісіями міської ради. 

2.2. Подання кандидатур для нагородження Грамотою міської ради та Подякою 

міської ради здійснюється трудовими колективами підприємств, установ, 

організацій, органами самоорганізації населення, членами громадських 

організацій, професійних та творчих спілок, старостами територіальної 

громади, постійними комісіями міської ради: 

-  при трудовому колективі підприємства, установи, організації, де колектив 

становить більше 100 осіб, до нагородження представляються до 10 працівників 

підприємства, установи, організації. 

- при трудовому колективі підприємства, установи, організації, органів 

самоорганізації населення, членів громадських організацій, професійних та 

творчих спілок, де колектив становить менше 100 осіб, до нагородження 

представляється до 5 працівників підприємства, установи, організації, органів 

самоорганізації населення, членів громадських організацій, професійних та 

творчих спілок. 

2.3. Висунення кандидатур для нагородження оформлюється протоколом зборів 

трудового колективу, органу самоорганізації населення, зборів громадської 

організації, спілки. 

2.4. Висунення кандидатур для нагородження постійною комісією міської ради 

включається до протоколу засідання комісії. 

2.5. Висунення кандидатур для нагородження здійснюється гласно. 

2.6. Подання про нагородження Грамотою міської ради або Подякою міської 

ради подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до відзначення із 

зазначенням дати нагородження. 

2.7. До подання про нагородження додаються (за наявності): 

 2.7.1. Витяг з протоколу про висунення кандидатур для нагородження. 

 2.7.2. Лист-клопотання із зазначенням характеристики на особу або колектив, 

що представляється до нагородження, з переліком відомостей про досягнення 

трудовій або іншій діяльності підписаний керівником підприємства, організації, 

установи, органу, спілки – суб’єкту висунення.  

 2.7.3. Копія довідки про присвоєння особі персонального номера платника 

податку (ідентифікаційний код). 

2.7.4. Біографічна довідка, в якій зазначаються відомості про попередні 

відзнаки і заохочення представленого до заохочення, засвідчена підписом 

керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спілки та 

скріплена печаткою. 

2.8. Матеріали про нагородження внесені з порушеннями вимог цього 

Положення не приймаються і не розглядаються. 

2.9. Матеріали про нагородження після реєстрації у загальному відділі міської 

ради, ознайомлення з ним міським головою, направляються до керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради для підготовки розпорядження 

міського голови про нагородження. 
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2.10. Грамота міської ради та Подяка міської ради  друкуються на окремих 

бланках із зображенням герба Олевської міської територіальної громади. 

2.11. Грамота міської ради та Подяка міської ради підписується міським 

головою або секретарем міської ради та посвідчується гербовою печаткою 

міської ради. 

2.12.    Вручення нагородженим Грамоти міської ради, Подяки міської 

ради  здійснюється міським головою або, за його дорученням, секретарем 

міської ради, заступниками міського голови в обстановці урочистості та 

широкої гласності. 

2.13.  Інформація про нагородження оприлюднюється в офіційному сайті 

міської ради та місцевих засобах масової інформації. 

2.14. При нагородженні Грамотою міської ради виплачується грошова 

винагорода у розмірі 500 гривень кожному. 

2.15.  При нагородженні Подякою міської ради виплачується грошова 

винагорода у розмірі 200 гривень кожному. 

  

ІІІ. Фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням 

3.1. Кошторисні витрати на виплати грошових винагород, виготовлення та 

оформлення грамот і подяк  здійснюються за рахунок коштів міського 

бюджету, виділених за цільовим призначенням. 

3.2. Грошова винагорода  виплачується нагородженим без урахування податків 

і зборів. Податки і збори з грошових винагород до  Грамоти міської ради та 

Подяки міської ради сплачуються за рахунок коштів міського бюджету і 

враховуються в кошторисних призначеннях міської ради. 

  

IV. Заключні положення 

4.1.   Належне оформлення Грамоти міської ради та Подяки міської ради   

здійснюються загальним відділом міської ради. 

4.4. Нагороджені Грамотою міської ради можуть бути представлені до 

нагородження нею повторно не раніше, як через три роки. 

4.5. Нагороджені Подякою міської ради можуть бути представлені до 

нагородження нею повторно не раніше, як через 1 рік. 

  

  

Секретар ради       Сергій МЕЛЬНИК  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про затвердження Програми 

«Фестиваль шкільних стартапів 

«Є ІДЕЯ»» Олевської міської  

Територіальної громади на 2022 рік 

 

 З метою виявлення, розвитку та стимулювання творчого 

самовдосконалення учнівської молоді, виявлення лідерів підприємницької 

активності в інноваційній сфері, формування творчого покоління молодих 

науковців, підприємців, практиків для різних галузей суспільного життя, 

пропагування досягнення науки, техніки й інноваційних технологій, 

формування інноваційного іміджу громади, керуючись п.22 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з соціально-гуманітарих питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму «Фестиваль шкільних стартапів «Є ІДЕЯ»» 

Олевської територіальної громади на 2022 рік, (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про Фестиваль шкільних стартапів «Є ІДЕЯ» 

(додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з соціально-гуманітарних питань. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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Додаток 

до рішення ХІX сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання  

03.03.2022  № ______ 

                                                                                                                                   

Програма 

«Фестиваль шкільних стартапів «Є ІДЕЯ»» Олевської територіальної громади 

на 2022-2026 рік 

Паспорт Програми 

 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Олевська міська рада,  

2 Розробник Програми Олевська міська рада 

3 Відповідальні виконавці 

Програми 

Олевська міська рада, Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради 

4 Учасники Програми Відділ освіти молоді та спорту, Олевська 

міська рада,  

5 Терміни реалізації Програми 2022-2026 рр. 

6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

 
І. Загальна характеристика Програми  

Ця  Програма  визначає порядок і терміни проведення Фестивалю 

шкільних стартапів «Є ІДЕЯ» (далі - Фестиваль), функції, права, обов’язки та 

відповідальність Організаторів та Учасників Фестивалю. Фестиваль 

проводиться щорічно на виконання річного плану роботи Відділу освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради з урахуванням концепції «Нова школа. 

Простір освітніх можливостей». Фестиваль проводиться щороку з метою 

сприяння інноваційному, технічному розвитку Олевської громади, сприяння 

розвитку талановитих школярів та їхній максимальній самореалізації.  

Фестиваль оголошується Наказом начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради, в якому, зокрема, зазначаються: склад організаційного 

комітету та плани підготовки та проведення Фестивалю шкільних стартапів. 

Фестиваль передбачає проведення презентацій власних стартап-проєктів 

здобувачами загальної середньої та позашкільної освіти віком від 6 до 18 років. 

Представлені стартапи мають бути абсолютно новими проєктами, а також 

пропонувати рішення до розв’язання конкретних проблем. Очікується, що 
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запропоновані учасниками ідеї зможуть допомогти покращити якість життя у 

громаді. 
II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Основними завданнями  є виявлення, розвиток та стимулювання творчого 

самовдосконалення учнівської молоді; виявлення лідерів підприємницької 

активності в інноваційній сфері; формування творчого покоління молодих 

науковців, підприємців, практиків для різних галузей суспільного життя; 

пропагування досягнення науки, техніки й інноваційних технологій; 

формування компетенції в галузі управління проєктами; формування 

інноваційного іміджу громади; 

III. Мета Програми 

Метою Фестивалю є виявлення найкращих проєктів, ідей, рішень учнів, 

які розв’язують конкретні проблеми, відповідають на актуальний запит 

суспільства та спрямовані  на покращення життя місцевої громади. 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 
фінансування, строки виконання Програми 

 Переможці Фестивалю отримають винагороду за рахунок коштів 

спонсорів та партнерів Фестивалю, коштів місцевого бюджету, інших 

джерел незаборонених законодавством, розмір якої визначається щороку 

залежно від обсягу залучення коштів. 

  

V. Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2022-2026 років. 
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Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо 

матеріально- технічного та фінансового забезпечення учасників фестивалю  

 

VII. Оцінка ефективності виконання заходів Програми 

Основною оцінкою ефективності програми є реалізація найкращих ідей в 

межах Олевської громади, а також виявлення, розвиток та стимулювання 

творчого самовдосконалення учнівської молоді; виявлення лідерів 

підприємницької активності в інноваційній сфері.  

 

VIII. Система управління та контролю за ходом виконання 

Програми 

Органом управління Програмою в Олевській міський  територіальній 

громаді є Відділ освіти молоді та спорту Олевської  міської ради, який в межах 

повноважень здійснює координацію і контроль за ходом виконання Програми.  

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється управлінням фінансів 

Олевської міської ради. 

 

VI. Напрями діяльності і заходи Програми 
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Секретар ради                                                                     Сергій  МЕЛЬНИК  
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Додаток 2 

до рішення XIX сесії 

Олевської міської ради VІІІ 

скликання  

03.03.2022  №____ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Фестиваль шкільних стартапів «Є ІДЕЯ» 

1. Загальні засади 

1.1. Це Положення визначає порядок і терміни проведення Фестивалю 

шкільних стартапів «Є ІДЕЯ» (далі - Фестиваль), функції, права, 

обов’язки та відповідальність Організаторів та Учасників Фестивалю. 

1.2. Фестиваль проводиться щорічно на виконання річного плану роботи 

Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради з урахуванням 

концепції «Нова школа. Простір освітніх можливостей». 

1.3. Основні поняття, що використовуються в даному Положенні: 

Учасник – здобувач або колектив здобувачів (до трьох осіб) загальної середньої 

освіти, який подав заявку та був зареєстрований на участь у Фестивалі. 

Організатор фестивалю – Олевська міська рада. 

Організаційний комітет – керівний орган, що здійснює контроль за 

організацією, проведенням та дотриманням вимог цього Положення; приймає 

заявки та роботи учасників, бере участь в оцінює і та визначає учасників 

фінального етапу. 

Експертне журі – група осіб, до складу якої входять експерти, потенційні 

інвестори та ментори, яка здійснює заключну оцінку заявок, попередньо 

відібраних Організаційним комітетом, визначає переможців Фестивалю в 

окремих номінаціях. 

Форма проведення Фестивалю:  змішана – очна присутність та синхронний on-

line режим. Форма проведення може бути змінена в залежності від 

епідеміологічної ситуації. 

Нагороди – призи, що вручаються переможцям та призерам Фестивалю. 

Спонсори та партнери (з різним статусом) – українські та іноземні державні та 

громадські організації, установи і підприємства всіх форм власності, ЗМІ, які 

надають матеріальну, інформаційну чи організаційну підтримку Фестивалю. 

Генеральний спонсор – фізична чи юридична особа, яка зробила найбільший 

внесок у фінансування підготовки та проведення Фестивалю. 

Спонсор призу – фізична чи юридична особа, що надала призи або винагороди 

для Учасників Фестивалю. 

Спонсор номінації – фізична чи юридична особа, що надала призи або 

винагороди для Учасників Фестивалю, які визнані експертним журі 

переможцем у відповідній номінації. 

Організаційний партнер – фізична чи юридична особа, яка здійснила істотний 

нематеріальний внесок в підготовку та проведення Фестивалю. 
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Інформаційний партнер – фізична чи юридична особа, яка здійснює 

інформаційне висвітлення підготовки та проведення Конкурсу. 

Стартап-проєкт – рішення або продукт, що розроблені Учасником (що 

включає опис ідеї, прототипи, супроводжуючу документацію тощо), які є 

предметом участі у Фестивалі та реалізація яких може створити нові продукти, 

цінності та/або нові бізнеси. 

1.4. Фестиваль проводиться щороку з метою сприяння інноваційному, 

технічному розвитку Олевської громади, сприяння розвитку талановитих 

школярів та їхній максимальній самореалізації. 

1.5. Фестиваль оголошується Наказом начальника відділу освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради, в якому, зокрема, зазначаються: склад 

організаційного комітету та плани підготовки та проведення Фестивалю 

шкільних стартапів. 

1.6. Фестиваль передбачає проведення презентацій власних стартап-проєктів 

здобувачами загальної середньої та позашкільної освіти віком від 6 до 18 

років.  

1.7. Представлені стартапи мають бути абсолютно новими проєктами, а також 

пропонувати рішення до розв’язання конкретних проблем. Очікується, що 

запропоновані учасниками ідеї зможуть допомогти покращити якість 

життя у громаді. 

 

2. Мета і завдання Фестивалю 

2.1. Метою Фестивалю є виявлення найкращих проєктів, ідей, рішень учнів, 

які розв’язують конкретні проблеми, відповідають на актуальний запит 

суспільства та спрямовані  на покращення життя місцевої громади. 

2.2. Основними завданнями Фестивалю є:  

- виявлення, розвиток та стимулювання творчого самовдосконалення 

учнівської молоді;  

- виявлення лідерів підприємницької активності в інноваційній сфері;  

- формування творчого покоління молодих науковців, підприємців, 

практиків для різних галузей суспільного життя;  

- пропагування досягнення науки, техніки й інноваційних технологій;  

- формування компетенції в галузі управління проєктами;  

- формування інноваційного іміджу громади; 

- залучення не заборонених законодавством коштів для реалізації 

інвестиційних проєктів.  

 

3. Організація проведення Фестивалю 

3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Фестивалю здійснює 

Організаційний комітет (далі Оргкомітет). Склад оргкомітету 

визначається щорічно наказом начальника Відділу освіти, молоді 

Олевської міської ради. 

3.2. Функції Оргкомітету: 
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- ухвалення рішення про проведення Фестивалю; 

- розроблення цього Положення, змін до Положення та пакету 

документів, необхідних для проведення Фестивалю; 

- визначення умов проведення Фестивалю (порядок проведення, терміни, 

критерії, оцінки, етапи тощо); 

- формування і затвердження складу Експертного журі. Кількість і 

особистий склад Журі визначаєється залежно від кількості та тематики 

поданих робіт; 

- організація роботи Експертного журі; 

- залучення до підготовки та участі у Фестивалі партнерів і спонсорів 

для досягнення мети Фестивалю; 

- підготовка та проведення кампанії з метою підготовки максимально 

можливої кількості потенційних Учасників щодо проведення 

Фестивалю; 

- інформування Учасників про порядок проведення та основні етапи 

Фестивалю; 

- інформування в соціальних мережах та відповідних сайтах про хід 

Фестивалю;  

- надання Учасникам шаблонів всіх документів, необхідних для участі в 

Фестивалі; 

- організація прийому заявок на Фестиваль, їх подальше опрацювання та 

передання на розгляд Експертного журі; 

- прийняття інших організаційних рішень, спрямованих на вирішення 

завдань Фестивалю;  

- організація проведення Фіналу Фестивалю. 

3.3. Оргкомітет має право: 

- відмовити Учаснику в участі у Фестивалі на підставі невідповідності 

заявки Учасника вимогам цього Положення та рішення Експертного 

журі; 

- дискваліфікувати Учасника за порушення вимог цього Положення та 

наведення у поданій Учасником заявці недостовірної інформації; 

- використовувати інформацію про Учасників в рекламних цілях для 

інформування про підготовку, проведення та результати Фестивалю; 

- приймати інші організаційні рішення для вирішення завдань, 

поставлених перед Оргкомітетом Фестивалю. 

3.4.  Оргкомітет зобов'язаний: 

- оголосити на сайті Олевської міської ради про початок Фестивалю, 

склад Експертного журі, спонсорів та партнерів Фестивалю; 

- дотримуватися обумовленого порядку проведення Фестивалю; 

- оголосити дату проведення фіналу Фестивалю; 

- не допустити розголошення відомостей про результати Фестивалю 

раніше обумовленого терміну; 
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- створити рівні умови для всіх Учасників; 

- забезпечити гласність при проведенні Фестивалю та оголошенні його 

результатів. 

 

4. Учасники Фестивалю 

4.1. Учасники Фестивалю – учні віком 6-18 років, які розробили власний 

стартап-проєкт та готові його презентувати. 

4.2. До участі у Фестивалі допускаються індивідуальні (1 учень і 1 керівник) 

та колективні (до 3-х учасників і 1 керівник) роботи. 

4.3. Учасники мають право: 

- отримувати інформацію про умови і порядок проведення Фестивалю; 

- звертатись до Оргкомітету за роз'ясненням пунктів цього Положення; 

- направляти власні заявки для реєстрації участі у Фестивалі в порядку, 

передбаченому цим Положенням; 

- відкликати свою заявку, подану раніше на участь у Фестивалі, шляхом 

подання до Оргкомітету офіційного повідомлення не менш ніж за 10 

календарних днів до дня закінчення терміну прийому заявок; 

- брати участь у всіх заходах, організованих для Учасників в рамках 

підготовки до Фестивалю, та у Фіналі Фестивалю. 

4.4. Учасники зобов’язані: 

- перед поданням заявки на участь у Фестивалі попередньо 

ознайомитись з цим Положенням, вимогам до заявок та порядком 

проведення Фестивалю; 

- своєчасно надати заявки згідно вимог цього Положення; 

- взяти участь у виставці конкурсних проєктів перед складом 

Експертного журі та потенційними інвесторами під час Фіналу 

Фестивалю; 

- виступити з презентацією свого проекту (в off-line чи on-line форматі) 

перед складом Експертного журі та потенційними інвесторами під час 

Фіналу Фестивалю; 

- дотримуватись інших вимог цього Положення. 

4.5. Учасники несуть відповідальність: 

- за порушення вимог щодо достовірності інформації, наведеної у їх 

заявці та/чи презентації проєкту; 

- за недотримання умов, процедур і строків, встановлених цим 

Положенням; 

- за порушення ними права інтелектуальної власності, у тому числі при 

підготовці матеріалів на Фестиваль. 

4.6. За вказані порушення Оргкомітет може позбавити Учасника права на 

участь у Фестивалі. Повідомлення Учаснику про позбавлення його права 

на участь у Фестивалі Оргкомітет направляє електронною поштою. 

Термін подачі апеляції Учасником щодо позбавлення його права участі у 
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Фестивалі складає не більше 3-х днів з дня прийняття рішення про 

відмову. Оргкомітет розглядає апеляцію в термін не більше 3-х днів з дня 

її отримання. Повторні апеляції не приймаються та не коментуються 

Оргкомітетом. 

 

5. Порядок проведення Фестивалю 

5.1. Фестиваль має відкритий характер. До участі у Фестивалі допускаються 

індивідуальні (1 учасник та 1 керівник) і колективні (до 3-х учасників і 

керівник) роботи.  

5.2. Від одного автора (групи авторів) приймається один проєкт. 

5.3. Проєкти, що були подані до участі у Фестивалі у попередні роки, 

повторно допускаються до участі у разі, якщо такий проєкт знаходиться 

на наступній стадії виконання, порівняно із заявкою, поданою у 

попередні роки. 

5.4. Претенденти подають свої заявки на участь у Фестивалі шляхом 

заповнення відповідної електронної форми. Заявки, що надійшли пізніше 

зазначеного терміну, до розгляду та участі у Фестивалі не приймаються. 

5.5. Заявка, що подається на Фестиваль повинна містити таку інформацію 

українською мовою:  

- назва стартап-проєкту;  

- короткий опис стартап-проекту;  

- веб-сайт стартап-проєкту (якщо є);  

- автор або склад колективу авторів стартап-проєкту;  

- П.І.П. керівника проєкту (контактної особи);  

- заклад, який представляє автор/команда проєкту;  

- контактний телефон;  

- e-mail;  

- додаткова інформація. 

5.6. Стартап-проєкти реєструються та подаються на Фестиваль в 

електронному вигляді на електронну адресу Оргкомітету протягом 

терміну, визначеного Оргкомітетом. 

5.6.1. Номінації Фестивалю: 

- ІТ; 

- Екологія; 

- Здоров’я та медицина; 

- Технології; 

- Аграрна інженерія; 

- Туризм. 

5.6.2. Стартап має відповідати номінаціям Фестивалю. 

5.6.3. Вікові групи Учасників: 

1 група – 6-10 років; 

2 група – 11-14 років; 
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3 група – 15-18 років. 

 

5.7. Проведення фестивалю: 

Фестиваль проходить у п’ять етапів: 

1 етап – Реєстрація робіт 

2 етап – Заочний відбір 

3 етап – Школа Фестивалю 

4 етап – Фінальна презентація 

5 етап – Електронне голосування 

 

5.8. Критерії та принципи оцінювання стартап-проєктів для визначення 

лідерів 2-го етапу: 

5.8.1. Стартап-проєкти оцінюються членами Журі за наступними 

критеріями: 

- відповідність категорії;  

- інноваційність і новизна;  

- зрозуміле подання портфоліо стартапу;  

- актуальність і практичне значення;  

- проєктування, технічне рішення, орієнтовна собівартість;  

- безперешкодна можливість, щвидкість впровадження у виробництво.  

5.8.2. Кожен критерій оцінюється балами (від 0 до 10). Мінімальна 

оцінка складає 0 балів, максимальна – 10 балів. 

5.8.3. Лідери 2-го етапу визначаються шляхом знаходження 

середнього арифметичного балу з кожної відповідної номінації 

та вікової групи.  

5.8.4. Члени журі Фестивалю забезпечують об’єктивність оцінювання 

конкурсних робіт учасників під час проведення Фестивалю, 

заповнюють оціночні протоколи, визначають переможців 2-го 

етапу Фестивалю.  

