
 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

ч е р г о в а 

 

ХХVІІ сесія              м. Олевськ                     VІІІ скликання 

 

  Приміщення актового залу       10.01.2023 

 

Усього обрано депутатів – 26 

 

Зареєстрованих на сесії депутатів –  19 /список додається/ 

 

Відсутні – 7 

 

Запрошені: перший заступник міського голови Ковальчук Василь 

Юрійович, заступник міського голови Данюк Юрій Михайлович, керуючий 

справами виконавчого комітету Дворецький Володимир Якович, засоби масової 

інформації. 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання робочої групи. 

 

Пропозицію внесла депутат міської ради Вжесинська Анна Олександрівна 

 

ВИРІШИЛИ: Обрати робочу групу в складі трьох осіб: 

 

Вовк Сергій Анатолійович           – депутат міської ради; 

 

Павленко Марина Миколаївна   – депутат міської ради; 

 

Басюк Валерій Анатолійович      – депутат міської ради. 

 

На порядок денний чергової двадцять сьомої сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання виносяться наступні питання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської міської ради. 



 

2. Про внесення змін до бюджету Олевської міської територіальної громади 

на 2023 рік. 

 

3. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

 

4. Про затвердження плану роботи Олевської міської ради на 2023 рік. 
 

5. Про підтвердження членства у Всеукраїнській асоціаціях громад, Асоціації 

малих міст України, Всеукраїнській асоціації ОТГ, Асоціації міст України. 

 

6. Про звернення депутатів Олевської міської ради VІІІ скликання до 

Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, Голови Верховної Ради 

України Руслана СТЕФАНЧУКА, Прем’єр-міністра України Дениса 

ШМИГАЛЯ, Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України 

Руслана СТРІЛЬЦЯ. 

 

7. Про розширення повноважень старости Зубковицького старостинського 

округу Олевської міської територіальної громади Миколи Невойта. 

 

8. Про внесення змін у Додаток 1 до рішення XX сесії Олевської міської ради 

VIIІ скликання від 10.05. 2022 року № 867 «Про затвердження Структури 

та штатної чисельності  Олевської міської ради, штатної чисельності  

комунальних підприємств та установ міської ради у новій редакції». 

 

9. Про присвоєння чергового рангу старостам Калинівського та 

Майданського старостинських округів. 

 

10. Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного 

квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 

території Олевської  міської територіальної громади на 2023 рік. 

 

11. Про зняття з балансу житлового фонду комунальної власності Олевської  

міської ради житлових будинків.     

 

12. Про надання дозволу на  продовження дії договору суборенди. 

 

13. Про надання дозволу Опорному навчальному закладу Біотехнологічному 

ліцею «Радовель» Олевської міської ради на укладання тимчасового 

договору оренди. 

 

14. Про затвердження розпорядження Олевського міського голови. 

 



15. Про внесення змін до Програми забезпечення громадян  Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади життєво необхідними медичними 

препаратами та виробами медичного призначення на 2023-2025 роки. 

 

16. Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення 

прикордонних підрозділів 9 прикордонного загону імені Січових 

Стрільців, що дислокуються в межах ділянки відповідальності Олевської 

міської територіальної громади на 2023 рік. 

 

17. Про затвердження Програми зайнятості населення Олевської 

територіальної громади на 2023 рік.   

 

18. Про проведення інвентаризації несформованих земельних ділянок 

комунальної власності та надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок за 

межами населених пунктів. 

 

19. Про надання дозволу на розроблення проєктів із землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі в 

користування на умовах оренди. 

 

20. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою з метою зміни 

цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. 

 

21. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

встановлення цільового призначення земельної ділянки комунальної 

власності. 

 

22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з метою передачі у користування на умовах оренди. 

 

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки за межами населених пунктів. 

 

24. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

 

25. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

 

26. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок комунальної власності. 

 



27. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою продажу на 

земельних торгах у формі електронного аукціону. 

 

28. 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). 

 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

 

30. 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. 

 

      31. Різне.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний чергової ХХVІІ сьомої сесії Олевської 

міської ради 

Голосували «За» - одноголосно 

 

1. /1074. Про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської міської 

ради. 

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

ради. 

 

2. /1075. Про внесення змін до бюджету Олевської міської територіальної 

громади на 2023 рік. 

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

ради. 

 

3. /1076. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

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

ради. 

 

4. /1077. Про затвердження плану роботи Олевської міської ради на 2023 рік. 

Інформує: Мельник С.В. – секретар ради. 
 



5. /1078. Про підтвердження членства у Всеукраїнській асоціаціях громад, 

Асоціації малих міст України, Всеукраїнській асоціації ОТГ, Асоціації міст 

України. 

Інформує: Мельник С.В. – секретар ради. 