5.8.5. У разі необхідності може бути проведений моніторинг 

голосування. 

 

5.9. За результатами проведення Фіналу Фестивалю:  

- Експертне журі визначає Переможців Фестивалю у відповідних 

номінаціях та нагороджується дипломами;.  

- Будь-який проєкт, незалежно від рішення Експертного журі, може 

бути відібраний одною або декількома юридичними або фізичними 

особами для підписання документів, що засвідчують наміри щодо 

подальшої співпраці.  

- Партнери та Спонсори Фестивалю можуть відзначити окремі 

проєкти або Учасників цінними призами, дипломами або іншими 

відзнаками .  
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- Оргкомітет Конкурсу не несе відповідальність за зміст 

домовленостей між Учасниками та потенційними інвесторами, які 

виникли за результатами участі у Фестивалі, та подальші кроки 

щодо співпраці Учасників та потенційних інвесторів, так само, як і 

за результати такої співпраці. 

5.10. Визначення стартапів-переможців 5-го етапу встановлюється на підставі 

результатів відкритого електронного голосування. 

5.10.1. За результатами електронного голосування будуть визначені 

по одному стартапу-переможцю в кожній номінації та віковій групі. 

Загальна кількість не перевищуватиме 15 робіт. 

5.11. Список переможців Фестивалю по кожній номінації та віковій групі 

оприлюднюється на сайті Олевської міської ради та офіційній сторінці  

соціальної мережі Фестивалю. 

5.12. Автори стартапів-переможців будуть нагороджені у додатково 

призначений час.  

5.13. Усі учасники Фестивалю отримують подяки й пам’ятні подарунки 

Фестивалю стартапів «Є ІДЕЯ», а переможці – дипломи та цінні 

подарунки. Можливе додаткове нагородження учасників і переможців від 

спонсорів та партнерів Фестивалю. 

5.14. Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних учасників 

здійснюється за їхньою згодою з урахуванням вимог Закону України 

«Про захист персональних даних». 

 

6. Вимоги до робіт учасників Фестивалю 

6.1. Робота має бути придатна для перегляду на персональному комп'ютері з 

операційною системою Windows / 7,10.  

6.2. Робота не повинна вимагати попередньої інсталяції чи установки 

додаткового програмного забезпечення. 

6.3. Тривалість презентації учасника фіналіста не повинна перевищувати 3-х 

хвилин, а її розмір 100 Мб.  

 

7. Авторські права 

7.1. Права авторів  

7.1.1. Всі права авторів захищені законом «Про авторське право».  

7.1.2. Автори, що надсилають свої роботи на Фестиваль, безоплатно 

передають організаторам Фестивалю право вільного 

використання і надання широкого доступу до цих матеріалів.  

7.2. Інше використання робіт  

7.2.1. Організатори Фестивалю залишають за собою право 

некомерційного використання присланих робіт, наприклад, при 

підготовці атрибутики Фестивалю, каталогу робіт, презентацій 

тощо. При цьому обов’язковим є вказівка автора роботи.  
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7.3. Копіювання матеріалів іншими особами.  

7.3.1. Повне або часткове копіювання іншими особами творчих робіт, 

розміщених на офіційних сторінках соцмереж Фестивалю, 

заборонене. Узгодження використання матеріалів обговорюється 

з їх авторами.  

7.3.2. Усі матеріали Фестивалю використовуються виключно в 

некомерційних цілях, відповідальність за несанкціоноване 

копіювання і комерційне використання будь-яких матеріалів 

несуть особи і організації, що неправомірно використали ці 

матеріали.  

7.4. Оргкомітет залишає за собою право використовувати в рекламних цілях 

назви, логотипи та короткі описи проєктів, що беруть участь в Фестивалі 

(згідно даним, зазначеним в заявці), а також презентації Учасників та 

відгуки Учасників. 

7.5. Учасник погоджується давати рекламні інтерв'ю про участь у Феститвалі, 

в тому числі на радіо і телебаченні, а також в інших засобах масової 

інформації, або зніматися для рекламних матеріалів Фестивалю без 

отримання за це жодної винагороди, а також погоджується на отримання 

інформаційних листів від Оргкомітету, що стосуються даного Фестивалю. 

Всі права на такі матеріали будуть належати Організаторам Фестивалю. 

 

8. Фінансування Фестивалю 

8.1. Джерелами фінансування Фестивалю є: 

- кошти місцевого бюджету; 

- кошти, передбачені на виконання програми «Фестиваль шкільних 

стартапів «Є ІДЕЯ»» Олевської територіальної громади на 2022-

2026 рр..; 

- власні та залучені кошти партнерів та спонсорів Фестивалю; 

- інші не заборонені законодавством джерела фінансування. 

8.2. Переможці Фестивалю отримають винагороду за рахунок коштів 

спонсорів та партнерів Фестивалю, розмір якої визначається щороку 

залежно від обсягу залучення коштів. 

8.3. Винагорода – кошти цільового призначення, які вручаються переможцям 

Фестивалю з вирахуванням усіх податкових зобов’язань, передбачених 

законодавством України, яке діє на момент виплат. 

 

9. Прикінцеві положення. 

9.1. Оргкомітет Фестивалю залишає за собою право вносити зміни в 

Положення Фестивалю. 

 

 

Секретар ради                                                                     Сергій  МЕЛЬНИК
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про затвердження міської Програми 

запобігання, протидії домашньому 

насильству та торгівлі людьми на 2022 

рік                                                                                                               

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 8 законів України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», «Про протидію торгівлі людьми», рішення VIII сесії 

Житомирської обласної ради VIII скликання від 16.12.2021 № 316 «Про обласну 

цільову Програму запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі 

людьми на 2022 рік» та враховуючи рекомендації постійної комісії із соціально-

гуманітарних питань, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити міську Програму запобігання, протидії домашньому насильству та 

торгівлі людьми на 2022 рік (далі - Програма), згідно з додатком. 

2.Фінансовому управлінню Олевської міської ради забезпечити фінансування 

заходів, передбачених Програмою. 

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Юрія Данюка та на 

постійну комісію міської ради із соціально-гуманітарних питань. 

  

 Міський голова                                                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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одаток 

до рішення ХІХ сесії 

Олевської міської ради 

VІІІ скликання  

03.03.2022 року №  

                                                                                                                                       

Міська цільова Програма запобігання, протидії домашньому  

насильству та торгівлі людьми на 2022 рік 

І. Загальна характеристика міської цільової 

Програми запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі 

людьми (далі - Програма) 

1. Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 

 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

Закон України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», 22 серпня 2018 р. № 

654 постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Типового положення про мобільну 

бригаду соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі», 

22 серпня 2018 р. № 655 постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Типового 

положення про притулок для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі», 22 серпня 2018 р. 

№ 658 постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, 

що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі», 01.10.2018 № 1434 наказ 

Міністерства соціальної політики «Про 

затвердження Типової програми для кривдників», 

21 вересня 2020 року № 398/2020 Указ 

Президента України «Про невідкладні заходи із 

запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, 

які постраждали від такого насильства»;  

20 вересня 2011 року № 3739-VI Закон України 

«Про протидію торгівлі людьми», від 22 серпня 

2012 р. № 783 постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми», рішення VIII сесії 

Житомирської обласної ради VIII скликання від 

16.12.2021 № 316 «Про обласну цільову 

Програму запобігання, протидії домашньому 

насильству та торгівлі людьми на 2022 рік» 
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2. Розробник Програми Комунальна установа «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Комунальна установа «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради 

4. Учасники Програми Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради; КУ «Центр 

соціальних служб» Олевської міської ради; відділ 

культури та туризму Олевської міської ради; КНП 

«Олевський Центр первинної медичної 

допомоги»; КНП «Олевська центральна лікарня»; 

служба у справах дітей Олевської міської ради; 

управління соціальної політики Коростенської 

РДА (за згодою); головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції 

відділення поліції №2 (за згодою); Олевська 

районна філія Житомирського обласного центру 

зайнятості (за згодою); відділ «Олевське бюро 

правової допомоги» Новоград-Волинського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (за згодою) 

5. Термін реалізації Програми 2022 рік 

5.1 Етапи виконання Програми (для 

довгострокових програм) 

І етап 

6. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

заходів Програми 

міській бюджет, районний бюджет 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

У межах фінансових можливостей 

у тому числі бюджетних коштів: У межах фінансових можливостей 

з них: коштів обласного бюджету У межах фінансових можливостей 

Кошти інших місцевих бюджетів У межах фінансових можливостей 

8. Основні  джерела фінансування 

Програми 

Міський бюджет, районний бюджет, обласний 

бюджет та інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством. 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
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Основоположні права людини порушуються коли по відношенню до неї вчиняють 

домашнє насильство та/або насильство за ознакою статі, коли по відношенню до людини 

здійснюють незаконну угоду, об’єктом якої є людини, а так само вербують, переміщують, 

переховують, передають або одержують людину, що вчиняється з метою експлуатації, у 

тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану 

людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням 

службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи. Всі ці дії по 

відношенню до людини визнаються злочином. 

Насильство породжує низку соціальних проблем. Прояви домашнього насильства 

призводять до руйнування базової ланки суспільства – сім’ї, породжують дитячу 

безпритульність та бездоглядність, є однією з причин поширення соціального сирітства.  

Стереотипні уявлення про стосунки батьків-дітей, де покарання розглядається як 

природна складова виховання, призводять до того, що про факти домашнього насильства 

дуже рідко повідомляють правоохоронні чи інші органи. Але попри все, кількість звернень 

щодо вчинення домашнього насильства щороку збільшується. 

За даними, які надійшли від Олевського відділення поліції Коростенського відділення 

поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області кількість 

звернень щодо вчинення домашнього насильства за останні  роки має тенденцію збільшення: 

- у 2017 році кількість звернень становила 13 звернень; 

- у 2018 році кількість звернень становила 94 звернень; 

- у 2019 році кількість звернень становила 121 звернення; 

- у 2020 року кількість звернень становила 135 звернення. 

- У 2021 року кількість звернень становила 31 звернення. 

Домашнє насильство завдає шкоди здоров’ю постраждалих, зокрема репродуктивному, 

що призводить до зниження рівня народжуваності та збільшення кількості народжених дітей 

з вадами здоров’я, може призвести до каліцтва чи, навіть, до летальних наслідків через тяжкі 

тілесні ушкодження, несумісні з життям, або внаслідок суїцидів постраждалих осіб. 

Постраждалі особи не можуть належним чином виконувати свої професійні обов’язки, 

внаслідок чого зростає кількість травмувань на робочих місцях та кількість «лікарняних», 

фінансування яких покривається з бюджету тощо. Постраждалі не можуть належним чином 

виконувати свої батьківські обов’язки, внаслідок чого зростає рівень бездоглядності дітей та 

відповідно підвищується рівень соціального сирітства, при якому держава бере на себе 

виховання та утримання дітей при живих батьках. Зростає кількість розлучень у сім’ях, де 

вчиняється домашнє насильство, та кількість правопорушень, оскільки насильство 

призводить не лише до дитячої бездоглядності, але й до безпритульності постраждалих, а в 

окремих випадках – до вбивства жертвами своїх кривдників. Тому домашнє насильство 

варто розглядати не як приватну проблему, а як проблему суспільну та комплексну, що має 

вирішуватись державними органами спільно з громадськістю. 

Рішенням сесії Олевської міської ради від 04.06.2021 року № 335 створено 

спеціалізовану службу «Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі», «Про утворення спеціалізованої служби «Притулок для осіб, 

які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі» при КУ «ЦСС» 

Олевської міської ради та затверджено Положення про спеціалізовану службу «Притулок для 

осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі». 
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Рішенням сесії Олевської міської ради від 05.06.2021 року №337 створено Мобільну 

бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі. 

Враховуючи те, що законодавство з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству значно змінилося, з’явилися нові спеціалізовані служби підтримки постраждалих 

осіб, виникає потреба у навчанні фахівців, які забезпечуватимуть надання якісних послуг для 

осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 

Необхідне виділення коштів для направлення на навчання фахових психологів, 

психіатрів для реалізації програм для кривдників, яке відповідно до Типової програми для 

кривдників, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 01 жовтня 

2018 року № 1434. 

Ефективність проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії 

торгівлі людьми потребує забезпечення адресності, індивідуалізації.  

Торгівля людьми є актуальною проблемою всього світу і Україна не є виключенням.  

Проблема торгівлі людьми, як і проблема домашнього насильства останнім часом 

стала ще більш актуальною. І якщо раніше Україна була країною походження та транзиту, то 

на сьогоднішній день стала ще й країною призначення.  

Соціально-економічна криза в Україні, яка призвела до різкого падіння рівня життя та 

безробіття, збройний конфлікт на сході країни, необізнаність переважної більшості громадян 

з правових питань та явища торгівлі людьми, існування стереотипів про краще життя за 

кордоном, з одного боку, та попит на дешеву робочу силу, підвищення мобільності 

населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, спрощення можливості трудової 

міграції завдяки системі «без віз», створили сприятливі умови для збільшення кількості 

громадян України, які стали жертвами торгівлі людьми як за кордоном так і в Україні.  

Внаслідок складної ситуації в країні спостерігається зниження самозахисту громадян, 

погіршення їх психологічного стану, стресо стійкості, що сприяє їх подальшої віктимізації. 

Факторами, що підштовхують до тенет торгівців людьми, нерідко є насильство в сім'ї; 

девіантна поведінка батьків; бездоглядність або надмірно жорсткий контроль, який провокує 

протест незалежно від статків родини; порушення емоційних контактів з членами родини; 

недоліки статево-рольового виховання. 

З огляду на те, що торгівля людьми завжди пов’язана з тяжкою працею, поганими 

соціально-побутовими умовами, застосуванням жорстоких методів контролю, приниженням 

людської гідності, насиллям, стає цілком  зрозумілим, до яких жахливих наслідків може 

призвести навіть нетривале перебування жертви у такій ситуації – зламана доля, зневіра у 

людей, тяжкий  психологічний стан, травми, каліцтво, а іноді і смерть.  

Торгівля людьми є багатогранною проблемою, негативні наслідки якої відчувають на 

собі не лише ті, хто потрапив у таку ситуацію, але і їхні сім'ї. Нерідко такі сім'ї взагалі 

розпадаються. Покинуті на самоті зі своїми проблемами особи, нерідко намагаються 

«втекти» від проблем через вживання алкоголю, інші негативні соціальні явища. Тоді 

проблема однієї особи стає проблемою місцевої громади та держави в цілому. 

Задля того щоб досягти позитивних змін з питань протидії торгівлі людьми необхідно 

збільшувати кількість інформаційних кампаній в громаді з питань протидії торгівлі людьми, 

оскільки це дасть змогу не допустити потрапляння осіб у подібні ситуації, а також дасть 

змогу ідентифікувати осіб, які вже стали жертвами торгівлі людьми та потребують допомоги.  

З метою реалізації заходів, спрямованих на недопущення порушення прав людини, 

зокрема, вчинення щодо неї домашнього насильства та втягнення у торгівлю людьми, 
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надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за 

ознакою статі та торгівлі людьми, Олевською міською радою розроблено відповідну міську  

Програму запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.  

 

ІІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є: 

- запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою 

статі; 

- запобігання та протидія торгівлі людьми, зокрема шляхом підвищення 

ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх 

вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо 

дітей, та надання їм допомоги. 

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

строки та етапи виконання Програми 

Проблему домашнього насильства та або насильства за ознакою статі передбачається 

розв’язати шляхом: 

- забезпечення підготовки фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання 

та протидії домашньому насильству, в тому числі  фахівців, які реалізують програми для 

кривдників; 

- забезпечення здійснення інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі 

підготовка та поширення відповідних матеріалів) щодо форм, причин і наслідків домашнього 

насильства, заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, формування 

нетерпимого ставлення громадян до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках; 

- забезпечення надання соціальних послуг на території Олевської ТГ, у тому числі 

шляхом соціального замовлення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

  

- здійснення моніторингу стану виконання працівниками, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству, поставлених завдань у процесі реалізації 

державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. 

Протягом строку виконання Програми передбачається: 

- проведення інформаційних кампаній серед населення, з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству; 

- забезпечення участі у навчанні працівників, які здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству. з метою забезпечення надання якісної та комплексної 

допомоги постраждалим особам; 

- надання комплексної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та 

/ або насильства за ознакою статі. 

Проблему торгівлі людьми та захисту осіб, постраждалих від неї, передбачається 

розв’язати шляхом: 

- удосконалення процедури взаємодії правоохоронних органів з іншими державними 

органами влади в частині протидії торгівлі людьми; 

- проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження протидії торгівлі 

людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб; 
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- подальшого проведення інформаційно-освітніх заходів щодо інформування населення 

про запобігання ризикам потрапляння у ситуації торгівлі людьми та про можливості 

отримання комплексної допомоги від суб’єктів взаємодії, які проводять заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми; 

- посилення координації роботи з виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми, на всіх рівнях із чітким визначенням повноважень координаційної ради з 

питань протидії торгівлі людьми; 

- забезпечення систематичної підготовки фахівців у сфері протидії торгівлі людьми; 

- забезпечення належного застосування правових норм, які регламентують кримінально-

правову протидію торгівлі людьми. 

Програма розрахована на 2021рік. 

 

V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та  

результативні показники 

Завданнями Програми у сфері попередження домашньому насильству є: 

- підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм та проявів домашнього 

насильства, його причин та наслідків, формування нетерпимого ставлення до насильницької 

моделі сімейних відносин; 

- підвищення рівня професійної компетенції працівників щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

- удосконалення системи надання допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства, зокрема шляхом функціонування спеціалізованої служби «Притулок для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі».   

 

Завданнями Програми у сфері протидії торгівлі людьми є: 

- удосконалення взаємодії правоохоронних органів з іншими державними органами 

влади в частині протидії торгівлі людьми; 

- проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження протидії торгівлі 

людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб; 

- проведення інформаційно-освітніх заходів щодо інформування населення про 

запобігання ризикам потрапляння у ситуації торгівлі людьми та про можливості отримання 

комплексної допомоги від суб’єктів взаємодії, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми; 

- забезпечення систематичної підготовки фахівців у сфері протидії торгівлі людьми; 

- урахування нових викликів торгівлі людьми, що виникли внаслідок збройного 

конфлікту на сході України; 

- забезпечення належного застосування правових норм, які регламентують 

кримінально-правову протидію торгівлі людьми; 

- створення належних умов для надання якісної допомоги особам, які постраждали від 

торгівлі людьми. 

 

VI. Очікувані результати виконання програми 
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Виконання Програми з питань запобігання та протидії домашньому насильству дасть 

змогу: 

- підвищити рівень обізнаності в громаді щодо форм та проявів домашнього насильства, 

його причин та наслідків, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі 

родинних відносин; 

- підвищити рівень професійної компетенції працівників державних органів щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству; 

- посилити ефективність взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству; 

- удосконалити систему надання допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства; 

- забезпечити безпечне, тимчасове цілодобове перебування постраждалих від насильства 

осіб, дітей з батьками, надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового 

цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, 

соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг) в створеному Притулку 

для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 

- забезпечити функціонування Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі. 

Виконання Програми з питань протидії торгівлі людьми дасть змогу: 

- посилити ефективність взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, міжнародних організацій, громадських об’єднань та інших юридичних осіб, 

що виконують різні функції у сфері протидії торгівлі людьми; 

- підвищити рівень професійної компетенції працівників державних органів щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству; 

- посилити ефективність взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству; 

- зменшити прояви упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми, підвищити рівень довіри до органів виконавчої влади, які проводять заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми; 

- підвищити рівень довіри населення до правоохоронної та судової систем; 

- запровадити дієвий механізм направлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 

органами Національної поліції до відповідальних структурних підрозділів для надання 

допомоги; 

- забезпечити належний захист надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі 

людьми, з урахуванням потреб окремих груп таких осіб; 

- здійснити заходи щодо мінімізації рівня торгівлі людьми. 
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Напрями діяльності і заходи міської цільової Програми запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми 

 на 2022 рік 

 

№ 

з/

п 

Назва напрямку 

діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Найменування 

заходу 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансува

ння 

Орієнтовні 

обсяги  

фінансуванн

я, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

 

2022 рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Запобігання та протидія домашньому насильству та / або насильству за ознакою статі 

  

1 

Забезпечення 

координації та 

ефективної взаємодії 

спеціально 

уповноважених органів, 

що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та 

протидії домашньому 

насильству, інших 

органів та установ, які 

виконують функції, 

пов’язані з проведенням 

заходів у сфері 

запобігання та протидії 

домашньому насильству 

та насильству за ознакою 

статі 

1) Забезпечення 

діяльності  

координаційній 

ради з питань 

сім’ї, гендерної 

рівності, 

демографічного 

розвитку та 

протидії торгівлі 

людьми 

 

Протягом  

2022 року 

 

 

Олевська міська рада;  КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; відділ культури та туризму 

Олевської міської ради; КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги»; КНП «Олевська 

центральна лікарня»; служба у справах дітей Олевської 

міської ради; управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою); Головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції відділення 

поліції №2 (за згодою);  відділ «Олевське бюро правової 

допомоги» Новоград-Волинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (за 

згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

 

Взаємодія суб’єктів 

з питань запобігання 

та протидії 

домашньому 

насильству та / або 

насильству за 

ознакою статі  

 

 

  2) Визначення 

структурних 

підрозділів та 

Протягом 

 2022 року 

Олевська міська рада; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою) 

Міський 

бюджет, 

інші 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Посилення 

механізму взаємодії 

суб’єктів з питань 
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відповідальних 

осіб 

(координаторів) з 

питань 

здійснення 

заходів у сфері 

запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству, 

насильству за 

ознакою статі 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

 запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству та / або 

насильству за 

ознакою статі, 

забезпечення 

своєчасного та 

ефективного вжиття 

заходів у сфері 

запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству, 

насильству за 

ознакою статі 

2 

 

Підвищення рівня 

поінформованості 

населення про форми, 

прояви, причини і 

наслідки домашнього 

насильства та/або 

насильства за ознакою 

статі;  розуміння 

суспільством природи 

домашнього насильства 

та/або насильства за 

ознакою статі, його 

непропорційного впливу 

на жінок і чоловіків, у 

тому числі на осіб з 

інвалідністю, вагітних 

жінок, дітей, 

недієздатних осіб, осіб 

похилого віку 

1) Проведення 

тижня правових 

знань на базі 

бібліотек  

«НІ – 

домашньому 

насильству!» 

Протягом 

2022 року 

Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; відділ культури та туризму 

Олевської міської ради; служба у справах дітей 

Олевської міської ради;  управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою); головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції відділення 

поліції №2 (за згодою); Олевська районна філія 

Житомирського обласного центру зайнятості (за 

згодою); відділ «Олевське бюро правової допомоги» 

Новоград-Волинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою); 

громадські організації (за згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності учнів та 

студентів щодо 

форм та проявів 

домашнього 

насильства, заходів 

боротьби з цим 

явищем, а також 

закладів та установ, 

які надають 

допомогу особам, 

які постраждали від 

домашнього 

насильства та / або 

насильства за 

ознакою статі 

2) Проведення 

освітньої акції та 

соціальної 

роботи в 

Червень-

серпень      

2022 року 

Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; служба у справах дітей 

Олевської міської ради;  управління соціальної політики 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Учасники акції 

отримують 

комплексні знання 

про явище 



 

ПРОЄКТ 

 

шкільних літніх 

мовних таборах з 

денним 

перебуванням 

Олевської ТГ 

«Світ без 

насильства» 

Коростенської РДА (за згодою); головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції відділення 

поліції №2 (за згодою); відділ «Олевське бюро правової 

допомоги» Новоград-Волинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (за 

згодою); громадські організації (за згодою). 

заборонен

і 

законодав

ством 

насильства в сім’ї, 

шляхи його 

подолання; вчаться 

толерантної 

поведінки; вивчають 

свої права, а також 

отримують 

інформацію про 

установи та 

організації, що 

працюють у сфері 

подолання цього 

явища 

3) Проведення 

засідань за 

«круглими 

столами», 

брифінгів, акцій, 

конкурсів 

малюнків, 

творів-есе, 

семінарів тощо 

спрямованих на 

підвищення 

рівня обізнаності 

населення щодо 

протидії 

домашньому 

насильству та 

формування 

нульової 

толерантності до 

насильства 

Протягом 

2022 року 

Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; відділ культури та туризму 

Олевської міської ради; служба у справах дітей 

Олевської міської ради; управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою); головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції відділення 

поліції №2 (за згодою); відділ «Олевське бюро правової 

допомоги» Новоград-Волинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (за 

згодою);   громадські організації (за згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Формування в 

суспільстві 

нетерпимого 

ставлення до 

насильницьких 

моделей поведінки, 

небайдужого 

ставлення до 

постраждалих осіб, 

насамперед 

постраждалих дітей, 

усвідомлення 

домашнього 

насильства, як 

порушення прав 

людини 



 

ПРОЄКТ 

 

4) Проведення 

заходів у рамках 

Всеукраїнської 

акції «16 днів 

проти 

насильства» 

 

Листопад- 

грудень 

2022 року  

Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; відділ культури та туризму 

Олевської міської ради; служба у справах дітей 

Олевської міської ради; управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою); головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції відділення 

поліції №2 (за згодою); відділ «Олевське бюро правової 

допомоги» Новоград-Волинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (за 

згодою);  громадські організації (за згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності 

населення  щодо 

форм та проявів 

домашнього 

насильства, заходів 

боротьби з цим 

явищем, а також 

закладів та установ, 

які надають 

допомогу особам, 

які постраждали від 

домашнього 

насильства та / або 

насильства за 

ознакою статі 

5) Виготовлення 

соціальної 

реклами 

(інформаційні 

буклети, 

листівки, 

брошури тощо) 

Протягом   

2022 року 

Олевська міська рада; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою); відділ «Олевське бюро 

правової допомоги» Новоград-Волинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (за згодою);  громадські організації (за 

згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Поширення ідей 

толерантності, 

ненасильницької 

моделі поведінки 

серед населення, 

привернення уваги 

громадськості до 

проблеми 

домашнього 

насильства 



 

ПРОЄКТ 

 

3 Навчання та підвищення 

рівня професійної 

компетентності 

суб’єктів, що 

здійснюють заходи у 

сфері запобігання та 

протидії домашньому 

насильству та/ або 

насильству за ознакою 

статі, з питань, що 

регулюються Законами 

України “Про 

запобігання та протидію 

домашньому 

насильству”, “Про 

забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і 

чоловіків” та іншими 

законодавчими актами, 

спрямованими на 

розв’язання зазначеної 

проблеми 

 1) Забезпечення 

участі в 

навчаннях із 

міжвідомчого 

реагування на 

випадки 

домашнього 

насильства, 

насильства за 

ознакою статі та 

жорстокого 

поводження з 

дітьми 

Протягом  

2022 року 

Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги»; КНП «Олевська 

центральна лікарня»;  головне управління національної 

поліції в Житомирській області Коростенське районне 

управління поліції відділення поліції №2 (за згодою); 

відділ «Олевське бюро правової допомоги» Новоград-

Волинського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (за згодою));  громадські 

організації (за згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Підвищення рівня 

кваліфікації 

фахівців, які 

здійснюють заходи 

у сфері запобігання 

та протидії 

домашньому 

насильству та / або 

насильству за 

ознакою статі 

2)  Забезпечення 

участі в 

навчаннях для 

фахівців, які 

реалізують 

програми для 

кривдників 

Протягом   

2022 року 

Олевська міська рада 

 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Зміна насильницької 

поведінки 

кривдника, 

формування у нього 

нової, неагресивної 

моделі поведінки у 

приватних 

стосунках, 

відповідального 

ставлення до 

власних вчинків та 

їхніх наслідків, до 

виконання 

батьківських 

обов’язків, на 

викорінення 

дискримінаційних 

уявлень про 

соціальні ролі та 

обов’язки жінок і 

чоловіків. 



 

ПРОЄКТ 

 

4 Удосконалення системи 

надання допомоги 

особам, які постраждали 

від домашнього 

насильства та/ або 

насильства за ознакою 

статі  

1) Забезпечити 

діяльність 

створених 

спеціалізованих 

служб підтримки 

осіб, 

постраждалих від 

домашнього 

насильства та 

насильства за 

ознакою статі, у 

тому числі 

спеціалізованих 

притулків 

Протягом   

2022 року 

Олевська міська рада Державни

й бюджет, 

міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

 

Забезпечення 

доступу до 

загальних та 

спеціалізованих 

служб підтримки 

постраждалих осіб 

для отримання 

соціальних послуг  

медичної, 

соціальної, 

психологічної 

допомоги 

2) Забезпечення 

діяльності 

мобільної 

бригади 

соціально-

психологічної 

допомоги 

постраждалим 

від домашнього 

насильства та 

насильства за 

ознакою статі, у 

тому числі 

сексуального 

насильства 

Протягом  

2022 року 

Олевська міська рада; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством  

У межах 

фінансови

х ресурсів 

 

Забезпечення 

доступу до 

загальних та 

спеціалізованих 

служб підтримки 

постраждалих осіб 

для отримання 

соціальних послуг 

медичної, 

соціальної, 

психологічної 

допомоги 

3) Включення до 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку 

Олевської 

міської ради 

Протягом  

2022 року 

Олевська міська рада. Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Покращення якості 

надання 

комплексної 

допомоги особам, 

якіпостраждали 

віддомашнього 

насильства та/ або 



 

ПРОЄКТ 

 

заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

протидію 

домашньому 

насильству 

та/або 

насильству за 

ознакою статі. 

ством насильства за 

ознакою статі та 

звернулись за 

допомогою до 

відповідних органів, 

закладів, установ, 

організацій тощо 

ІІ. Протидія торгівлі людьми 

1 Удосконалення 

механізму взаємодії у 

сфері протидії торгівлі 

людьми 

1) Брати участь у  

районній 

координаційнійраді 

з питань сімейної, 

гендерної політики, 

демографічного 

розвитку, протидії 

торгівлі людьми та 

домашньому 

насильству 

Протягом    

2022 року 

Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; відділ культури та туризму 

Олевської міської ради; служба у справах дітей 

Олевської міської ради;КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги»; КНП «Олевська 

центральна лікарня»;  управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою); головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції відділення 

поліції №2 (за згодою); Олевська районна філія 

Житомирського обласного центру зайнятості (за 

згодою),  громадські організації (за згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші кошти 

не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Посилення 

механізму взаємодії 

суб’єктів з питань 

протидії торгівлі 

людьми 

2 Підвищення рівня 

обізнаності 

суспільства щодо 

явища торгівлі 

людьми 

 

1) Виготовлення та 

розміщення 

інформаційної 

продукції з питань 

протидії торгівлі 

людьми, 

спрямованої на 

поширення серед 

населення 

інформації щодо 

ризиків 

потрапляння в 

ситуації торгівлі 

Протягом    

2022 року 

Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; відділ культури та туризму 

Олевської міської ради; служба у справах дітей 

Олевської міської ради;КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги»; КНП «Олевська 

центральна лікарня»;  управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою); головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції відділення 

поліції №2 (за згодою); Олевська районна філія 

Житомирського обласного центру зайнятості (за 

згодою),  громадські організації (за згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності 

громадськості щодо 

видів торгівлі 

людьми та 

передбаченої 

законодавством 

допомоги особам, 

які постраждали від 

торгівлі людьми 



 

ПРОЄКТ 

 

людьми 

2) Проведення 

тижня правових 

знань на базі 

бібліотек для 

учнівської молоді  

Протягом    

2022 року  

Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; відділ культури та туризму 

Олевської міської ради; служба у справах дітей 

Олевської міської ради;  управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою); головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції відділення 

поліції №2 (за згодою),  громадські організації (за 

згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності учнів та 

студентів щодо 

явища торгівлі 

людьми та заходів 

безпеки 

 

3) Проведення 

освітньої акції 

«Здобич 

контрабандистів» 

Протягом    

2022 року 

Олевська міська рада; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; служба у справах дітей 

Олевської міської ради; управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою); головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції відділення 

поліції №2 (за згодою); Олевська районна філія 

Житомирського обласного центру зайнятості (за 

згодою),  громадські організації (за згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

 

Учасники акції 

отримують 

комплексні знання 

про явище торгівлі 

людьми, заходи 

безпеки; дізнаються 

куди звертатися за 

допомогою у разі 

необхідності та про 

передбачену 

законодавством 

України допомогу 

для осіб, які стали 

жертвами торгівлі 

людьми 
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4) Відзначення 

Всесвітнього дня 

протидії торгівлі 

людьми (30 липня) 

Липень      

2022 року 

Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; відділ культури та туризму 

Олевської міської ради; служба у справах дітей 

Олевської міської ради;  управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою); головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції відділення 

поліції №2 (за згодою); Олевська районна філія 

Житомирського обласного центру зайнятості (за 

згодою),  громадські організації (за згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності 

суспільства щодо 

явища торгівлі 

людьми та заходів 

безпеки; 

ідентифікація осіб, 

які стали жертвами 

торгівлі людьми 

5) Відзначення 

Європейського дня 

боротьби з торгівлею 

людьми (18 жовтня) 

Жовтень      

2022 року 

Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; відділ культури та туризму 

Олевської міської ради; служба у справах дітей 

Олевської міської ради; КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги»; КНП «Олевська 

центральна лікарня»;  управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою); головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції відділення 

поліції №2 (за згодою); Олевська районна філія 

Житомирського обласного центру зайнятості (за 

згодою), громадські організації (за згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності 

суспільства щодо 

явища торгівлі 

людьми та заходів 

безпеки; 

ідентифікація осіб, 

які стали жертвами 

торгівлі людьми 
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6) Взяття участі у 

засідань за 

круглими столами, 

брифінгів, акцій, 

семінарів тощо 

спрямованих на 

підвищення рівня 

обізнаності 

населення щодо 

протидії торгівлі 

людьми  

Протягом    

2022 року 

Олевська міська рада; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; служба у справах дітей 

Олевської міської ради;  управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою); головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції відділення 

поліції №2 (за згодою), громадські організації (за 

згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Підвищення рівня 

обізнаності 

суспільства  щодо 

явища торгівлі 

людьми та заходів 

безпеки; 

ідентифікація осіб, 

які стали жертвами 

торгівлі людьми 

 

  

3 

Первинна 

профілактика торгівлі 

людьми 

1) Ідентифікація 

осіб, які 

постраждали від 

торгівлі людьми, у 

тому числі серед 

внутрішньо 

переміщених осіб та 

національних 

меншин 

Протягом 

2022 року 

Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; відділ культури та туризму 

Олевської міської ради; служба у справах дітей 

Олевської міської ради; КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги»; КНП «Олевська 

центральна лікарня»;  головне управління національної 

поліції в Житомирській області Коростенське районне 

управління поліції відділення поліції №2 (за згодою), 

громадські організації (за згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

Не 

потребує 

коштів 

Збільшення 

кількості 

ідентифікованих 

осіб, які 

постраждали від 

торгівлі людьми 

серед внутрішньо 

переміщених осіб 

3) Проведення 

виховної роботи з 

учнями 

загальноосвітніх та 

професійно-

технічних 

навчальних закладів з 

питань протидії 

торгівлі людьми 

Протягом    

2022 року 

Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради, громадські організації (за 

згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

Не 

потребує 

коштів 

Підвищення рівня 

обізнаності учнів 

щодо видів торгівлі 

людьми та 

передбаченої 

законодавством 

допомоги особам, 

які постраждали від 

торгівлі людьми 

  4) Забезпечення 

участі педагогічних 

працівників до 

семінарів та навчань 

з питань 

Протягом     

2022 року 

Олевська міська рада; відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради, громадські організації (за 

згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

Не 

потребує 

коштів 

Збільшення 

кількості 

ідентифікованих 

осіб, які 

постраждали від 
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запобігання та 

профілактики 

торгівлі людьми 

і 

законодав

ством 

торгівлі людьми  

 

5) Забезпечення 

участі в навчанні 

фахівців, які можуть 

контактувати з 

особами, 

постраждалими від 

торгівлі людьми, 

щодо ідентифікації 

та механізму 

взаємодії суб’єктів, 

які проводять 

заходи у сфері 

протидії торгівлі 

людьми 

Протягом    

2022 року 

Олевська міська рада; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; служба у справах дітей 

Олевської міської ради;КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги»; КНП «Олевська 

центральна лікарня»;  головне управління національної 

поліції в Житомирській області Коростенське районне 

управління поліції відділення поліції №2 (за згодою), 

відділ освіти, молоді та спорту Олевської міської ради,  

громадські організації (за згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Збільшення 

кількості 

ідентифікованих 

осіб, які 

постраждали від 

торгівлі людьми та 

потребують 

допомоги 

4 Захист та допомога 

постраждалим від 

торгівлі людьми 

1) Посилення ролі 

інспекторів праці та 

інших відповідних 

фахівців у 

виявленні осіб, які 

постраждали від 

торгівлі людьми з 

метою трудової 

експлуатації 

Протягом   

2022 року 

Управління соціальної політики Коростенської РДА (за 

згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

Не 

потребує 

коштів 

Надання допомоги 

особам, які 

постраждали від 

торгівлі людьми 
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2) Посилення 

співпраці 

правоохоронних 

органів, органів 

виконавчої влади, 

місцевого 

самоврядування та 

соціальних служб з 

питань протидії 

торгівлі людьми та 

перенаправлення 

осіб, які 

постраждали від 

торгівлі людьми 

Протягом    

2022 року 

Олевська міська рада; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції відділення 

поліції №2 (за згодою); Управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою); громадські організації 

(за згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

Не 

потребує 

коштів 

Охоплення більшої 

кількості осіб, які 

постраждали від 

торгівлі людьми та 

потребують 

допомоги 

4) Надання особам, 

які постраждали від 

торгівлі людьми, 

безоплатної 

медичної, 

психологічної, 

правової, соціальної 

та іншої допомоги, 

сприяння їх 

працевлаштуванню 

та забезпечення 

реалізації права на 

освіту та 

професійну 

підготовку тощо 

Протягом    

2022 року 

Олевська міська рада; КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради; КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги»; КНП «Олевська 

центральна лікарня»; головне управління національної 

поліції в Житомирській області Коростенське районне 

управління поліції відділення поліції №2 (за згодою); 

Олевська районна філія Житомирського обласного 

центру зайнятості (за згодою); громадські організації (за 

згодою). 

 

 

Міський 

бюджет, 

інші 

кошти не 

заборонен

і 

законодав

ством 

У межах 

фінансови

х ресурсів 

Надання допомоги 

особам, які 

постраждали від 

торгівлі людьми 
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5 Здійснення 

моніторингу у сфері 

протидії торгівлі 

людьми 

1) Здійснення 

моніторингу стану 

виконання 

законодавства у 

сфері протидії 

торгівлі людьми та 

діяльності закладів 

надання допомоги 

(реабілітації) 

особам, які 

постраждали від 

торгівлі людьми 

Протягом    

2022 року 

Олевська міська рада; Управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою);  відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних 

служб» Олевської міської ради; служба у справах дітей 

Олевської міської ради; головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції відділення 

поліції №2 (за згодою); Олевська районна філія 

Житомирського обласного центру зайнятості (за 

згодою); громадські організації (за згодою). 

Міський 

бюджет, 

інші кошти 

не 

заборонені 

законодавс

твом 

Не 

потребує 

коштів 

Покращення якості 

надання допомоги, 

передбаченої 

законодавством 

України для осіб, 

які постраждали від 

торгівлі людьми 

  Олевська міська рада; Управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою); відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради; КУ «Центр соціальних 

служб» Олевської міської ради; служба у справах дітей 

Олевської міської ради; головне управління 

національної поліції в Житомирській області 

Коростенське районне управління поліції відділення 

поліції №2 (за згодою) 

Міський 

бюджет, 

інші кошти 

не 

заборонені 

законодавс

твом 

Не 

потребує 

коштів 

Покращення якості 

надання допомоги, 

передбаченої 

законодавством 

України для осіб, 

які постраждали від 

торгівлі людьми 
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VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль з виконання заходів Програми здійснює Олевська міська 

рада шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми. 

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю 

до 10 лютого 2023 року. 

Відповідальний виконавець Програми до 25 лютого 2023 року подає до Олевської 

міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання. 

 

 

Секретар ради                                                                                                      Сергій МЕЛЬНИК 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про затвердження комплексної 

Програми забезпечення пожежної 

та техногенної безпеки, захисту 

населення і територій Олевської 

міської територіальної громади 

від надзвичайних ситуацій на 

2022-2025 роки 

 

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

Україні», Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів 

України від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину 

державну систему цивільного захисту», враховуючи висновок постійної комісії 

з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити комплексну Програму забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки, захисту населення і територій Олевської міської 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки, згідно з 

додатком. 
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2.Визнати таким, що втратило чинність рішення ІІІ сесії VIIIскликання 

від 04.02.2021року №107 «Про Про затвердження комплексної Програми 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій 

Олевської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021-

2025 роки. 

  3.Начальнику 17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС України в Житомирській 

області та начальнику 40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ ДСНС України в Житомирській 

області щоквартально надавати до Олевської міської ради інформацію про 

виконання заходів Програми. 

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  



 

ПРОЄКТ 

 

Додаток  

до рішення ХІХ сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання  

03.03.2022 № 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і 

територій  Олевської міської територіальної громади від надзвичайних 

ситуацій 

на 2022-2025 роки 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

комплексної Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, 

захисту населення і територій Олевської міської територіальної громади 

від надзвичайних ситуацій  

на 2022-2025 роки. 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Житомирській області, Олевська міська рада 

2. 

 

Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Кодекс цивільного захисту України, 

Розпорядження голови Житомирської обласної 

державної адміністрації від 25.09.2020 №531 "Про 

розроблення комплексної Програми забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки, захисту 

населення і територій Житомирської області від 

надзвичайних ситуацій  на 2021-2025 роки" 

3. Розробник Програми Відділ житлово – комунального господарства, 

інфраструктури та цивільного захисту населення 

виконавчого апарату міської ради 

4. Відповідальний 

виконавець 

Програми 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Житомирській області, 40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області (за згодою),  

другий відділ Коростенського районного ТЦК та 

СП (за згодою), підприємства, установи та 

організації ТГ (за згодою), Олевська міська рада 
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I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, 

захисту населення і територій Олевської територіальної громади (далі –

територіальна громада) від надзвичайних ситуацій на 2022-2025  роки (далі – 

Програма) розроблена з метою забезпечення реалізації в області Кодексу 

цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 

2014 року № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту”. 