 

6. /1079. Про звернення депутатів Олевської міської ради VІІІ скликання до 

Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, Голови Верховної Ради 

України Руслана СТЕФАНЧУКА, Прем’єр-міністра України Дениса 

ШМИГАЛЯ, Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України 

Руслана СТРІЛЬЦЯ. 

Інформує: Мельник С.В. – секретар ради. 
 

7. /1080. Про розширення повноважень старости Зубковицького 

старостинського округу Олевської міської територіальної громади Миколи 

Невойта. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету 

Олевської міської ради. 

 

8. /1081. Про внесення змін у Додаток 1 до рішення XX сесії Олевської 

міської ради VIIІ скликання від 10.05. 2022 року № 867 «Про затвердження 

Структури та штатної чисельності  Олевської міської ради, штатної 

чисельності  комунальних підприємств та установ міської ради у новій 

редакції». 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету 

Олевської міської ради. 

 

9. /1082. Про присвоєння чергового рангу старостам Калинівського та 

Майданського старостинських округів. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету 

Олевської міської ради. 

 

10. /1083. Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного 

квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 

території Олевської  міської територіальної громади на 2023 рік. 

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

11. /1084. Про зняття з балансу житлового фонду комунальної власності 

Олевської  міської ради житлових будинків.     

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

 

12. /1085. Про надання дозволу на  продовження дії договору суборенди. 

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

 



13. /1086. Про надання дозволу Опорному навчальному закладу 

Біотехнологічному ліцею «Радовель» Олевської міської ради на укладання 

тимчасового договору оренди. 

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

 

14. /1087. Про затвердження розпорядження Олевського міського голови. 

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

 

15. /1088. Про внесення змін до Програми забезпечення громадян  Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади життєво необхідними 

медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2023-

2025 роки. 

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

16. /1089. Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення 

прикордонних підрозділів 9 прикордонного загону імені Січових 

Стрільців, що дислокуються в межах ділянки відповідальності Олевської 

міської територіальної громади на 2023 рік. 

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

 

17. /1090. Про затвердження Програми зайнятості населення Олевської 

територіальної громади на 2023 рік.    

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

18. /1091. Про проведення інвентаризації несформованих земельних ділянок 

комунальної власності та надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок за 

межами населених пунктів. 

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

19. /1092. Про надання дозволу на розроблення проєктів із землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою 

передачі в користування на умовах оренди. 

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

20. /1093. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою з метою 

зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. 

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

 

21. /1094. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

встановлення цільового призначення земельної ділянки комунальної 

власності. 

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

22. /1095. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з метою передачі у користування на умовах оренди. 

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



23. /1096. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки за межами населених пунктів. 

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

24. /1097. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

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

25. /1098. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

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

26. /1099. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянок комунальної власності. 

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

 

27. /1100. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою продажу на 

земельних торгах у формі електронного аукціону. 

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

28. /1101. 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). 

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

29. /1102. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

30. /1103. Про затвердження додаткового списку до розподілу земельних 

часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку 

(пай), надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та виділення в натурі земельних ділянок. 

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

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження рішення виконавчого комітету 

Олевської міської ради. 

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

ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 



         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1074 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до бюджету Олевської міської 

територіальної громади на 2023 рік. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1075 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання одноразової матеріальної допомоги 

жителям громади. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1076 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження плану роботи Олевської міської ради 

на 2023 рік. 

Інформує: Мельник С.В. – секретар ради. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1077 додається/ 
 



СЛУХАЛИ: 5. Про підтвердження членства у Всеукраїнській 

асоціаціях громад, Асоціації малих міст України, Всеукраїнській 

асоціації ОТГ, Асоціації міст України. 

Інформує: Мельник С.В. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1078 додається/ 

 

Зареєструвався депутат Хомутовський Леонід Володимирович 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про звернення депутатів Олевської міської ради VІІІ 

скликання до Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, 

Голови Верховної Ради України Руслана СТЕФАНЧУКА, Прем’єр-

міністра України Дениса ШМИГАЛЯ, Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України Руслана СТРІЛЬЦЯ. 

Інформує: Мельник С.В. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1079 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 7. Про розширення повноважень старости Зубковицького 

старостинського округу Олевської міської територіальної громади 

Миколи Невойта. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету 

Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1080 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін у Додаток 1 до рішення XX сесії 

Олевської міської ради VIIІ скликання від 10.05. 2022 року № 867 «Про 



затвердження Структури та штатної чисельності  Олевської міської 

ради, штатної чисельності  комунальних підприємств та установ 

міської ради у новій редакції». 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету 

Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1081 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про присвоєння чергового рангу старостам 

Калинівського та Майданського старостинських округів. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету 

Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1082 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження мінімальної вартості місячної 

оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна 

фізичних осіб на території Олевської  міської територіальної громади 

на 2023 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1083 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про зняття з балансу житлового фонду комунальної 

власності Олевської  міської ради житлових будинків.     
Інформує: Ковальчук В.Ю. – перший заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1084 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на  продовження дії договору 

суборенди. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1085 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу Опорному навчальному закладу 

Біотехнологічному ліцею «Радовель» Олевської міської ради на 

укладання тимчасового договору оренди. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1086 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження розпорядження Олевського 

міського голови. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1087 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін до Програми забезпечення громадян  

Олевської міської об’єднаної територіальної громади життєво 

необхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення на 2023-2025 роки. 