Олевська міська територіальна громада за показниками техногенного та 

природного навантаження належить до регіонів з високим ступенем ризику 

виникнення аварій і катастроф. Цей ризик постійно збільшується, враховуючи 

те, що рівень зносу обладнання більшості підприємств, комунальних та 

енергозабезпечуючих систем населених пунктів наближається до критичного. 

Крім того, упродовж останніх років територіальна громада потрапляє в зони 

природних надзвичайних ситуацій.  

На території територіальної громади розташовано 13 потенційно 

небезпечних об’єктів, з них 2 визначені об’єктами підвищеної небезпеки.  

5. Учасники Програми 17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Житомирській області,  40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ 

ДСНС України в Житомирській області , відділи 

міської ради: містобудування, архітектури та 

будівництва; культури та туризму;  

економічного розвитку, транспорту, інвестицій 

та комунальної власності; освіти, молоді та 

спорту; охорони здоров’я; житлово – 

комунального- господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення; підприємства, 

організації, установи Олевської міської 

територіальної громади;  другий відділ 

Коростенського районного ТЦК та СП,  суб’єкти 

підприємницької діяльності 

6. Термін реалізації 

Програми 

2022-2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми  

Кошти державного та місцевих бюджетів, інші 

кошти, які не заборонені законодавством 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів 

необхідних для 

реалізації Програми, 

усього 

Виходячи з фінансових можливостей 
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За останні 5 років на території територіальної громади в основному 

спостерігається збільшення кількості надзвичайних ситуацій.  

Необхідність розроблення Програми викликана зростанням кількості 

надзвичайних ситуацій та пожеж. Так, у 2019 році пожежно-рятувальні 

підрозділи на території територіальної громади виїжджали на ліквідацію пожеж 

267 разів, матеріальні збитки склали 2 млн 174 тис. грн. 

Незважаючи на те, що підрозділами 17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС України 

в Житомирській області,  40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ ДСНС України в Житомирській 

області із залученням представників органів влади, місцевого самоврядування, 

внутрішніх справ, соціальних служб, депутатів усіх рівнів, місцевих засобів 

масової інформації, щороку проводяться пожежно-профілактичні 

відпрацювання близько 30 населених пунктів, у ході яких правилам пожежної 

безпеки навчаються тисячі осіб, у цьому році вже виникла велика кількість 

пожеж. Основним фактором пожеж є людський. Із 70 % пожеж, які відбулися в 

житловому секторі, більше третини стали можливими через порушення правил 

пожежної безпеки при експлуатації пічного, газового, електро обладання. 

Понад половини випадків – через необережне поводження з вогнем. 

Для успішної ліквідації пожеж у населених пунктах має безвідмовно діяти 

мережа протипожежного водопостачання – пожежні гідранти, пожежні 

водойми, водонапірні вежі, які перебувають на балансі органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ. У той же час, значна частина пожежних 

гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж залишаються у несправному 

стані.  

Внаслідок змін клімату, що відбуваються в останні 30 років, кількість 

надзвичайних ситуацій природного характеру має сталу тенденцію до 

збільшення та зростання їх інтенсивності. 

Щороку загострюється ситуація з пожежами в лісах, на торфополях у 

період встановлення сухої спекотної погоди. Попереджувальні, профілактичні 

заходи із запобігання таких пожеж Олевський РС Управління ДСНС у 

Житомирській області проводить щороку. Однак через  необережне 

поводження населення з вогнем, в екосистемах 2020 року виникло 88 пожеж. 

Дві пожежі в екосистемах переросли у надзвичайні ситуації до ліквідації яких, 

окрім місцевих сил і засобів, залучалися авіація ДСНС України, підрозділи 

ДСНС області. Значних фізичних і матеріальних затрат можна було б уникнути 

при умові дотримання правил пожежної безпеки усіма причетними до цієї 

проблеми (органи місцевого самоврядування, торфо, лісогосподарські 

підприємства, населення). 

Відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України до 

повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування у сфері цивільного захисту належить забезпечення цивільного 

захисту на відповідній території, а також розроблення та забезпечення 

реалізації регіональних, місцевих програм у цій сфері, зокрема спрямованих на 
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захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 

виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки. 

Керівниками об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних 

об’єктів, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування 

недостатньо вживаються заходи щодо: 

влаштування автоматизованими системами раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх 

виникнення; 

оснащення небезпечних виробництв сучасними автоматизованими 

системами протипожежного захисту. 

Основною метою Програми буде забезпечення захисту населення і 

територій, навколишнього природного середовища, об’єктів підвищеної 

небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від 

пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері 

пожежної, техногенної безпеки та захисту населення, залучення до розв’язання 

зазначених проблем додаткових джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

Фінансування заходів Програми передбачається за рахунок коштів 

державного, обласного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених 

законодавством. Прогнозовані обсяги фінансування для вирішення заходів, 

передбачених Програмою, визначаються виходячи з фінансових можливостей. 

У зв'язку з тим, що проблеми пожежної та техногенної безпеки, захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій є складовою частиною 

національної безпеки, вони потребують здійснення першочергових заходів, на 

виконання яких розроблена ця Програма, з урахуванням пропозицій  

заінтересованих місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, установ та організацій територіальної громади.  

II. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є забезпечення захисту населення і територій, 

навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів 

підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених 

пунктів від пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, підвищення рівня протипожежного захисту, проведення 

розмінування територій, створення сприятливих умов для реалізації державної 

політики у сфері пожежної, техногенної безпеки та захисту населення, 

залучення до розв’язання зазначених проблем додаткових джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. 

 

III. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Першочерговими завданнями Програми є: 

створення в територіальній громаді єдиної системи забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій; 
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забезпечення належного виконання рішень органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування щодо підвищення протипожежного захисту 

об’єктів всіх форм власності, забезпечення їх техногенної безпеки, запобігання 

загибелі людей на водних об’єктах; 

підвищення рівня обізнаності населення шляхом вивчення правил 

пожежної та техногенної безпеки на виробництві та за місцем проживання, 

правил поведінки на воді, активного залучення до цієї роботи засобів масової 

інформації; 

визначення потреб і пріоритетів в організації протипожежного захисту 

об’єктів всіх форм власності територіальної громади, забезпечення їх 

техногенної безпеки; 

приведення у готовність наявного фонду захисних споруд; 

створення, накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання 

і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

недопущення незаконного використання на інші цілі, виділених на 

забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту бюджетних 

коштів і державних ресурсів. 

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Результатами виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, 

спрямованих на забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій мають бути:  

забезпечення належного рівня безпеки населення, захищеності територій 

територіальної громади, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

удосконалення механізму проведення моніторингу і прогнозування 

виникнення надзвичайних ситуацій та подій;  

своєчасне виявлення надзвичайних ситуацій, оповіщення персоналу 

об’єктів та населення у разі їх виникнення; 

зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та загроз, 

пов'язаних з пожежами і аваріями, небезпечними для життя і здоров'я громадян 

та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, 

зменшення впливу негативних факторів пожеж та аварій на навколишнє 

природне середовище;  

виконання комплексу заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах 

підвищеної небезпеки; 

створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей, 

технологічної та техногенної безпеки, забезпечення безаварійної роботи на 

об'єктах підвищеної небезпеки; 
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забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також 

суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів 

економіки тощо;  

визначення та належне утримання місць масового відпочинку людей на 

водних об’єктах територіальної громади, забезпечення безпеки перебування 

людей на них; 

зменшення кількості пожеж та аварій на об'єктах та в населених пунктах 

територіальної громади, запобігання загибелі та травмування людей, 

економічних втрат та матеріальних збитків;  

своєчасне виявлення пожеж, оповіщення про них людей та підрозділів 

пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем 

протипожежної автоматики;  

зведення до мінімуму часу прибуття пожежних підрозділів до місця 

імовірної пожежі за рахунок оптимальної  дислокації  пожежних підрозділів у 

містах та сільській місцевості;  

збільшення кількості підрозділів місцевої та добровільної пожежної 

охорони, що сприятиме у створенні умов для розширення зон обслуговування 

таких підрозділів; 

забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх 

успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від 

пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і 

штучних водоймищ,  інших інженерних споруд водопостачання; 

покращення стану матеріально-технічного забезпечення пожежно-

рятувальних підрозділів територіальної громади; 

підвищення ефективності використання коштів, що спрямовуються на 

здійснення заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру. 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, 

здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного та місцевих 

бюджетів, громадських організацій, інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених 

Програмою, визначені виходячи із фінансових можливостей. 

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проєктів  

обласного, місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, що 

передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального 

за виконання окремих заходів та в цілому, передбачених Програмою. 

  

VI. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА 

ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Координація роботи, пов’язаної з проведенням заходів, передбачених 

цією Програмою та здійснення контролю за її виконанням покладається на 17-

ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС України в Житомирській області,  40-ДПРП 3-ДПРЗ 

ГУ ДСНС України в Житомирській області  
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Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюють 

виконкоми місцевих рад, з періодичним (двічі на рік) інформуванням 17-ДПРЧ 

3-ДПРЗ ГУ ДСНС України в Житомирській області для узагальнення та 

подальшого інформування. 

 

VII. ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання заходів Програми дасть змогу створити в ТГ єдину систему 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій, поліпшити протипожежний захист об’єктів всіх 

форм власності, стан їх техногенної безпеки, зменшити кількість пожеж, аварій, 

надзвичайних ситуацій, пригод на воді та загибелі людей на них, покращити 

стан матеріально технічного забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів 

області.  
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VIII. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

виконання комплексної Програми 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Олевської територіальної громади 

 від надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки 
 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Найменування заходу 

 

 

Головні виконавці, 

розпорядники коштів 

Джерела 

фінансування 

(державний, 

обласний, 

міський інші) 

 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання 

 

 

У тому числі за роками 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

      2022 2023 2024 2025 

1. Організаційне забезпечення у сфері пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій 
1.1 Провести аналіз стану пожежної та 

техногенної безпеки, захисту населення і 
територій в населених пунктах, на 
підприємствах, установах та організаціях  

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області,  

40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області, 

Олевська територіальна громада, 

виконком міської ради, 

підприємства, установи, 

організації територіальної 

громади. 

Не потребує 

фінансування 

     

1.2 За результатами аналізу розробити 
програму, спрямовану на підвищення 
пожежної та техногенної безпеки, 
захисту населення і територій 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області,  

40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області, 

Олевська територіальна громада, 

виконком міської ради, 

підприємства, установи, 

організації територіальної 

громади. 

Не потребує 

фінансування 

     

1.3 Проводити навчання керівного 

складу і фахівців з питань цивільного 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області,  

За рахунок коштів, 

передбачених для 

Виходячи з 

фінансових 

Виходячи з фінансових 

можливостей 
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захисту та пожежної  безпеки, 

працюючого та непрацюючого 

населення діям у надзвичайних 

ситуаціях 

40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області, 

Олевська територіальна громада, 

виконком міської ради, 

підприємства, установи, 

організації територіальної 

громади. 

утримання 

відповідних 

органів,  

можливостей 

  установи, організації 

територіальної громади. 

коштів 

підприємств, 

установ, 

організацій 

  

1.4 Проводити щорічні наради, семінари, 

огляди, конкурси з питань 

забезпечення пожежної безпеки для 

працівників органів виконавчої влади 

 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області,  

40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області, 

Олевська територіальна громада, 

виконком міської ради, 

підприємства, установи, 

організації територіальної 

громади. 

Не потребує 

фінансування 

  

1.5 Щороку утворювати оперативні 

штаби з координації дій з гасіння 

пожеж на торфовищах, у лісах, 

здійснювати спільні розрахунки 

необхідної кількості сил та засобів 

для ліквідації осередків пожеж, 

недопущення нових 

 

Олевська територіальна громада,  

ДП «Олевське лісове 

господарство»,  

ДП «Білокоровицьке лісове 

господарство»,  

ДП «Олевський лісгосп АПК», 

ДП "Олевськторф", 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області,  

40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області  

 

 

 

Не потребує 

фінансування 

  



 

ПРОЄКТ 

 

1.6 Розробити та затвердити плани 

залучення сил і засобів на випадок 

великих пожеж у лісах, на 

торфовищах, сільгоспугіддях, 

особливо важливих об’єктах. 

Забезпечити безумовне виділення 

транспортних засобів, спеціальної 

техніки та людських ресурсів для 

гасіння великих та складних пожеж, 

створити запаси пально-мастильних 

матеріалів, вогнегасних речовин та 

засобів пожежогасіння 

Олевська територіальна громада,  

ДП «Олевське лісове 

господарство»,  

ДП «Білокоровицьке лісове 

господарство»,  

ДП «Олевський лісгосп АПК», 

ДП "Олевськторф", 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області,  

40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області  

Власні кошти 

підприємств 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

2. Забезпечення протипожежного захисту в екосистемах 

2.1 Протягом весняно-літнього 

пожежонебезпечного періоду 

забезпечити в підвідомчих лісових та 

торф’яних масивах дотримання  

протипожежних правил, організувати 

цілодобове чергування працівників 

лісової охорони та пожежних 

формувань, створити запаси пально-

мастильних матеріалів, вогнегасних 

речовин та засобів пожежогасіння 

 

ДП «Олевське лісове 

господарство»,  

ДП «Білокоровицьке лісове 

господарство»,  

ДП «Олевський лісгосп АПК»,  

ДП "Олевськторф" 

 

 

 

 

 

 

Власні кошти 

підприємств, 

обласний 

бюджет  

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

2.2 Проводити патрулювання лісових 

масивів у місцях найбільш 

можливого виникнення осередків 

пожеж 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області,  

40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області, 

Олевське ВП КВП ГУ НП у 

Житомирській області  

Власні кошти 

установ 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

2.3 Забезпечити в лісових масивах 

перекриття позапланових доріг та 

встановлення шлагбаумів  

ДП «Олевське лісове 

господарство», 

ДП «Білокоровицьке лісове 

Власні кошти 

підприємств 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 
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господарство», ДП «Олевський 

лісгосп АПК» 

 

 3. Забезпечення протипожежного захисту житлових будинків та споруд 

3.1 Здійснювати вогнезахисну обробку 

дерев’яних конструкцій горищних 

приміщень будинків та споруд 

шляхом обробляння їх 

вогнезахисними засобами 

Виконком міської ради, 

керівники підприємств, 

організацій, установ 

територіальної громади 

Місцеві 

бюджети, 

власні кошти 

підприємств, 

установ, 

організацій 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

3.2 Привести у робочий стан димові і 

вентиляційні канали та здійснювати 

їх подальше обслуговування 

Виконком міської ради, 

керівники підприємств, 

організацій, установ 

територіальної громади 

 

Власні кошти 

підприємств, 

установ, 

організацій 

 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

3.3 Підтримувати в належному 

протипожежному стані підвальні 

приміщення, горища, сходові клітки 

житлових будинків, вживати заходів 

щодо їх закриття для обмеження 

доступу сторонніх осіб 

Виконком міської ради, 

керівники підприємств, 

організацій, установ ТГ 

Власні кошти 

підприємств, 

установ, 

організацій 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

3.4 Забезпечити функціонування систем 

протипожежного захисту та передачу 

сигналів пожежної тривоги на пульт 

централізованого пожежного 

спостереження 

КНП «Олевська ЦЛ», 

КНП «Олевський ЦПМД», 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради, 

Відділ культури Олевської 

міської ради, підприємства, 

установи, організації 

територіальної громади 

незалежно від форм власності. 

Місцеві 

бюджети, 

власні кошти 

підприємств, 

установ, 

організацій 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

3.5 Забезпечити будівництво та 

приведення у робочий стан 

протипожежне водопостачання міста, 

сільських населених пунктів 

Олевська територіальна громада, 

виконком міської ради, 

підприємства житлово-

комунального господарства 

Місцеві бюджети, 

 власні кошти 

підприємств 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 
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(пожежні гідранти, пожежні 

водойми, водонапірні вежі) та 

здійснення комплексу заходів щодо 

приведення їх у відповідність до 

вимог нормативно-правових актів 

 

 

 

територіальної громади 

4. Добровільні пожежні дружини (команди) 

4.1 Утворити добровільні пожежні 

дружини та пожежно-технічні комісії 

і організувати їх роботу. Забезпечити 

щорічне страхування членів відомчої, 

місцевої пожежної охорони, 

добровільних пожежних дружин 

(команд) 

Підприємства, установи та 

організації усіх форм власності, 

Олевська територіальна громада 

Власні кошти 

підприємств, 

установ, 

організацій, 

місцеві бюджети 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

 5. Підрозділи місцевої пожежної охорони 

5.1 Забезпечити утворення та 

функціонування підрозділів місцевої 

пожежної охорони, у тому числі 

центрів безпеки,  відновити 

функціонування підрозділів, які 

призупинили свою діяльність 

 

Олевська територіальна громада, 

сільськогосподарські 

підприємства усіх форм 

власності 

Місцеві 

бюджети, власні 

кошти 

підприємств 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

 6. Упровадження систем пожежної автоматики на об’єктах з масовим перебуванням людей 

6.1 З метою підвищення боєготовності та 

професійної майстерності місцевих 

пожежних команд, інших 

невоєнізованих протипожежних 

формувань сільськогосподарських та 

промислових підприємств, 

добровільних пожежних дружин 

(команд), забезпечити щорічне 

проведення змагань з  пожежно-

Олевська територіальна громада, 

міськвиконком,17-ДПРЧ 3-ДПРЗ 

ГУ ДСНС України в 

Житомирській області,  40-ДПРП 

3-ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Житомирській області 

Місцеві 

бюджети 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 
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прикладного спорту 

 

7. Забезпечення протипожежного водопостачання 

7.1 Матеріально-технічне забезпечення 

пожежно-рятувальних підрозділів 

(придбання пожежної, спеціальної, 

аварійно-рятувальної та оперативної 

техніки, пожежно-рятувального 

обладнання, пально-мастильних 

матеріалів, засобів захисту органів 

дихання та запчастин до них, майна 

радіаційного, хімічного та 

бактеріологічного захисту, речового 

майна, засобів зв’язку, 

телекомунікаційне та цифрове 

обладнання зв’язку, комп’ютерної 

техніки, програмного забезпечення, 

запчастин, обладнання; придбання 

спортивно-тренажерне обладнання та 

інвентар; виготовлення проєктної 

документації; придбання будівельних 

матеріалів та матеріалів для 

проведення ремонтних робіт; 

придбання опалювального 

обладнання та твердого палива; 

оплата за проведення капітальних та 

поточних ремонтних робіт будівель, 

обладнання та техніки; придбання 

предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю). 

Олевська територіальна громада, 

міськвиконком, 17-ДПРЧ 3-ДПРЗ 

ГУ ДСНС України в 

Житомирській області,  40-ДПРП 

3-ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Житомирській області 

Державний, 

обласний, 

місцеві 

бюджети, інші 

не заборонені 

законодавством 

джерела 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

 8. Організація діяльності добровільних пожежних формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони 
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8.1 Здійснювати спільні заходи з 

відпрацювання населених пунктів, у 

яких виникає велика кількість пожеж 

та гинуть люди, проведення 

громадських оглядів 

протипожежного стану об’єктів та 

житлового сектору, навчання 

населення правилам пожежної 

безпеки, інформування населення 

через засоби масової інформації 

Олевська територіальна громада, 

міськвиконком17-ДПРЧ 3-ДПРЗ 

ГУ ДСНС України в 

Житомирській області,  40-ДПРП 

3-ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Житомирській області, Олевське 

ВП КВП ГУ НП у Житомирській 

області,  

засоби масової інформації 

Не потребує 

фінансування 

  

8.2 Організовувати та проводити в 

навчально-виховних закладах ТГ 

тижні та місячники знань дітьми 

Правил безпеки життєдіяльності 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради,  

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області,  

40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області 

Не потребує 

фінансування 

  

8.3 Організовувати та проводити 

щорічний Всеукраїнський фестиваль 

дружин юних пожежних  

 

 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради,  

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області,  

40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області  

Обласний 

бюджет 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

 9. Інформаційне забезпечення у сфері пожежної, техногенної  безпеки, захисту населення і територій 

9.1 Розміщувати в житлових будинках, 

коридорах, соціальних, комунальних, 

медичних, освітніх установах та у 

громадському транспорті плакати, 

листівки, тексти застережень та 

звернень до населення з короткими  

інструкціями про вимоги безпеки та 

рекомендаціями про порядок дій у 

випадку пожежі, надзвичайної 

ситуації 

Олевська територіальна громада, 

міськвиконком,  

медичні заклади територіальної 

громади,  

Відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Місцеві 

бюджети, власні 

кошти 

підприємств, 

установ 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 
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9.2 Виготовляти та встановлювати 

протипожежні шлагбауми поблизу 

лісових масивів 

ДП «Олевське лісове 

господарство»,  

ДП «Білокоровицьке лісове 

господарство»,  

ДП «Олевський лісгосп АПК» 

Власні кошти 

підприємств 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

9.3 Обладнати куточки з відповідною 

протипожежною літературою та 

наочною агітацією 

підприємства, установи, 

організації незалежно від форм 

власності 

Власні кошти 

підприємств, 

установ, 

організацій 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

 10. Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 
10.1 Влаштувати автоматизовані системи  

раннього виявлення загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення 
населення у разі їх виникнення 

Керівники об’єктів підвищеної 

небезпеки  

Власні кошти 

підприємств 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

10.2 Оснастити небезпечні виробництва 

сучасними автоматизованими 

системами протипожежного захисту, 

замінити застарілі електричні мережі 

Керівники потенційно 

небезпечних об’єктів  

Власні кошти 

підприємств 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

10.3 Забезпечити необхідним запасом 

піноутворювача, пожежною технікою 

підприємств зберігання, 

транспортування та реалізації 

нафтопродуктів 

Підприємства, установи, 

організації зберігання, 

транспортування та реалізації 

нафтопродуктів 

Власні кошти 

підприємств 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

10.4 Утилізація, збір, перезатарювання та 

вивезення за межі ТГ непридатних 

для використання хімічних речовин 

та матеріалів. 

Управління агропромислового 

розвитку, державна екологічна 

інспекція у Житомирській 

області, 17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ 

ДСНС України в Житомирській 

області,  40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ 

ДСНС України в Житомирській 

області, Олевська територіальна 

громада 

Державний, 

місцеві бюджети 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

 11. Покращення стану захищеності потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки 
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11.1 Забезпечення безпеки перебування 

людей на водних об’єктах району. 

Визначення  місць масового 

відпочинку людей на водних 

об’єктах 

Олевська територіальна громада, 

міськвиконком 

Місцеві 

бюджети 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

11.2 Утримання захисних споруд 

цивільного захисту, а також 

забезпечення доступу до них осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

Підприємства, установи, 

організації - власники 

(балансоутримувачі) захисних 

споруд цивільного захисту, 

 

  

Місцеві 

бюджети, власні 

кошти 

підприємств,  

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

11.3 Спроєктувати  і створити регіональну 

та місцеві автоматизовані системи 

центрального оповіщення населення 

Олевська територіальна громада, 

міськвиконком 

Місцеві 

бюджети 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

11.4 Створення, накопичення та 

збереження місцевих матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

Олевська територіальна громада, 

міськвиконком 

Місцеві 

бюджети 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

11.5 Створення, накопичення та 

збереження об’єктових матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

Суб’єкти господарювання, у 

власності або користуванні яких 

є об’єкт (об’єкти) підвищеної 

небезпеки або потенційно 

небезпечний об’єкт (об’єкти)  

Власні кошти 

підприємств 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

 12. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

 

12.1 Виконання термінових заявок на 

розмінування територій і місцевості 

17-ДПРЧ 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області,  

40-ДПРП 3-ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Житомирській області 

Державний 

бюджет,  

місцеві 

бюджети, власні 

 

  

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

12.2 Забезпечення безпеки перебування 

людей на водних об’єктах ТГ. 

Олевська територіальна громада, 

міськвиконком 

Місцеві 

бюджети 

Виходячи з 

фінансових 

Виходячи з фінансових 

можливостей 
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Визначення місць масового 

відпочинку людей на водних 

об’єктах 

можливостей 

12.3 Утримання захисних споруд 

цивільного захисту, а також 

забезпечення доступу до них осіб з 

інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

Власники (балансоутримувачі) 

захисних споруд цивільного 

захисту, 

Олевська територіальна громада, 

міськвиконком  

Місцеві 

бюджети, власні 

кошти 

підприємств, 

установ, 

організацій 

(незалежно від 

форми 

власності) 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

12.4 Створення, накопичення та 

збереження місцевих матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

Олевська територіальна громада, 

міськвиконком  

Місцеві 

бюджети 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

12.5 Створення, накопичення та 

збереження об’єктових матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

Суб’єкти господарювання, у 

власності або користуванні яких 

є об’єкт (об’єкти) підвищеної 

небезпеки або потенційно 

небезпечний об’єкт (об’єкти)  

Власні кошти 

підприємств 

Виходячи з 

фінансових 

можливостей 

Виходячи з фінансових 

можливостей 

IX. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання 

Програми 

 

2022 

2022 

2023 2024 2025 

Залучено коштів, у тому числі: 

 

 

Державний бюджет виходячи з фінансових можливостей 

Обласний бюджет виходячи з фінансових можливостей 

Бюджети міста, селищ, сіл виходячи з фінансових можливостей 

  

 

 

Секретар ради          Сергій МЕЛЬНИК
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХІХ  сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

 

03.03.2022             № 

 

Про затвердження Правил благоустрою   

території населених пунктів Олевської 

міської територіальної громади 

Житомирської області в новій редакції 

 

  З метою забезпечення благоустрою територій населених пунктів 

Олевської міської  територіальної громади Житомирської області, відповідно до 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», керуючись пп. 44 п. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пп. 2 п. 1 ст. 10 Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», та статтями 28, 32 Закону 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та інфраструктури міста, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Правила благоустрою території населених пунктів 

Олевської міської територіальної громади Житомирської області в новій 

редакції (додається). 

2. Рішення XXХVI-ї сесії Олевської міської ради VII-го скликання від 

17.01.2019 №918 «Про затвердження Правил благоустрою території населених 

пунктів Олевської міської об’єднаної територіальної громади», вважати таким, 

що втратило чинність.  

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну 

комісію Олевської міської ради з питань житлово-комунального господарства 

та інфраструктури міста (Тимощук М.А.) 

 

 

Міський голова                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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       Додаток 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням  Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 03.03.2022 № ____ «Про затвердження Правил 

благоустрою території населених пунктів 

Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області в новій редакції» 

ПРАВИЛА  

благоустрою території населених пунктів Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області 

І. Загальні положення 

1. Правила благоустрою території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області (далі – Правила) є нормативно-правовим 

актом, який встановлює порядок благоустрою та утримання об’єктів 

благоустрою населених пунктів, визначає правові, економічні, екологічні 

соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів, що 

спрямовані на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, 

збереження та охорону навколишнього природного середовища, 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

2. Ці Правила установлюють вимоги щодо благоустрою території 

населених пунктів Олевської міської територіальної громади Житомирської 

області (далі – Олевська міська ТГ). 

3. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в таких 

значеннях: 

прилегла територія - територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його 

частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті 

благоустрою по його периметру; 

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах 

України “Про благоустрій населених пунктівˮ, “Про регулювання містобудівної 

діяльностіˮ, “Про охорону культурної спадщиниˮ, “Про місцеве 

самоврядування в Україніˮ, “Про органи самоорганізації населенняˮ, «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної» та в 

Податковому кодексі України. 

4. Ці Правила розроблені на основі Типових правил благоустрою 

територій населених пунктів затверджених наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 

27.11.2017  №310.  

5. Фінансування заходів із благоустрою населених пунктів Олевської 

міської ТГ здійснюється відповідно до статті 36 Закону України “Про 

благоустрій населених пунктівˮ. 
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Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населених 

пунктів Олевської міської ТГ здійснюється відповідно до статті 37 Закону 

України “Про благоустрій населених пунктівˮ. 

6. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення 

Правил згідно з вимогами законодавства України. 

 

IІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій 

об’єктів благоустрою 

1. Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей 

таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних 

документів. 

Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах 

благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а 

також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних 

територій. Благоустрій територій». 

2. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 

15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку 

проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, 

затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788. 

Благоустрій та утримання парків (лісопарків, лугопарків, парків 

культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, 

спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі - парків), рекреаційних зон, 

садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених 

балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів 

благоустрою, та затверджених відповідним органом державної влади чи 

органом місцевого самоврядування, а об’єкта, який перебуває у приватній 

власності, - його власником. 

Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про природно-заповідний фонд України». 

3. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, 

садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля 

здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», а також: 

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 

затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-04#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-04#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06


 

ПРОЄКТ 

 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 

880/12754; 

Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, 

затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та 

у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 

березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 

квітня 2006 року за № 405/12279; 

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697; 

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених 

місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 

березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 

квітня 2011 року за № 457/19195; 

ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів. 

4. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для 

організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням 

вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги 

до зон рекреації водних об’єктів. 

5. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із 

дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та 

експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403. 

6. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою 

на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків. 

7. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і 

майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями 

розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей 

(танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні 

павільйони). 

8. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, 

скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля 

встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м
-2

 площі. На головних алеях 

парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної 

тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють 

урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м
-3

. 

9. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках 

парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за 

показником середнього утворення відходів за три дні. 
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10. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до 

восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі 

екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати 

зелені насадження. 

11. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають 

регулярно оглядати і ремонтувати. 

12. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму 

підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації 

систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, 

затверджених наказом Державного комітету України по житлово-

комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767. 

13. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється 

відповідно до: 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; 

Закону України «Про охорону культурної спадщини»; 

постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 

318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання 

історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на 

території історичних ареалів населених місць»; 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 

878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»; 

постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 

1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки 

культурної спадщини»; 

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697; 

ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і 

функціональних територій. Благоустрій територій»; 

ДБН Б.2.2.-12:18 « Планування і забудова території»; 

ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації 

щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток 

архітектури та містобудування». 

14. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги 

України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно 

до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 
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10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 

липня 2006 року за № 880/12754. 

15. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої 

мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог: 

Закону України «Про дорожній рух»; 

Закону України «Про автомобільні дороги»; 

Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, 

залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198; 

Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених 

пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 

2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 

2012 року за № 365/20678; 

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697; 

ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з 

експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»; 

ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці 

та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»; 

ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів». 

16. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-

дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з 

необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних 

матеріалів та реагентів. 

17. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі 

здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури 

та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 

880/12754. 

18. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних 

ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі 

тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, 

зобов’язані на закріпленій території: 

забезпечувати утримання та ремонт відповідної території; 

утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони 

інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх 

об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення; 
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у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, 

аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі 

або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти 

власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також 

територіальний орган або підрозділ Національної поліції України; 

дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів. 

19. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється: 

розміщувати споруди та об’єкти; 

смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження; 

спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для 

тривалого зберігання; 

скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього 

зливостоку; 

встановлювати намети; 

випасати худобу та свійську птицю; 

скидати сніг. 

20. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів 

благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне 

огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час. 

21. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням 

підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів 

або уповноваженими ними органами. 

22. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати 

вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього 

руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила 

застосування». 

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати 

вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього 

руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. 

Правила застосування». 

Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають 

згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. 

Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки». 

Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734 

«Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-

94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги 

безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє 

парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 

«Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б 
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В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні 

технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження 

дорожні тимчасові. Загальні технічні умови». 

23. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт 

на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється 

відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні 

дороги». 

24. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється 

з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг 

населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 

2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 

2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів. 

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог 

законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. 

Обстеження та випробування». 

25. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних 

санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 

145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 

457/19195, вимог цих Типових правил, встановленого порядку паркування. 

Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із 

дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 

115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, та Правил 

пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697; 

26. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок 

включають: 

очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та 

інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць 

для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або 

пішохідних огороджень (у разі наявності); 

систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та 

листя шляхом їх підмітання та миття; 

забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від 

снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її 

виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними 

матеріалами; 
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утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, 

а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі 

наявності); 

забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та 

виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, 

заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна 

підтримка та програмне забезпечення); 

забезпечення утримання та належного функціонування засобів та 

обладнання зовнішнього освітлення території; 

утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для 

обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі 

наявності); 

забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом 

транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про 

наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді; 

утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього 

протипожежного водопроводу; 

утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), 

пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння; 

утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення. 

27. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити 

транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, 

здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє 

покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені 

насадження. 

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням. 

28. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з 

дотриманням вимог Водного кодексу України, Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил 

утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195. 

29. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з 

дотриманням вимог: 

Закону України «Про поховання та похоронну справу»; 

Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого 

наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712; 

Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо 

облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 
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2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного 

лікаря України від 01 липня 1999 року № 28. 

30. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля 

та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які 

забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, 

розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні 

підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, 

сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та 

здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою. 

31. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин 

здійснюється з дотриманням вимог статті 30
-1

 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів». 

32. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації 

об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної 

інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, 

затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, 

зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 

1937/22249. 

 

ІІІ. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, 

організацій у сфері благоустрою населених пунктів 

1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території 

об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або 

брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного 

із балансоутримувачем. 

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території 

підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу VIІ цих 

правил. 

Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), 

які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта 

здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою 

В = Пз х Сбв, 

д

де 

П

Пз 

- загальна площа території, закріпленої за підприємством,        

установою, організацією; 

 С

Сбв 

- базова вартість одного квадратного метра земель у межах 

населеного пункту, визначена у технічній документації з 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах 

населених пунктів. 
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2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених 

територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на 

забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених 

насаджень, а саме: 

забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, 

опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих 

територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї 

ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного 

каменю); 

забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого 

листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. 

Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення 

відповідних договорів із підприємствами; 

регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх 

придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх 

утримання у належному санітарному стані; 

регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка 

дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані; 

утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, 

вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному 

санітарному та технічному стані; 

очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, 

будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у 

недозволених місцях; 

спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів 

підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення 

відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це 

повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих 

мереж у належний стан; 

регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 

см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та 

пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення; 

регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з 

метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття 

негайних заходів з їх знищення; 

здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, 

квітників, газонів; 

вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та 

хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, 

що становлять загрозу здоров’ю населення; 
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проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і 

дерев; 

усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за 

власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або 

наслідків аварій, що сталися з їх вини; 

усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують 

ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, 

світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з 

декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, 

світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та 

технічний стан. 

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною 

апаратурою, переважно енергозберігаючою. 

4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати 

учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків. 

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого 

графіка залежно від пори року та природних умов. 

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді 

будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі 

або приміщень. 

На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, 

проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у 

темний час доби забороняється. 

 

IV. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах 

благоустрою - територіях загального користування 

1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях 

загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 

10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 

липня 2006 року за № 880/12754, та цими Типовими правилами. 

2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно 

до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, 

затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у 

Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470. 

3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, 

щоб запобігти їх пошкодженню. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-02
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4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно 

до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року 

№ 1045. 

5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення 

зелених насаджень. 

Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, 

рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до 

законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень. 

6. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види 

рослин аборигенної флори та їх декоративні форми. 

7. Забороняється використовувати в озелененні територій населених 

пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин. 

 

V. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту 

територій 

1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних 

геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог: 

постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 

1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»; 

Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених 

пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 

січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 

лютого 2012 року за № 170/20483; 

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем 

поверхневого водовідведення». 

2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється 

відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд 

цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138. 

 

VІ. Вимоги до санітарного очищення території 

1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території 

здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це органом 

місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку 

проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 

року № 1173. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2006-%D0%BF#n10
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1369-96-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1369-96-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0170-12#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0170-12#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/138-2017-%D0%BF#n12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/138-2017-%D0%BF#n12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1173-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1173-2011-%D0%BF
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2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з 

вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій 

населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання 

побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 

серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 

жовтня 2011 року за № 1157/19895. 

3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні 

відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням 

вимог: 

Закону України «Про відходи»; 

Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070; 

Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, 

зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 

1157/19895; 

Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного 

очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 14 квітня 2017 року за № 505/30373. 

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених 

місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 

березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 

квітня 2011 року за № 457/19195; 

Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного 

очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013); 

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів 

у сфері поводження з відходами. 

4. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі 

побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до 

схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового 

зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на 

здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. 

5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та 

оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини 

вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів 

у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1070-2008-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-17#n13
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визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг 

населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 

лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 

березня 2012 року за № 365/20678. 

6. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території 

населених пунктів, зобов’язані: 

мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар 

(лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу 

для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів; 

прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання 

утворенню накату; 

негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, 

будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо 

безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і 

споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; 

огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та 

бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, 

будівель протягом доби; 

повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, 

розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на 

снігозвалище; 

очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та 

дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду; 

очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування 

пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах. 

 

VІІ. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій 

територій у числовому значенні 

1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, 

організацій наведено у додатку1 до цих правил. 

2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, 

установами, організаціями території визначають відповідні органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування 

об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній 

власності. 

 

VІІІ. Порядок розміщення малих архітектурних форм 

1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з 

дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, 

залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0365-12#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0365-12#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1529-17#n205
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-94-%D0%BF
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постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та 

ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних 

територій. Благоустрій територій». 

2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається 

залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на 

цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність 

гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий 

зовнішній вигляд. 

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або 

унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх 

стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння. 

3. З метою забезпечення максимально доступного користування 

територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні 

форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими 

(контрастними) кольорами. 

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують 

такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, 

вазони, навіси, амфори. 

4. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, 

скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох 

разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються 

підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання 

садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний 

ремонт. 

5. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, 

та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697. 

6. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та 

прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог 

законодавства. 

7. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та 

транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на 

відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна 

доріжка завширшки не менш як 1,5 метра. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1330-11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1330-11
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15#n14
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8. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки 

з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за 

бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, 

вазонами для квітів тощо. 

9. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами 

вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-

правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою 

прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання 

інженерного обладнання. 

ІХ. Вимоги до розміщення реклами, вивісок, табличок та іншої 

інформації на території громади 

1. Інформація для загального ознайомлення (оголошення, зокрема ті, які 

містять публічну пропозицію укласти договір, покажчики, вказівники, вивіски, 

повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова 

інформація, що використовується або може використовуватися для 

інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних 

суб’єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування) подається державною 

мовою, якщо інше не встановлено цим Законом. 

2. Розміщення вивісок, табличок та іншої інформації для загального 

ознайомлення на території населених пунктів Олевської міської ТГ 

проводиться з урахуванням вимог норм законодавства про те, що інформація на 

таких вивісках, табличках та інших носіях в обов’язковому порядку має 

подаватися державною мовою із можливістю за потреби дублювання іншими 

мовами. 
 

Х. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері 

благоустрою населених пунктів 

1. Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на 

забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від 

форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі 

іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому 

числі цих правил. 

2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється 

відповідно до статті 40Закону України «Про благоустрій населених пунктів». 

3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, 

виконанням вимог цих правил, в тому числі організації озеленення, охорони 

зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання 

в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями 

територій, міська ради відповідно до статті 40 Закону України «Про 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
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благоустрій населених пунктів» може утворювати інспекції з благоустрою 

населених пунктів. 

4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту 

здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів». 

 

ХІ. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання 

прибудинкової території 

1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням 

вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, 

затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207, та ДБН ДБН 

Б.2.2.-12:18 « Планування і забудова території». 

Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків 

застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 

«Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення 

прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 26 лютого 2014 року № 56. 

2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки 

території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або 

користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з 

органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання 

території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки. 

3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені 

житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному 

законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну 

власність як безхазяйне майно, здійснюється міською радою. 

4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а 

також поряд з контейнерними майданчиками. 

5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або 

захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, 

газонах тощо). 

6. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних 

вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, 

обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, 

утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно 

зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів. 

ХІІ. Порядок внесення змін до Правил благоустрою 

1.  Зміни до цих Правил вносяться за рішенням Олевської міської 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0056858-14
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ради Житомирської області, шляхом викладення Правил у новій редакції. 
 