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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1088 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження Програми матеріально-технічного 

забезпечення прикордонних підрозділів 9 прикордонного загону імені 

Січових Стрільців, що дислокуються в межах ділянки 

відповідальності Олевської міської територіальної громади на 2023 

рік. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1089 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження Програми зайнятості населення 

Олевської територіальної громади на 2023 рік.    

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1090 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про проведення інвентаризації несформованих 

земельних ділянок комунальної власності та надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок за межами населених пунктів. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 



          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1091 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про надання дозволу на розроблення проєктів із 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі в користування на умовах оренди. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1092 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою з метою зміни цільового призначення земельної ділянки 

комунальної власності. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1093 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо встановлення цільового призначення земельної 

ділянки комунальної власності. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1094 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі у користування на 

умовах оренди. 

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



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1095 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за межами 

населених пунктів. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1096 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1097 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про внесення змін до договорів оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1098 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 26.  Про виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1099 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою продажу на земельних торгах у формі електронного 

аукціону. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1100 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 28. 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). 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1101 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

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



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1102 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про затвердження додаткового списку до розподілу 

земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на 

земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі земельних 

ділянок. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1103 додається/ 

 

 

Міський голова      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                                                                 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    

 

ХХVІІ сесія          м.Олевськ                              VІІІ скликання 

  

10.01.2023                №1074 

 

Про затвердження  

рішення виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління міської ради 

Горпиніч К.О. про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської 

міської ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та  враховуючи  висновок постійної комісії з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: Затвердити рішення виконавчого комітету Олевської міської ради                                                                                                                                                             

від 20.12.2022 року № 170 «Про внесення змін до бюджету Олевської міської  

територіальної громади на 2022 рік». 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                                                                                                  
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 170 

від 20.12.2022 року 

Про внесення змін до бюджету 

Олевської міської територіальної  

громади на 2022 рік  
 

Керуючись статтею 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Бюджетним кодексом України, відповідно до розпорядження 

начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 20.12.2022 року 

№375 «Про внесення змін до рішення Житомирської обласної ради від 

16.12.2021 №330», пунктів 4, 18  рішення ХV сесії Олевської міської ради VIIІ 

скликання від  21.12.2021 року  №748 „Про бюджет Олевської міської  

територіальної громади на 2022 рік”, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:      

1. Внести такі зміни до бюджету Олевської міської територіальної громади на 

2022 рік: 

1) зменшити  доходи загального фонду по коду доходів 41051200  

«Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» на суму 42 317,0  гривень згідно з 

додатком 1; 

2) зменшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0611200 «Надання 

освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» на суму  42 317,0 гривень згідно з додатком 2; 

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

2. Рішення виконкому винести на затвердження міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом 

обов’язків.     

                   

   

Перший заступник міського голови                                        Василь КОВАЛЬЧУК    



                                                                                                           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    

 

ХХVІІ сесія          м.Олевськ                              VІІІ скликання 

  

10.01.2023                №1075 

 

Про внесення змін до  

бюджету Олевської міської  

територіальної громади на 2023 рік 
 

(0651300000) 

код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Олевська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2022  року №1061 «Про 

бюджет Олевської міської  територіальної громади на 2023 рік»,  а саме: 

1.1. В підпункті 1 пункту 1 цифри 190 863 610,00 гривень, 187 873 310,00 

гривень замінити, відповідно, цифрами 329 055 479,00 гривень, 326 065 179,00 

гривень. 

         1.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 188 161 490,00 гривень, 177 549 090,00 

гривень замінити,  відповідно, цифрами 326 353 359,00 гривень, 315 740 959,00 

гривень. 

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

         3. Додатки №  1, 3, 4 викласти в новій редакції.   

         4. 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 

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


                                                                                               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    

 

ХХVІІ сесія             м.Олевськ                              VІІІ скликання 

  

10.01.2023                     №1076 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян, керуючись ст. 26 Закону 

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

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

затвердженої рішенням  ІІ сесії Олевської міської ради   VІІІ скликання від 

24.12.2020 року №37, враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

виплату одноразової матеріальної допомоги: 

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

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

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

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

 ******на ліквідацію наслідків пожежі – 10 000,00 гривень; 

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

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

 ******в зв’язку з тяжкими побутовими умовами -10 000,00 гривень. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій. 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



                                                                                           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    

 

ХХVІІ сесія          м. Олевськ                              VІІІ скликання 

  

10.01.2023                №1077 

 

Про затвердження плану роботи  

Олевської міської ради на 2023 рік 

 

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

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії  міської 

ради з питань депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства та 

протидії корупції, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план роботи Олевської міської ради на 2023 рік, додаток 1. 