Секретар ради                                                                          Сергій МЕЛЬНИК  
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Додаток 1 

до Правил благоустрою  

територій населених пунктів  

Олевської міської ТГ  

МЕЖІ  

утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій 
 

№ 

з/п 

Прилегла територія Суб’єкти господарювання, на яких 

покладається утримання прилеглої 

території 

Межі утримання 

прилеглої території 

підприємства, установи, 

організації (не менше) 

1 2 3 4 

1 Двори, тротуари, 

покриття проїзної 

частини проїздів, 

прибудинкової 

території житлового 

фонду ЖК, ЖБК і 

ОСББ 

Житловий кооператив, житлово-

будівельний кооператив, об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку 

20 м від межі відведеної 

земельної ділянки та до 

проїжджої частини 

вулиці 

2 Двори, тротуари, 

майданчики, покриття 

проїжджої частини 

вулиці, інші території 

земельних ділянок, що 

надані у власність або 

користування 

юридичним або 

фізичним особам 

Власники або користувачі земельних 

ділянок 

20 м від межі земельної 

ділянки та до проїжджої 

частини вулиці 

3 Території, прилеглі до 

об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Суб’єкти господарювання, що 

експлуатують вказані об’єкти 

15 м від межі земельної 

ділянки до проїжджої 

частини вулиці 

4 Території, прилеглі до 

автозаправних станцій 

Суб’єкти господарювання, що 

експлуатують вказані об’єкти 

50 м від межі земельної 

ділянки, що надана у 

власність або 

користування, та до 

проїжджої частини 

вулиці 

5 Території, прилеглі до 

торговельних центрів, 

об’єктів побутового 

обслуговування, 

Суб’єкти господарювання, що 

експлуатують вказані об’єкти 

20 м від межі земельної 

ділянки, що надана у 

власність або 

користування, та до 
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громадського 

харчування, 

авторемонтних 

майстерень, магазинів, 

ринків, тимчасових 

споруд торговельного, 

побутового, соціально-

культурного чи іншого 

призначення для 

здійснення 

підприємницької 

діяльності 

проїжджої частини 

вулиці 

6 Території, прилеглі до 

колективних гаражів 

Гаражно-будівельні кооперативи 20 м від межі земельної 

ділянки, що надана у 

власність або 

користування, та до 

проїжджої частини 

вулиці 

7 Території, прилеглі до 

центрально-теплових, 

трансформаторних, 

газорозподільних, 

тяглових підстанцій 

Підприємства, установи, організації, на 

балансі яких знаходяться вказані об’єкти 

у радіусі 10 м від 

периметру споруд та до 

проїжджої частини 

вулиці 

8 Автобусні зупинки та 

зупинки маршрутних 

транспортних засобів і 

стоянки (місця 

відстою) маршрутних 

таксі 

Відповідні дорожньо-експлуатаційні 

підприємства або інші суб’єкти 

господарювання на договірних засадах 

у радіусі 20 м від 

периметру споруд та до 

проїжджої частини 

вулиці 

9 Майданчики для 

паркування 

Суб’єкти господарювання, які утримують 

майданчики для паркування 

20 м від периметру 

споруд та до проїжджої 

частини вулиці 

10 Мости, шляхопроводи, 

інші штучні споруди, 

території під 

шляхопроводами 

Балансоутримувачі штучних споруд 10 м від периметру 

споруд 

11 Контейнерні 

майданчики 

Балансоутримувачі територій, на яких 

розміщено контейнерні майданчики 

5 м від периметру 

споруди 

12 Території, відведені під 

проектування та 

Фізичні особи, яким відповідно до 

законодавства відведені земельні ділянки, 

20 м від межі земельної 

ділянки, яка відведена 
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забудову незалежно від того, ведуться на них роботи 

чи не ведуться 

під проектування та 

забудову, та до 

проїжджої частини 

вулиці 

 

 

Секретар ради                                                             Сергій МЕЛЬНИК  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

  

ХІХ сесія             м.Олевськ          VІІІ скликання 

  

03.03.2022                                                                                                   № 
 

Про затвердження висновків про вартість  

об’єктів нерухомого майна, що належать  

до комунальної власності Олевської  

міської територіальної громади 

 

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

Україні», ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», з метою отримання достовірних 

даних про вартість основних фондів, встановлення їх справедливої вартості на 

дату балансу,  а також здійснення їх переоцінки для цілей бухгалтерського 

обліку та можливої передачі в оренду та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити висновки про вартість об’єктів нерухомого майна, що 

належать до комунальної власності Олевської міської територіальної громади, а 

саме:  

- висновок про вартість майна (Звіт про оцінку майна від 07.02.2022 року Серія 

ZT № 00009), виготовлений суб’єктом оціночної діяльності  фізичною особою-

підприємцем Іванченком Ярославом Станіславовичем, прорецензований ФОП 

Козачком Федором Дмитровичем: приміщення №1, №2, №3, №4, №5 на 

четвертому поверсі в нежитловій чотирьох поверховій адміністративній 

будівлі, загальною площею 66,4 м
2
, за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 4, м. 

Олевськ, Житомирської області, 11001, з ринковою вартістю оцінюваного 

об’єкта 301 477,00 (триста одна тисяча чотириста сімдесят сім) гривень 00 

копійок без урахування ПДВ; 

- висновок про вартість майна (Звіт про оцінку майна від 07.02.2022 року Серія 

ZT № 00010), виготовлений суб’єктом оціночної діяльності  фізичною особою-

підприємцем Іванченком Ярославом Станіславовичем, прорецензований ФОП 

Козачком Федором Дмитровичем: приміщення №32 на першому поверсі та 

№19, №20 на другому поверсі в нежитловій чотирьох поверховій 

адміністративній будівлі, загальною площею 31,2 м
2
, за адресою: вул. Свято-

Миколаївська, 4, м. Олевськ, Житомирської області, 11001, з ринковою 



 

ПРОЄКТ 

 

вартістю оцінюваного об’єкта 150 513,00 (сто п’ятдесят тисяч п’ятсот 

тринадцять) гривень 00 копійок без урахування ПДВ; 

- висновок про вартість майна (Звіт про оцінку майна від 07.02.2022 року 

Серія ZT № 00011), виготовлений суб’єктом оціночної діяльності фізичною 

особою-підприємцем Іванченком Ярославом Станіславовичем, 

прорецензований ФОП Козачком Федором Дмитровичем: приміщення №15, 

№16, №17 на першому поверсі в нежитловій чотирьох поверховій 

адміністративній будівлі, загальною площею 59,8 м
2
, за адресою: вул. Свято-

Миколаївська, 4, м. Олевськ, Житомирської області, 11001, з ринковою 

вартістю оцінюваного об’єкта 288 484,00 (двісті вісімдесят вісім тисяч 

чотириста вісімдесят чотири) гривень 00 копійок без урахування ПДВ; 

- висновок про вартість майна (Звіт про оцінку майна від 07.02.2022 року 

Серія ZT № 00012), виготовлений суб’єктом оціночної діяльності - фізичною 

особою-підприємцем Іванченком Ярославом Станіславовичем, 

прорецензований ФОП Козачком Федором Дмитровичем: приміщення №38, 

№40 на другому поверсі в нежитловій двоповерховій будівлі, загальною 

площею 132,4 м
2
, за адресою: вул. Привокзальна, 5, м. Олевськ, Житомирської 

області, 11002, з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта 326 658,00 (триста 

двадцять шість тисяч шістсот п’ятдесят вісім) гривень 00 копійок без 

урахування ПДВ; 

- висновок про вартість майна (Звіт про оцінку майна від 07.02.2022 року 

Серія ZT № 00013), виготовлений суб’єктом оціночної діяльності фізичною 

особою-підприємцем Іванченком Ярославом Станіславовичем, 

прорецензований ФОП Козачком Федором Дмитровичем: приміщення №27 на 

другому поверсі в нежитловій двоповерховій будівлі, загальною площею 27,7 

м
2
, за адресою: вул. Привокзальна, 5, м. Олевськ, Житомирської області, 11002, 

з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта 68 341,00 (шістдесят вісім тисяч 

триста сорок одна) гривень 00 копійок без урахування ПДВ; 

- висновок про вартість майна (Звіт про оцінку майна від 07.02.2022 року 

Серія ZT № 00014), виготовлений суб’єктом оціночної діяльності - фізичною 

особою-підприємцем Іванченком Ярославом Станіславовичем, 

прорецензований ФОП Козачком Федором Дмитровичем: приміщення №30, 

№31, №32 на другому поверсі в нежитловій двоповерховій будівлі, загальною 

площею 48,0 м
2
, за адресою: вул. Привокзальна, 5, м. Олевськ, Житомирської 

області, 11002, з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта 118 426,00 (сто 

вісімнадцять тисяч чотириста двадцять шість) гривень 00 копійок без 

урахування ПДВ. 

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

В.В.), здійснити переоцінку основних засобів - майна, зазначеного в п.1 даного 

рішення, за ринковою вартістю та забезпечити їх бухгалтерський облік за 

новою переоціненою вартістю. 

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.). 

 



 

ПРОЄКТ 

 

 

Міський голова                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІХ сесія             м.Олевськ          VІІІ скликання 

  

03.03.2022                                                                                                   № 

 

Про погодження наміру проведення переоцінки  

об’єктів нежитлової нерухомості комунальної  

власності Олевської міської територіальної громади 

 

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

Україні», ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», частини 3 розділу ІІІ Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 

«Основні засоби»,  з метою отримання достовірних даних про вартість 

основних фондів, а також здійснення їх переоцінки для цілей бухгалтерського 

обліку та можливої передачі в оренду, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити намір проведення переоцінки об’єктів нежитлової нерухомості  

комунальної власності Олевської міської територіальної громади, залишкова 

балансова вартість яких суттєво відрізняється від справедливої вартості, а саме: 

нежитлового приміщення аптеки, загальною площею – 988,2 м
2
; приміщення 

котельні, загальною площею – 67,1 м
2
; приміщення гаража, загальною площею – 

112,4 м
2
; за адресою: вул. Володимирська, 9, м. Олевськ, Житомирської області, 

11001.   

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Олевської міської ради 

(Дорош В.В.) збільшити балансову вартість цього майна згідно з результатами 

оцінки відповідно до правил бухгалтерського обліку 

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 

 

                                                                                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІХ сесія             м.Олевськ          VІІІ скликання 

  

03.03.2022                                                                                                   № 

 

Про надання дозволу на передачу основних  

засобів з балансу Олевської міської ради на баланс  

КП «Радовельське житлово-комунальне господарство»  

Олевської міської ради на праві господарського відання 

 

З метою забезпечення стабільної, безперебійної діяльності, належного 

функціонування КП «Радовельське житлово-комунальне господарство» 

Олевської міської ради, керуючись ст.ст. 78, 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 «Радовельське житлово-комунальне господарство»  

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 «Радовельське 

житлово-комунальне господарство» 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 «Радовельське житлово-комунальне господарство» 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 директором КП «Радовельське 

житлово-комунальне господарство» 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ПРОЄКТ 

 

Додаток 

до рішення ХІХ сесії Олевської міської ради VIII скликання  

від  03.03.2022 року № ____   «Про надання дозволу на передачу основних  
засобів з балансу Олевської міської ради на баланс  

КП «Радовельське житлово-комунальне господарство»  

Олевської міської ради на праві господарського відання»  

 

 

Основні засоби, що пропонуються до передачі 

 
Найменування об’єкта  Інвентарний 

(номенклату

рний) номер 

Кількість  

 

Первісна 

(переоціне

на) 

вартість  

 

Сума 

Знос   

Балансова 

вартість 

Рік 

випуску  

(побудо

ви) 

За одиниць Всього 

1 2 3  4 5 6  7 

Станція очистки 

стічних вод "Оазис 

Стандарт СНБ-ЦВ-

75УГ"  

101357996 
 

1 

560610,0

0 
 

560610,0

0 
 

25 694,63 
 

25 694,63 
 

560610,0

0 
 

 

1985 

Насосний блок на 

станцію Оазис-75 

101428015 
 

1 103642,0

0 
 

103642,0

0 
 

9 500,52 
 

9 500,52 
 

103642,0

0 
 

1985 

Каркас посилення 

Оазис Стандарт-75 

101488016 
 

1 80000,00 
 

80000,00 
 

7 333,33 
 

7 333,33 
 

80000,00 
 

1985 

 
 

3  744252,00  42528,48 744252,00  

 

 

Секретар ради                                                                   Сергій МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 

                                                                                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХІХ сесія             м.Олевськ          VІІІ скликання 

  

03.03.2022                                                                                                   № 
 

Про надання дозволу на безоплатну передачу  

основних засобів з балансу КП «Туристично- 

інформаційний центр» Олевської міської ради  

на баланс Олевської міської ради 

 

Розглянувши лист директора КП «Туристично-інформаційний центр» 

Олевської міської ради від 28.01.2022 року № 9 Вжесінської А.О. 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 з балансу КП 

«Туристично-інформаційний центр» Олевської міської ради на баланс 

Олевської міської ради, згідно з додатком.  

2. КП «Туристично-інформаційний центр» Олевської міської ради (Вжесінська 

А.О.) здійснити процедуру передачі, та оформити акти приймання-передачі, у 

відповідності до вимог чинного законодавства.  

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності 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 ХІХ сесії Олевської міської ради  

VIII скликання від 03.03.2022 року №____ «Про надання 

дозволу на безоплатну передачу  

основних засобів з балансу КП «Туристично- 

інформаційний центр» 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 

нараховано

го зносу, 

грн 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн 

Рік 

придбан

ня 

1 2 3 4 5 6 7 

Комп’ютер (ПК-

моноблок) 

063 1    2021 

Ноутбук 064 1    2021 

Принтер MF 440 065 1    2021 

 
 

Секретар ради                                                                 Сергій МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 

                                                                                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІХ сесія             м.Олевськ          VІІІ скликання 

  

03.03.2022                                                                                                   № 

 

Про надання дозволу відділу освіти, молоді  

та спорту Олевської міської ради орендну  

плату за використання об’єктів нежитлової  

нерухомості залишати на потреби відділу  

 

 Розглянувши лист начальника відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради від 01.02.2022 № 13 Левченка В.П. щодо розподілу орендної плати,  

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

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

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

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

майна Олевської міської об’єднаної територіальної громади, Порядку розподілу 

орендної плати за використання майна Олевської міської територіальної 

громади, затверджених рішенням LVIII сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 03.09.2020 року №1803 та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради 100% 

орендної плати, отриманої від передачі в оренду майна Олевської міської 

територіальної громади, залишати на потреби відділу, у зв’язку з недостатністю 

кошторисних призначень на 2022 рік.   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

 

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про надання дозволу на списання  

основних засобів відділу освіти,  

молоді та спорту Олевської міської ради  

 

      Розглянувши лист начальника відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради від 26.01.2022 р. № 89 Левченка В.П. щодо списання основних 

засобів, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. 26, 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 р. 

№749 та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

списання основних засобів, які вийшли з ладу та подальшій експлуатації і 

ремонту не підлягають через фактичну моральну та фізичну зношеність, згідно 

додатку. 

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

провести відповідні операції в бухгалтерському обліку, згідно вимог чинного 

законодавства. 

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

до цього рішення, оприбуткувати та в подальшому використати для 

господарських потреб. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

Міський голова                                                                            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

Додаток  

до рішення XІХ сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 03.03.2022 року №__ «Про надання 

дозволу на списання основних засобів відділу 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради» 

 

Основні засоби, що пропонуються до списання 
№ 

п/п 

Навчальний 

заклад 

Найменування 

обладнання 

Інвентарн

ий номер 
Кількість Ціна Знос 

Залишков

а вартість 

1 

 

 

Новоозерянський  

НВК 

 

 

Котел 

водонагрівальний 

опалювальний  

Е 1/9 

 

 

10490153 1 33456,00 33456,00 0,00 

 

 

Секретар ради                                                      Сергій МЕЛЬНИК  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про намір передати в оренду об’єкт 

нерухомого майна, що належить до  

комунальної власності Олевської міської  

територіальної громади без проведення аукціону   

  

Розглянувши заяву голови народного депутата України Арешонкова В.Ю. 

від 04.02.2022 року № 15 щодо передачі в оренду приміщення для розміщення 

громадської приймальні для здійснення депутатських повноважень, відповідно 

ст. 42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 

03.10.2019 року, постанови КМУ «Деякі питання оренди державного та 

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

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням 

LVIII сесії Олевської міської ради VII скликання від 03.09.2020 року №1803, 

Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої 

постановою КМУ від 28 квітня 2021 року № 630 «Деякі питання розрахунку 

орендної плати за державне майно» 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 без 

проведення аукціону, з метою розміщення громадської приймальні для 

здійснення депутатських повноважень, а саме: приміщення № 18 на першому 

поверсі в нежитловій чотирьохповерховій адмінбудівлі, загальною площею 13,7 

м
2
, за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 4, м. Олевськ, Житомирської області, 

11001. 

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

об’єктів комунальної власності Олевської міської територіальної громади, що 

підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, затверджений рішенням 

ІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 24.12.2020 року № 47 «Про 

затвердження Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Олевської 

міської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без 

проведення аукціону». 



 

ПРОЄКТ 

 

3. 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 без проведення 

аукціону, відповідно до вимог чинного законодавства.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

 

 

Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

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  



 

ПРОЄКТ 

 

                                                                         Додаток 
до рішення ХІХ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 03.03.2022 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 1824484000:13:000:0613 1,8153 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу) 

2 1824484000:08:000:0910 8,0145 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу) 

3 1824484000:03:000:0521 3,4386 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу) 

4 1824486400:09:000:0064  6,3907 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Стовпинського старостинського округу) 

5 1824486400:09:000:0065 19,7393 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Стовпинського старостинського округу) 

6 1824486400:09:000:0063 5,0848 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Стовпинського старостинського округу) 

7 1824487200:13:000:0153 5,2500 01.17 Олевська міська рада, 

 Коростенський р-н, Житомирська обл. 

(за межами населених пунктів 

Тепеницького старостинського округу) 

 

 

Начальник відділу землекористування                                      Микола 

САМЧЕНКО  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про затвердження проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок  

комунальної власності, з метою зміни цільового  

призначення та передачі безоплатно у власність  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяви громадян та надані документи, керуючись ст. 12, 20,81, 

95, 96, 116,118,121, 122, 123, 141,186 Земельного кодексу України, ст. ст.8, 20, 

22, 25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, проєкти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою 

зміни цільового призначення їх з коду КВЦПЗ 17.00 – землі резервного фонду 

на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого селянського господарства,  

розташованих на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів. 

2. Затвердити громадянам, згідно додатку, проєкти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою 

зміни цільового призначення їх з коду КВЦПЗ 16.00 – землі запасу на код 

КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого селянського господарства,  

розташованих на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів. 

3. Передати громадянам, згідно додатків, безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

4. Зобов’язати громадян, згідно додатків, в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельні ділянки. 

5. Попередити громадян, згідно додатків,  про заборону використання 

земельних ділянок до реєстрації права власності та зміни цільового 

призначення земельних ділянок. 

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

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



 

ПРОЄКТ 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

 

Міський голова                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



 

ПРОЄКТ 

 

                                                                              
Додаток 1 

до рішення ХІХ сесії Олевської міської ради  VІІІ 

скликання від 03.03.2022 року №  «Про затвердження 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, з метою зміни цільового призначення та 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого 

селянського господарства» 

 

СПИСОК 
громадян, яким затверджено проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

з метою зміни цільового призначення їх з коду 17.00 за КВЦПЗ  на код 01.03 за КВЦПЗ. 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я,  по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ***** ***** ***** 0,2567 1824485300:05:000:0815 

2 ***** ***** ***** 0,3781 1824485300:05:000:0814 

3 ***** ***** ***** 0,4486 1824485300:05:000:0812 

4 ***** ***** ***** 0,3266 1824485300:05:000:0813 

 

Начальник відділу землекористування                             Микола САМЧЕНКО 

 

                                                                               
Додаток 2  

до рішення ХІХ сесії Олевської міської ради  VІІІ 

скликання від 03.03.2022 року №  «Про затвердження 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, з метою зміни цільового призначення та 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого 

селянського господарства» 

 

СПИСОК 
громадян, яким затверджено проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

з метою зміни цільового призначення їх з коду 16.00 за КВЦПЗ  на код 01.03 за КВЦПЗ. 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім.’я,  по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ***** ***** ***** 1,9700 1824482400:08:000:0302 

2 ***** ***** ***** 1,7576 1824484400:05:000:0235 

3 ***** ***** ***** 1,7576 1824484400:05:000:0236 

4 ***** ***** ***** 1,7576 1824484400:05:000:0234 

5 ***** ***** ***** 1,7533 1824484400:05:000:0238 

6 ***** ***** ***** 1,7576 1824484400:05:000:0237 

 

Начальник відділу землекористування                              Микола САМЧЕНКО 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою зміни цільового призначення та 

передачі її в постійне користування 

 

Розглянувши заяву КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«РАДОВЕЛЬСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» 

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, код ЄДРПОУ 41469142, зареєстрованого за 

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

та надані документи, керуючись ст. ст. 12, 92, 95, 96, 116, 122, 123 ,125, 126 

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. Затвердити  КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РАДОВЕЛЬСЬКЕ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

з метою зміни цільового призначення, кадастровий номер 

1824486000:11:000:0404, загальною площею 0,4200 га, яка розташована на  

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів Радовельського старостинського округу із цільового призначення землі 

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

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02 за КВЦПЗ) зі 

зміною категорії земель із земель сільськогосподарського призначення на землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

2. Передати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РАДОВЕЛЬСЬКЕ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

в постійне користування земельну ділянку комунальної власності, загальною 

площею 0,4200 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
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машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02 за КВЦПЗ), яка 

розташована на  території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Радовельського старостинського округу, 

кадастровий номер 1824486000:11:000:0404.  

3. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РАДОВЕЛЬСЬКЕ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ провести 

державну реєстрацію права постійного користування на вищезазначену 

земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості у встановленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

Міський голова           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про надання  дозволу на виготовлення 

звітів про експертну грошову оцінку 

земельних ділянок комунальної власності  

 

Розглянувши заяви громадян 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 ***** на  виготовлення звіту з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки комунальної власності 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), яка 

розташована за адресою вул. *****, 2а, с. Радовель, Коростенський район, 

Житомирська область. 

2. 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), яка 

розташована за адресою вул. *****, 2-Б, м. Олевськ, Коростенський район, 

Житомирська область. 

3. 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 
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розташованої на території Олевської міської ради  Житомирської області за 

межами населених пунктів Жубровицького старостинського округу. 

4. Надати дозвіл ФОП ***** спільно з ФОП *****  на  виготовлення звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності 

несільськогосподарського  призначення, загальною площею 0,0926 га, 

кадастровий номер 1824455100:01:023:0004, з метою надання у власність 

шляхом викупу для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування (Код 03.08 за КВЦПЗ), 

яка розташована за адресою вул. *****, 2-А, м. Олевськ, Коростенський район, 

Житомирська область. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.).  

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про передачу безоплатно у власність  

земельної ділянки комунальної власності 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

Коростенського р-ну, Житомирської обл., 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 ***** безоплатно у власність земельну ділянку, загальною 

площею 0,2600 га, кадастровий номер 1824484000:07:000:0265, цільове 

призначення – для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за 

КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів Кишинського старостинського округу із 

земель сільськогосподарського призначення. 

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

відповідно до вимог чинного законодавства. 

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

реєстрації  права власності та про цільове використання земельної ділянки. 

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з 

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

 

 

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 
 

Про виготовлення технічної 

документації 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 1824485300:05:000:0677, загальною площею 2,0000 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 Лопатицького 

старостинського округу, згідно додатку 1. 

2. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824481300:08:000:0206, загальною площею 23,6693 га, 

цільове призначення – землі резервного фонду (Код 17.00 за КВЦПЗ), 

розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Калинівського старостинського округу, згідно 

додатку 2. 

3. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824481300:08:000:0207, загальною площею 56,1895 га, 

цільове призначення – землі резервного фонду (Код 17.00 за КВЦПЗ), 

розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Калинівського старостинського округу, згідно 

додатку 3. 
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4. Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.).  

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   

         
Додаток  1 

до рішення  ХІХ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 03.03.2022 року №  «Про 

виготовлення технічної документації щодо 

поділу земельної ділянки комунальної 

власності»  
                                                                                                                             

№ п/п Номер земельної ділянки Площа, га 

1 земельна ділянка №1 1,0000 

2 земельна ділянка №2 1,0000 

 

Начальник відділу землекористування                                Микола САМЧЕНКО 

 
Додаток  2 

до рішення  ХІХ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 03.03.2022 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 3,6693 

 

Начальник відділу землекористування                                Микола САМЧЕНКО  
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Додаток  3 

до рішення  ХІХ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 03.03.2022 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 20,0000 

3 земельна ділянка №3 16,1895 

 

Начальник відділу землекористування                                Микола САМЧЕНКО 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про надання в користування земельних  

ділянок комунальної власності для проведення 

геологознімальних, геодезичних,  

пошукових та інших розвідувальних робіт 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІД ГРУП», код ЄДРПОУ 42410364, зареєстрованого 

за адресою: вул. Металургів, будинок 22 офіс 33, м. Бровари, Київської обл., 

відповідно до спеціального дозволу на користування надрами, реєстраційний 

номер 5004 від 31 травня 2019 року та беручи до уваги Форму №3 – гр, 

затвердженої Державною службою геології та надр України, реєстраційний 

номер 275 від 07 вересня 2021 року, керуючись ст. 97, 97
1
 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. Надати в користування ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІД ГРУП» земельні ділянки комунальної власності 

(згідно додатку), що розташовані на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів Тепеницького 

старостинського округу для проведення геологознімальних, пошукових, 

геодезичних та інших розвідувальних робіт (земельна ділянка «Семенівська», 

яка розташована за 1,2 км. на південний схід від с. Обище, що планується до 

збільшення площі геологічного вивчення, яка прилягає до контуру спеціального 

дозволу №5004 від 31.05.2019 року, згідно кутових точок системи координат, 

затверджених Формою 3 – гр №275 від 07.09.2021 року). 

2. Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГІД ГРУП» відшкодовувати усі збитки власнику земельної ділянки в порядку 

передбаченому Постановою Кабінету міністрів України від 19 квітня 1993 року 

№ 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам», а також за свій рахунок привести займані земельні 

ділянки у попередній стан. 
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3. Доручити міському голові підписати угоду про проведення 

геологознімальних, пошукових, геодезичних та інших розвідувальних робіт. 

4. 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 ХІХ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 03.03.2022 року №  

«Про надання в користування земельних  

ділянок комунальної власності для проведення 

геологознімальних, геодезичних,  

пошукових та інших розвідувальних робіт» 

 

№ Кадастровий номер Код за 

КВЦПЗ 

Загальна 

площа, 

га 

Площа, яка надається в 

користування для 

проведення розвідувальних 

робіт, га 

1 1824487200:04:000:0286 01.03 2,0000 0,0040 

2 1824487200:04:000:0389 01.01 1,0185 0,0040 

3 1824487200:04:000:0284 01.03 2,0000 0,0040 

4 1824487200:04:000:0287 01.03 2,0000 0,0040 

5 1824487200:04:000:0384 01.01 1,2594 0,0040 

 

Начальник відділу землекористування                              Микола САМЧЕНКО 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про припинення дії договорів оренди   

земельних ділянок комунальної власності  

несільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КИЇВСТАР», код ЄДРПОУ 21673832, зареєстрованого за адресою: вул. 

Дегтярівська, 53, м. Київ про припинення дії договорів оренди земельних 

ділянок комунальної власності, керуючись Законом України «Про оренду 

землі», ст. 141 п. 24 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 26 

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

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

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

Олевської міської об’єднаної територіальної громади» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

архітектури та земельних відносин, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 18 грудня 2008 

року укладеного між Зубковицькою сільською радою та ПрАТ «КИЇВСТАР», 

стосовно земельної ділянки, кадастровий номер 1824483201:05:003:0001, 

загальною площею 0,0959 га, цільове призначення - для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за КВЦПЗ), 

розташованої за адресою: с. Зубковичі, Коростенський район, Житомирська 

область, за згодою сторін. 

1.1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 30 липня 2009 

року № ZYT 430/1 укладеного між Олевською районною державною 

адміністрацією Житомирської області та ПрАТ «КИЇВСТАР», стосовно 

земельної ділянки, кадастровий номер 1824486000:11:000:1005, загальною 

площею 0,1225 га, цільове призначення - для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за КВЦПЗ), розташованої за 

адресою: Коростенський (Олевський) район, Житомирська область (за межами 

населених пунктів с. Радовель), за згодою сторін. 

1.2. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 22 листопада 

2007 року № ZYТ-433 укладеного між Юрівською сільською радою та ПрАТ 
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«КИЇВСТАР», стосовно земельної ділянки, кадастровий номер 

1824488001:04:001:0003, загальною площею 0,1089 га, цільове призначення - 

для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за 

КВЦПЗ), розташованої за адресою: с. Юрове, Коростенський (Олевський) 

район, Житомирська область, за згодою сторін. 

1.3. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 30 липня 2009 

року № ZYT 434/1 укладеного між Олевською районною державною 

адміністрацію Житомирської області та ПрАТ «КИЇВСТАР», стосовно 

земельної ділянки, кадастровий номер 1824484800:10:000:0025, загальною 

площею 0,2025 га, цільове призначення - для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за КВЦПЗ), розташованої на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів Кишинського старостинського округу (бувша Копищенська сільська 

рада), за згодою сторін. 

1.4. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 13 квітня 2011 

року укладеного між Олевською районною державною адміністрацією 

Житомирської області та ПрАТ «КИЇВСТАР», стосовно земельної ділянки, 

кадастровий номер 1824484000:07:000:0014, загальною площею 0,1241 га, 

цільове призначення - для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій (код 13.01 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів Кишинського 

старостинського округу (бувша Кишинська сільська рада), за згодою сторін. 

1.5. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 15 березня 2011 

року укладеного між Олевською районною державною адміністрацією та ПрАТ 

«КИЇВСТАР», стосовно земельної ділянки, кадастровий номер 

1824486800:08:000:0018, загальною площею 0,1504 га, цільове призначення - 

для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за 

КВЦПЗ), розташованої на території Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів Сущанського старостинського округу 

(бувша Сущанська сільська рада), за згодою сторін. 

1.6. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 19 липня 2012 

року укладеного між Олевською районною державною адміністрацією 

Житомирської області та ПрАТ «КИЇВСТАР», стосовно земельної ділянки, 

кадастровий номер 1824481300:04:000:0153, загальною площею 0,1200 га, 

цільове призначення - для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій (код 13.01 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

Калинівського старостинського округу (бувша Жовтнева сільська рада), за 

згодою сторін. 

1.7. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 26 квітня 2011 

року укладеного між Тепеницькою сільською радою та ПрАТ «КИЇВСТАР», 

стосовно земельної ділянки, кадастровий номер 1824487204:14:001:0020, 

загальною площею 0,0400 га, цільове призначення - для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за КВЦПЗ), 
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розташованої за адресою: с. Соснівка, Коростенський (Олевський) район, 

Житомирська область, за згодою сторін. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти та постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(Налапко П.П.). 

 

 

 Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про укладання договорів оренди землі 

несільськогосподарського призначення  

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА ЗА ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН ТАУЕР КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 

44281999, зареєстрованого за адресою: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ та надані 

документи, керуючись Законом України «Про оренду землі», ст. 83, 93, ч. 2 ст. 

120, ст. 124, п. 24 Перехідних положень 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 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за 

КВЦПЗ), яка розташована за адресою с. Зубковичі, Коростенського району, 

Житомирської області, загальною площею 0,0959 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 1824483201:05:003:0001, терміном на 25 (двадцять п’ять) 

років, між Олевською міською радою Житомирської області та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН ТАУЕР 

КОМПАНІ». 

1.1. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за 

КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів Радовельського старостинського округу, 

загальною площею 0,1225 га, кадастровий номер земельної ділянки 

1824486000:11:000:1005, терміном на 25 (двадцять п’ять) років, між Олевською 

міською радою Житомирської області та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН ТАУЕР КОМПАНІ». 
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1.2. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за 

КВЦПЗ), яка розташована за адресою с. Юрове, Коростенського району, 

Житомирської області, загальною площею 0,1089 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 1824488001:04:001:0003, терміном на 25 (двадцять п’ять) 

років, між Олевською міською радою Житомирської області та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН ТАУЕР 

КОМПАНІ». 

1.3. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за 

КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів Копищенського старостинського округу, 

загальною площею 0,2025 га, кадастровий номер земельної ділянки 

1824484800:10:000:0025, терміном на 25 (двадцять п’ять) років, між Олевською 

міською радою Житомирської області та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН ТАУЕР КОМПАНІ». 

1.4. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за 

КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів Кишинського старостинського округу, 

загальною площею 0,1241 га, кадастровий номер земельної ділянки 

1824484000:07:000:0014, терміном на 25 (двадцять п’ять) років, між Олевською 

міською радою Житомирської області та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН ТАУЕР КОМПАНІ». 

1.5. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за 

КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів Сущанського старостинського округу, 

загальною площею 0,1504 га, кадастровий номер земельної ділянки 

1824486800:08:000:0018, терміном на 25 (двадцять п’ять) років, між Олевською 

міською радою Житомирської області та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН ТАУЕР КОМПАНІ». 

1.6. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за 

КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів Калинівського старостинського округу, 

загальною площею 0,1200 га, кадастровий номер земельної ділянки 

1824481300:04:000:0153, терміном на 25 (двадцять п’ять) років, між Олевською 
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міською радою Житомирської області та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН ТАУЕР КОМПАНІ». 

1.7. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за 

КВЦПЗ), яка розташована за адресою с. Соснівка, Коростенського району, 

Житомирської області, загальною площею 0,0400 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 1824487204:14:001:0020, терміном на 25 (двадцять п’ять) 

років, між Олевською міською радою Житомирської області та 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН ТАУЕР 

КОМПАНІ». 

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

грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій (код 13.01 за КВЦПЗ).  

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН 

ТАУЕР КОМПАНІ» в місячний термін укласти та зареєструвати договори 

оренди вищезазначених земельних ділянок, 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  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок комунальної власності  

з метою передачі у користування на умовах оренди 

 

Розглянувши заяви: 

-  ОЛЕВСЬКОЇ РАЙОННОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ, код 

ЄДРПОУ 01750306, зареєстрованої за адресою: вул. Володимирська, 3, м. 

Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЕВСЬКИЙ 

ОРС»,  код ЄДРПОУ 32088180, зареєстрованого за адресою: вул. Заводська, 13, 

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

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою передачі у користування на умовах оренди, 

керуючись ст. ст. 12, 93, 95, 96, 122, 123,124, 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 ОЛЕВСЬКІЙ РАЙОННІЙ СПІЛЦІ СПОЖИВЧИХ 

ТОВАРИСТВ на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в користування на умовах оренди   

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), 

яка розташована за адресою: вул. Кооперативна, 1, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської області, орієнтовною площею 0,14 га. 

2. Надати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОЛЕВСЬКИЙ ОРС» на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в користування на умовах оренди 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 

11.02 за КВЦПЗ), яка розташована за адресою: вул. Сидоренка, 3-А, с. Перга, 

Коростенського р-ну, Житомирської області, орієнтовною площею 0,84 га. 



 

ПРОЄКТ 

 

2. ОЛЕВСЬКІЙ РАЙОННІЙ СПІЛЦІ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ, 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЕВСЬКИЙ ОРС» 

в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем 

робіт по виготовленню проєктів із землеустрою. 

3. ОЛЕВСЬКІЙ РАЙОННІЙ СПІЛЦІ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ, 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЕВСЬКИЙ ОРС» 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в 

користування на умовах оренди погоджений у встановленому законодавством  

порядку в місячний термін подати на чергову сесію міської ради на 

затвердження. 

4. Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.).  

 

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про затвердження проєкту землеустрою                                                                       

щодо відведення земельної ділянки                                                                                

комунальної власності з метою зміни цільового  

призначення та передачі у користування на умовах оренди  

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 44, с. 

Зубковичі, 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 2,0000 га, кадастровий 

номер 1824483200:03:000:0805, 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, 

яка розташована на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів Зубковицького старостинського округу, розробник 

ПП «АНДВОЛ». 

2. 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). 

3. ***** укласти та зареєструвати договір оренди земельної ділянки, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

за достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктами 

землеустрою. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 



 

ПРОЄКТ 

 

Міський голова                              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення та передачі у 

безоплатно у власність для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 1-Б, м. 

Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл. 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 ***** на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної діляни комунальної власності, загальною площею 0,4809 

га, кадастровий номер 1824487200:17:000:0183, з метою зміни цільового 

призначення та передачі безоплатно у власність, яка розташована 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). 

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

по виготовленню документації із землеустрою. 

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

комунальної власності з метою зміни цільового призначення та передачі 

безоплатно у власність, погоджений у встановленому законодавством порядку 

подати на чергову сесію міської ради для затвердження. 

4. В разі не вжиття заходів з боку ***** щодо розроблення проєкту 

землеустрою стосовно відведення земельної ділянки  та набуття права власності 



 

ПРОЄКТ 

 

на земельну ділянку протягом одного року, з моменту  надання такого дозволу, 

вказане рішення вважається не виконаним та втрачає чинність. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

 

Міський голова                                                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності 

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: пров. *****, 2, с. 

Замисловичі, Коростенського р-ну, Житомирської обл. 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 *****на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства (Код 

01.03 за КВЦПЗ), площею 1,9300 га, кадастровий номер 

1824482400:02:000:0607, розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів Замисловицького 

старостинського округу із земель резервного фонду (Код 17.00 за КВЦПЗ). 

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

по виготовленню документації із землеустрою. 

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

комунальної власності, погоджений у встановленому законодавством  порядку 

подати на чергову сесію міської ради для затвердження. 

4. 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. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

Міський голова                               Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення та передачі у 

власність шляхом викупу 

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 15 кв. 179, м. 

Харків щодо зміни цільового призначення та передачі у власність шляхом 

викупу земельної ділянки комунальної власності, керуючись ст. 12, 40, 95, 96, 

Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25,50 Закону України «Про 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

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

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення та передачі у власність шляхом викупу, кадастровий номер 

1824455100:04:000:0070, загальною площею 0,2232 га,  розташованої на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населеного 

пункту м. Олевськ із цільового призначення земельні ділянки запасу (Код 02.11 

за КВЦПЗ) на цільове призначення для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ). 

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

по виготовленню документації із землеустрою. 

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

комунальної власності з метою зміни цільового призначення та передачі у 

власність шляхом викупу, погоджений у встановленому законодавством 

порядку подати на чергову сесію міської ради для затвердження. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

Міський голова                                                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

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 31 травня 2019 року 

№145, кадастровий номер 1824481600:02:000:0293, укладеного між Олевською 

міською радою та ТОВ «Акріс-Груп», шляхом укладання додаткової угоди до 

договору та викласти преамбулу у новій редакції, згідно додатку 1. 

2. Внести зміни до чинного договору оренди землі від 31 травня 2019 року 

№147, кадастровий номер 1824481600:02:000:0007, укладеного між Олевською 

міською радою та ТОВ «Акріс-Груп», шляхом укладання додаткової угоди до 

договору та викласти преамбулу у новій редакції, згідно додатку 2. 

3. Внести зміни до чинного договору оренди землі від 31 травня 2019 року 

№146, кадастровий номер 1824481600:02:000:0006, укладеного між Олевською 

міською радою та ТОВ «Акріс-Груп», шляхом укладання додаткової угоди до 

договору та викласти преамбулу у новій редакції, згідно додатку 3. 

4. 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 

 

Додаток 1 

до рішення  ХІХ сесії Олевської 

міської  ради VІІІ скликання від 

03.03.2022 року №  «Про внесення 

змін до договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення»  

 
                                                                       ДОДАТКОВА УГОДА 

                                               до Договору оренди землі від 31 травня 2019 року №145  

                                                          кадастровий номер 1824481600:02:000:0293 

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 XVIIІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 03.03.2022 року № «Про внесення змін до 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», (далі за текстом - «Орендодавець»), з однієї 

сторони, та  Товариство з обмеженою відповідальністю «Аріс-Груп», код ЄДРПОУ 41838145, в особі 

директора Рудь Сергія Євгеновича, який діє на підставі Статуту, (далі за текстом – «Орендар»), з іншої 

сторони, що являються «Сторонами» за Договором оренди землі від 31 травня 2019 року №145 стосовно 

земельної ділянки  з кадастровим номером 1824481600:02:000:0293, яка розташована за адресою Житомирська 

область, Коростенський (Олевський) район, с. Жубровичі, вирішили укласти угоду про наступне: 

1. Текст преамбули договору оренди земельної ділянки від 31 травня 2019 року №145 укладеного між 

Олевською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Акріс-Груп» 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 «Аріс-

Груп», код ЄДРПОУ 41838145, в особі директора Рудь Сергія Євгеновича, який діє на підставі Статуту (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 31 травня 2019 року №145 

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 «Акріс-Груп» в особі директора 

Рудь Сергія Євгеновича 

Код ЄДРПОУ: 4183145 

Місце знаходження юридичної особи:                               

вул. Жилянська, 106-Б 

м. Київ 

 

Орендодавець      Орендар 

________________________                                                       __________________________ 

М.П. (за наявності печатки)                       М.П. (за наявності печатки)  



 

ПРОЄКТ 

 

Додаток 2 

до рішення  ХІХ сесії Олевської 

міської  ради VІІІ скликання від 

03.03.2022 року №  «Про внесення 

змін до договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення»  

 
                                                                       ДОДАТКОВА УГОДА 

                                               до Договору оренди землі від 31 травня 2019 року №147 

                                                          кадастровий номер 1824481600:02:000:0007 

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 XVIIІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 03.03.2022 року № «Про внесення змін до 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», (далі за текстом - «Орендодавець»), з однієї 

сторони, та  Товариство з обмеженою відповідальністю «Аріс-Груп», код ЄДРПОУ 41838145, в особі 

директора Рудь Сергія Євгеновича, який діє на підставі Статуту, (далі за текстом – «Орендар»), з іншої 

сторони, що являються «Сторонами» за Договором оренди землі від 31 травня 2019 року №147 стосовно 

земельної ділянки  з кадастровим номером 1824481600:02:000:0007, яка розташована за адресою Житомирська 

область, Коростенський (Олевський) район, с. Жубровичі, вирішили укласти угоду про наступне: 

1. Текст преамбули договору оренди земельної ділянки від 31 травня 2019 року №147 укладеного між 

Олевською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Акріс-Груп» 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 «Аріс-

Груп», код ЄДРПОУ 41838145, в особі директора Рудь Сергія Євгеновича, який діє на підставі Статуту (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 31 травня 2019 року №147 

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 «Акріс-Груп» в особі директора 

Рудь Сергія Євгеновича 

Код ЄДРПОУ: 4183145 

Місце знаходження юридичної особи:                               

вул. Жилянська, 106-Б 

м. Київ 

 

 

Орендодавець      Орендар 

________________________                                                       __________________________ 

М.П. (за наявності печатки)                       М.П. (за наявності печатки)  



 

ПРОЄКТ 

 

Додаток 3 

до рішення  ХІХ сесії Олевської 

міської  ради VІІІ скликання від 

03.03.2022 року №  «Про внесення 

змін до договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення»  

 
                                                                       ДОДАТКОВА УГОДА 

                                               до Договору оренди землі від 31 травня 2019 року №146 

                                                          кадастровий номер 1824481600:02:000:0006 

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 XVIIІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 03.03.2022 року № «Про внесення змін до 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», (далі за текстом - «Орендодавець»), з однієї 

сторони, та  Товариство з обмеженою відповідальністю «Аріс-Груп», код ЄДРПОУ 41838145, в особі 

директора Рудь Сергія Євгеновича, який діє на підставі Статуту, (далі за текстом – «Орендар»), з іншої 

сторони, що являються «Сторонами» за Договором оренди землі від 31 травня 2019 року №146 стосовно 

земельної ділянки  з кадастровим номером 1824481600:02:000:0006, яка розташована за адресою Житомирська 

область, Коростенський (Олевський) район, с. Жубровичі, вирішили укласти угоду про наступне: 

1. Текст преамбули договору оренди земельної ділянки від 31 травня 2019 року №146 укладеного між 

Олевською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Акріс-Груп» 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 «Аріс-

Груп», код ЄДРПОУ 41838145, в особі директора Рудь Сергія Євгеновича, який діє на підставі Статуту (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 31 травня 2019 року №146 

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 «Акріс-Груп» в особі директора 

Рудь Сергія Євгеновича 

Код ЄДРПОУ: 4183145 

Місце знаходження юридичної особи:                               

вул. Жилянська, 106-Б 

м. Київ 

 

 

Орендодавець      Орендар 

________________________                                                       __________________________ 

М.П. (за наявності печатки)                       М.П. (за наявності печатки)  



 

ПРОЄКТ 

 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

ХVІІІ сесія                                     м. Олевськ                  VІІІ скликання 

 

03.03.2022                           № 

 

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 «Кишинський» 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 «Червона Зірка» 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 «ім. Шевченка» 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 



 

ПРОЄКТ 

 

КСП «Майдан» на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області за межами населених пунктів, згідно додатку  4.  

5. 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  6.  

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

(рілля) площею 1,2121 га, кадастровий номер 1824484000:07:000:0213, земельну 

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

1824484000:07:000:0185; 

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

(рілля) площею 0,9738 га, кадастровий номер 1824481300:08:000:0223, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 1,4403 га, кадастровий номер 

1824481300:08:000:0222; 

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

(рілля) площею 1,3180 га, кадастровий номер 1824481600:04:000:0784, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,5754 га, кадастровий номер 

1824481600:03:000:0186; 

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

(рілля) площею 0,9248 га, кадастровий номер 1824484000:08:000:0794, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,2738 га, кадастровий номер 

1824484000:13:000:0573; 

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

(рілля) площею 0,7399 га, кадастровий номер 1824487600:08:000:0288, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,7530 га, кадастровий номер 

1824487600:08:000:0362; 

11. Рекомендувати громадянам здійснити державну реєстрацію речового права 

на земельну ділянку згідно законодавства. 

12. 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. 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.) 

 

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

                                                 Додаток  1 
                                             до рішення  ХІХ  сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання  

                                              від 03.03.2022 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 «Кишинський»  

на території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0281859 

рілля – 

789, 

кормо

ві 

угіддя 

–722 

2.  ***** ***** ***** ***** ****

* 

***** ЖТ 

0282189 

рілля – 

648, 

кормо

ві 

угіддя 

– 207 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

 

 

                                               Додаток  2 
                                             до рішення  ХІХ сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання  

                                              від 03.03.2022 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 «Червона Зірка»  

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 

0280935 

рілля – 

294, 

кормо

ві 

угіддя 

– 294 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО  



 

ПРОЄКТ 

 

 

 

                                                 Додаток  3 
                                             до рішення  ХІХ сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання  

                                              від 03.03.2022 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. Шевченка»  

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 

0192979 

рілля – 

611, 

кормо

ві 

угіддя 

– 218 

 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

  

                                                
                                                  Додаток  4 

                                             до рішення  ХІХ  сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання  

                                              від 03.03.2022 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 «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 

0194682 

рілля – 

72, 

кормо

ві 

угіддя 

– 174 

 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО  



 

ПРОЄКТ 

 

                                                 Додаток  5 
                                             до рішення  ХІХ  сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання  

                                              від 03.03.2022 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 

0279976 

рілля – 

397, 

кормо

ві 

угіддя 

– 353 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

 

                                         
                                                 Додаток  6 

                                             до рішення  ХІХ сесії Олевської міської  ради VІІІ скликання  

                                              від 03.03.2022 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 

0194682 

рілля – 

72, 

кормо

ві 

угіддя 

– 174 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

 

     Розглянувши заяви: 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 5,  с. Жубровичі,  Коростенський   

район, Житомирська область; 

- *****,  проживає за адресою: вул. *****, 22, кв.11, м. Олевськ, 

Коростенський   район, Житомирська область; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 18, м. Олевськ,  Коростенський   

район, Житомирська область; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 17, с. Покровське,  Коростенський   

район, Житомирська область та надані документи, керуючись ст.25 

Земельного кодексу України, ст.ст.1,2,3,5,9 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», ст.ст.27,28,55 Закону України «Про землеустрій», ст.26 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  України»,  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 1,1599  га на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, яка розроблена ПП «АНДВОЛ».; 

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

ділянку загальною площею 1,1599 га  (рілля), кадастровий номер 

1824486000:10:000:0705; 

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) 



 

ПРОЄКТ 

 

загальною площею 0,6244  га на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, яка розроблена ПП «АНДВОЛ».; 

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

ділянку загальною площею 0,2732 га  (рілля), кадастровий номер 

1824488000:05:000:0369; 

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

ділянку загальною площею 0,3512 га  (сіножаті), кадастровий номер 

1824488000:03:000:0374; 

3. 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 2,0938  га на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, яка розроблена ПП «АНДВОЛ».; 

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

ділянку загальною площею 1,0728 га  (рілля), кадастровий номер 

1824487204:14:003:0137; 

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

ділянку загальною площею 1,0210 га  (пасовища), кадастровий номер 

1824487200:05:000:0208; 

4. 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 1,3860  га на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, яка розроблена ПП «АНДВОЛ».; 

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

ділянку загальною площею 0,7933 га  (рілля), кадастровий номер 

1824484400:07:000:0172; 

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

ділянку загальною площею 0,4155 га  (сіножаті), кадастровий номер 

1824484400:10:000:0561; 

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

загальною площею 0,1772 га  (сіножаті), кадастровий номер 

1824484400:10:000:0562; 

5. 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. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

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

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

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



 

ПРОЄКТ 

 



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності (с. Варварівка) 

 

        У зв’язку з необхідністю поділу земельної ділянки комунальної власності 

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

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

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

самоврядування в Україні» та 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 1824486200:07:000:0232, загальною площею 0,0770 га, землі 

запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ), розташованої в с. Варварівка, Коростенського 

району, Житомирської області на дві земельні ділянки (згідно додатку). 

2. Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П).  

 

 

Міський голова           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

Додаток  

до рішення ХІХ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 03.03.2022 року №  «Про 

виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності (с. Варварівка)»  

 

 

Перелік земельних ділянок:  

 

 

№п/п № земельної ділянки орієнтовна площа, га 

1 земельна ділянка №1 0,0143 

2 земельна ділянка №2 0,0627 

 

 
Начальник відділу землекористування                                              Микола САМЧЕНКО   

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

з метою продажу на земельних торгах  

у формі електронного аукціону 

    

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 у формі електронного аукціону 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 0,4500 га, цільовим призначенням для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (код за КВЦПЗ 11.02) із земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, розташованої на території Олевської міської ради Житомирської 

області (за межами Покровського старостинського округу), з метою продажу на 

земельних торгах у формі електронного аукціону; 

2. Олевській міській раді замовити розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, загальною орієнтовною 

площею 0,0200 га, цільовим призначенням для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (код за КВЦПЗ 03.07) із земель житлової та громадської 



 

ПРОЄКТ 

 

забудови, розташованої за адресою: вул. Покальчука, м. Олевськ,  

Коростенський район, Житомирська область, з метою продажу на земельних 

торгах у формі електронного аукціону; 

3. Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону 

погоджений в установленому законом порядку, подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

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

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

 

 

 

Міський голова                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки комунальної власності 

з метою продажу на земельних торгах  

у формі електронного аукціону 

 

З метою забезпечення ефективного використання міського земельного 

фонду в ринкових умовах та поповнення міського бюджету, керуючись  ст. 122, 

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. Олевській міській раді замовити виготовлення звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності 

несільськогосподарського  призначення з метою продажу на земельних торгах 

у формі електронного аукціону, площею  0,06 га, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), розташованої за 

адресою: вул. Житомирська, с. Зубковичі, Коростенський район, Житомирська 

область, кадастровий номер 1824483201:05:003:0038. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П). 

 

 

Міський голова                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

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         



 

ПРОЄКТ 

 

                                                                          
Додаток 

до рішення ХІХ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 03.03.2022 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 ***** ***** ***** 0,1450 1824486200:07:000:0152 

2 ***** ***** ***** 0,1430 1824486200:07:000:0192 

3 ***** ***** ***** 0,1450 1824486200:07:000:0242 

4 ***** ***** ***** 0,1500 1824486200:07:000:0123 

 

 

Начальник відділу землекористування                                              Микола САМЧЕНКО      



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

  

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) 

та для ведення особистого селянського господарства 

          

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) та для ведення індивідуального 

садівництва, 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) та 

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ). 

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) та для ведення 

особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ).  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельні ділянки. 



 

ПРОЄКТ 

 

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 

 

                                                                                                   Додаток 

до рішення ХІХ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від  03.03.2022 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) та для ведення особистого 

селянського господарства» 

 

 

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) та для ведення особистого селянського господарства 

 
 
 

 
№ 

п/п 

 
 

 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 
 

 
Місце проживання 

 
 

 
Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

житлового 

будинку 

господарс

ьких 

будівель    

і споруд, 

га 

Для 
ведення 

особист
ого 

селянсь

кого 
господа

рства, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 ***** ***** ***** 5 6 7 8 

1 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824483201:05:001:0024 

2 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824486203:11:005:0053 

3 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:008:0037 

4 ***** ***** ***** 0,2128 0,2128 - 1824484401:11:001:0025 

5 ***** ***** ***** 0,0727 0,0727 - 1824455100:02:012:0016 

6 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824481601:05:008:0120 

7 ***** ***** ***** 0,1543 0,1543 - 1824482401:04:001:0056 

8 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824481301:10:021:0001 

9 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824486001:04:005:0177 

10 ***** ***** ***** 0,2300 0,2300 - 1824486202:05:003:0077 

11 ***** ***** ***** 0,0487 0,0487 - 1824455100:01:027:0077 

12 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824481601:05:006:0138 

13 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824481301:10:042:0010 

14 ***** ***** ***** 0,0697 0,0697 - 1824455100:01:014:0075 

15 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824481601:05:006:0139 

16 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:021:0051 

17 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824486001:04:005:0176 

***** 0,2798 - 0,2798 1824486001:04:005:0175 

18 ***** ***** ***** 0,0929 0,0929 - 1824455100:01:025:0079 

19 ***** ***** ***** 0,0940 0,0940 - 1824487602:06:001:0020 

20 ***** ***** ***** 0,2331 0,2331 - 1824483601:05:040:0007 

21 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824481301:10:040:0002 
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22 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:019:0215 

23 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:038:0054 

24 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - 1824484001:11:010:0043 

 

Начальник відділу землекористування                                                            Микола 

САМЧЕНКО  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

  

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, для будівництва  

індивідуальних гаражів та для індивідуального  

дачного будівництва. 

 

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, для будівництва індивідуальних гаражів та для індивідуального 

дачного будівництва, 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, для індивідуального 



 

ПРОЄКТ 

 

дачного будівництва (Код 07.03 за КВЦПЗ) із земель рекреаційного 

призначення. 

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проєктів із 

землеустрою.   

3. Громадянам, згідно додатку, проєкти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4. Виготовлення 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   



 

ПРОЄКТ 

 

 

                                                                                                                       Додаток 
до рішення ХІХ  сесії міської ради  VІІІ скликання 

від 03.03.2022 №  «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, для будівництва індивідуальних гаражів та для індивідуального дачного 
будівництва 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 209м.’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 

Для 

індивідуа

льного 

дачного 

будівниц

тва, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ***** ***** ***** 0,0350 - 0,0350 - - - 

2 ***** ***** ***** 0,3000 - - 0,3000 - - 

3 ***** ***** ***** 0,1000 - 0,1000 - - - 

4 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - - 

5 ***** ***** ***** 0,2685 - - 0,2685 - - 

6 ***** ***** ***** 0,1200 - 0,1200 - - - 

7 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - - 

8 ***** ***** ***** 0,1700 - - 0,1700 - - 

9 ***** ***** ***** 0,0100 - - - 0,0100 - 

10 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - - 

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

12 ***** ***** ***** 0,1200 - 0,1200 - - - 

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

14 ***** ***** ***** 0,3000 - - 0,3000 - - 

15 ***** ***** ***** 0,1000 - 0,1000 - - - 

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

17 ***** ***** ***** 1,9000 - - 1,9000 - - 

18 ***** ***** ***** 0,0400 - 0,0400 - - - 

19 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - - 

20 ***** ***** ***** 0,3700 - - 0,3700 - - 

21 ***** ***** ***** 0,1000 - - - - 0,1000 
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22 ***** ***** ***** 0,5000 - - 0,5000 - - 

 

Начальник відділу землекористування                                                         Микола САМЧЕНКО  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

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 

ведення особистого селянського господарства та для будівництва 

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

земельну ділянку відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності та про цільове використання 

земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ    



 

ПРОЄКТ 

 

Додаток 

до рішення  ХІХ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 03.03.2022 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 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:008:0083 

2 ***** ***** ***** 0,4119 - - 0,4119 - 1824486001:04:008:0082 

3 ***** ***** ***** 0,4165 - - 0,4165 - 1824483201:05:001:0023 

4 ***** ***** ***** 0,2200 - - 0,2200 - 1824486203:11:005:0052 

5 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824487201:09:002:0059 

6 ***** ***** ***** 0,1500 0,1500 - - - 1824486003:01:001:0022 

8 ***** ***** ***** 0,1100 - 0,1100 - - 1824455100:01:017:0144 

9 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824485301:03:070:0007 

10 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824484004:09:001:0013 

11 ***** ***** ***** 0,1430 - - 0,1430 - 1824484004:09:001:0012 

12 ***** ***** ***** 0,1955 - - 0,1955 - 1824483601:05:015:0025 

13 ***** ***** ***** 0,0024 - - - 0,002

4 

1824455100:01:027:0078 

14 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:017:0145 

15 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824484801:02:004:0033 

16 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824484802:09:004:0005 

17 ***** ***** ***** 0,9683 - - 0,9683 - 1824481301:10:048:0014 

18 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824484001:11:011:0041 

19 ***** ***** ***** 1,0107 - - 1,0107 - 1824484001:11:011:0040 

20 ***** ***** ***** 1,5000 - - 1,5000 - 1824484401:11:003:0011 

21 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:016:0198 

22 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:001:0030 

23 ***** ***** ***** 1,5000 - - 1,5000 - 1824484401:11:003:0010 

24 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824482401:04:005:0013 
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25 ***** ***** ***** 0,3000 - - 0,3000 - 1824482401:04:005:0012 

26 ***** ***** ***** 0,5352 - - 0,5352 - 1824482401:04:005:0011 

27 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824456001:04:002:0011 

28 ***** ***** ***** 0,9006 - - 0,9006 - 1824456001:04:002:0012 

29 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824487601:03:002:0017 

30 ***** ***** ***** 1,0000 - - 1,0000 - 1824487601:03:002:0013 

31 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824483201:05:002:0012 

32 ***** ***** ***** 0,3000 - - 0,3000 - 1824483201:05:002:0011 

33 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:007:0068 

34 ***** ***** ***** 0,0555 - 0,0555 - - 1824455100:01:018:0065 

35 ***** ***** ***** 0,0800 - 0,0800 - - 1824455100:01:021:0054 

36 ***** ***** ***** 0,2500 - - 0,2500 - 1824481601:05:006:0140 

37 ***** ***** ***** 0,2166 0,2166 - - - 1824486001:04:005:0178 

38 ***** ***** ***** 0,1500 0,1500 - - - 1824456000:05:001:0022 

39 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 - - - 1824484001:11:001:0056 

40 ***** ***** ***** 1,2000 - - 1,2000 - 1824484001:11:001:0055 

41 ***** ***** ***** 0,0272 - 0,0272 - - 1824455100:02:038:0053 

 

Начальник відділу землекористування                                                         Микола САМЧЕНКО  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

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) 

      

Розглянувши спільні заяви: 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 11, кв.2, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. та *****, проживає за адресою: вул. 

*****, 17, с. Журжевичі, Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 63А, м. Олевськ, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл. та *****, проживає за адресою: вул. *****, 6, м. 

Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 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) та 

надані документи, на підставі 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. Затвердити *****та ***** технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну часткову 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

загальною площею 0,0459 га, яка розташована за адресою: вул. *****, 11, м. 

Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська обл., кадастровий номер 

1824455100:01:028:0050. 



 

ПРОЄКТ 

 

1.1 Надати ***** та ***** безоплатно у спільну часткову власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

площею 0,0459 га, яка розташована за адресою: вул. *****, 11, м. Олевськ, 

Коростенський р-н, Житомирська обл., кадастровий номер 

1824455100:01:028:0050. 

1.2 Зобов’язати ***** та ***** зареєструвати право власності на земельну 

ділянку відповідно до вимог чинного законодавства. 

2. Затвердити ***** та ***** технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну часткову 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

загальною площею 0,1000 га, яка розташована за адресою: вул. *****, 6, м. 

Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська обл., кадастровий номер 

1824455100:01:021:0055. 

2.1 Надати ***** та *****безоплатно у спільну часткову власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

площею 0,1000 га, яка розташована за адресою: вул. *****, 6, м. Олевськ, 

Коростенський р-н, Житомирська обл., кадастровий номер 

1824455100:01:021:0055. 

2.2 Зобов’язати ***** та ***** зареєструвати право власності на земельну 

ділянку відповідно до вимог чинного законодавства. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

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

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

 

 

Міський голова                              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

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 

набуття права власності на земельні ділянки протягом одного року, з моменту  



 

ПРОЄКТ 

 

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  



 

ПРОЄКТ 

 

Додаток 

до рішення  ХІХ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 03.03.2022 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, 219м.’я, по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

1 2 3 4 5 

1 ***** ***** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області 

0,2500 

2 ***** ***** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області (за межами 

населених пунктів Руднє-

Бистрянського 

старостинського округу) 

1,1000 

 
Начальник відділу землекористування                                                             Микола 

САМЧЕНКО  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про затвердження  проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

з метою передачі безоплатно у власність  

для ведення особистого селянського  

господарства 

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****а, 113, с. 

Хочине, Коростенського р-ну, Житомирської обл. про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

на території Олевської міської ради Житомирської області (за межами 

населених пунктів Хочинського старостинського округу), керуючись пунктом 

24 розділу Х Перехідні положення Земельного кодексу України, ст.12, 81, 116, 

118, 121, 122 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону 

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

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), 

загальною площею 0,5000 га, кадастровий номер 1824487600:02:000:0485, яка 

розташована на території Олевської міської ради Житомирської області (за 

межами населених пунктів Хочинського старостинського округу). 

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

особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), загальною 

площею 0,5000 га, кадастровий номер 1824487600:02:000:0485, яка 

розташована на території Олевської міської ради Житомирської області (за 

межами населених пунктів Хочинського старостинського округу). 

3. Зобов’язати Ковальчук Надію Филимонівну зареєструвати право 

власності на земельну ділянку відповідно до вимог чинного законодавства. 



 

ПРОЄКТ 

 

4. Попередити Ковальчук Надію Филимонівну про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності та про цільове використання 

земельної ділянки. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

  

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) 

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 22, с. 

Радовель, 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.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.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 0,1000 га, 

розташованої за адресою: вул. *****, 7-А, м. Олевськ, Коростенський р-н, 

Житомирська обл.  

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

виконавцем робіт по виготовленню проєктів із землеустрою.   

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

порядку, в місячний термін  подати на розгляд та затвердження чергової сесії 

міської ради.    

4. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 
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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  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

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 (Налапко 

П.П). 



 

ПРОЄКТ 

 

Міський голова                                                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХІХ сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

03.03.2022                         № 

 

Про укладання договору суперфіцію  

на користування земельною ділянкою  

комунальної власності  

 

Розглянувши лист Департаменту регіонального розвитку Житомирської 

обласної державної адміністрації про укладання договору суперфіцію, 

керуючись ст. 12, 102
1
,122 Земельного кодексу України, ст.ст. 395, 413 

Цивільного 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 суперфіцію між Департаментом регіонального розвитку 

Житомирської обласної державної адміністрації та Олевською міською радою 

Житомирської області на безоплатне користування земельною ділянкою, 

загальною площею 1,0865 га, кадастровий номер 1824484801:02:005:0033, 

цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель  закладів 

освіти (код 03.02 за КВЦПЗ), яка розташована за адресою вул. Партизанська, 

50-А, с. Копище, Коростенського району, Житомирської області з метою 

здійснення реконструкції адмінбудівлі під облаштування дошкільного 

навчального  закладу. 

2. Уповноважити Олевського міського голову укласти договір суперфіцію 

та провести державну реєстрацію права користування земельною ділянкою у 

встановленому законодавством порядку. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П). 

 

 

Міський голова                                                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 