2. Затвердити графік оприлюднення проєктів рішень та проведення чергових 

сесій ради на 2023 рік, додаток 2. 

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

Мельника та  голів постійних комісій міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

  



Додаток 

до рішення ХХVІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 10.01.2023 р. №1077 «Про 

затвердження плану роботи Олевської міської 

ради на 2023 рік» 

ПЛАН 

роботи Олевської міської ради на 2023 рік 
 

Перелік питань Виконавець Термін виконання 

СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Олевської міської ради 

на 2023 рік. 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Грудень 

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

Олевської міської ТГ: 

- про погодження наміру передачі в оренду; 

- включення в переліки І та ІІ типу; 

- затвердження умов передачі в оренду; 

- оголошення аукціонів про передачу в оренду; 

- надання дозволу на продовження договорів оренди; 

- надання дозволу структурним підрозділам Олевської міської ради на передачу в 

оренду. 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

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

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

Про розгляд питань передачі та прийняття у комунальну власність Олевської міської ТГ. Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 



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

належить до комунальної власності Олевської міської ТГ. 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

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

Олевської міської ТГ. 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

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

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

Про внесення змін до рішення XVIII сесії Олевської міської ради VII скликання від 

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

Олевської міської об’єднаної територіальної громади». 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

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

Олевської міської ТГ.  

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

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

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

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

економічної діяльності, передавальних актів та інше. 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Протягом року 

Про впорядкування використання службового легкового автотранспорту міської ради. 

 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Грудень 



Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів органами місцевого 

самоврядування, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок 

міського бюджету. 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та 

комунальної власності. 

Грудень 

Звіт про виконання бюджету Олевської міської територіальної громади за 2022 рік. Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Лютий-березень 

Звіт про виконання бюджету Олевської міської територіальної громади за І квартал 2023 

року 

Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Квітень 

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

року  

Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Липень-серпень 

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

року. 

Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Жовтень-листопад 

Про внесення змін у бюджет Олевської міської територіальної громади на 2023 рік. Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Протягом року 

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

Олевської міської ради 

Протягом року 

Про затвердження розпоряджень міського голови. Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Протягом року 

Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради. Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Протягом року 

Про розподіл дотації. Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Протягом року 

Про бюджет Олевської міської територіально громади на 2024 рік. Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Грудень 



Про розгляд Прогнозу бюджету Олевської міської територіальної громади на 2024-2026 

роки. 

Фінансове управління 

Олевської міської ради 

Вересень-жовтень 

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

Олевської міської ради 

Протягом року 

Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка),  для індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

 

Земельний відділ Протягом року 

Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою  щодо 

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

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

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

Земельний відділ Протягом року 

Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних 

ділянок комунальної власності. 

Земельний відділ Протягом року 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок. 

 

Земельний відділ Протягом року 

Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі у користування на 

умовах оренди. 

Земельний відділ Протягом року 



Про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою зміни цільового призначення та передачі у користування на умовах 

оренди. 

Земельний відділ Протягом року 

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

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

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі земельних ділянок. 

Земельний відділ Протягом року 

Про надання  дозволу на виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних 

ділянок комунальної власності.  

Земельний відділ Протягом року 

Про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності 

Земельний відділ Протягом року 

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

Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних 

ділянок комунальної власності. 

Земельний відділ Протягом року 



Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок за межами населених пунктів. 

Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки та укладання договору оренди землі несільськогосподарського призначення. 

Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою 

передачі у користування на умовах оренди. 

Земельний відділ Протягом року 

Про припинення дії договорів оренди землі. Земельний відділ Протягом року 

Про укладання договорів оренди землі. Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

сільськогосподарського виробництва. 

Земельний відділ Протягом року 

Про вилучення земельної ділянки та надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі безоплатно у 

власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

метою передачі безоплатно у спільну часткову власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності з метою зміни цільового призначення. 

Земельний відділ Протягом року 

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



Про припинення права постійного користування земельними ділянками комунальної 

власності. 

Земельний відділ Протягом року 

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

власності. 

Земельний відділ Протягом року 

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

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Земельний відділ Протягом року 

Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою продажу на земельних торгах у формі 

електронного аукціону. 

 

Земельний відділ Протягом року 

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

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

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

Про включення земельних ділянок комунальної власності до переліку ділянок для 

продажу права оренди на земельних торгах у формі електронного аукціону та 

затвердження умов продажу права оренди на земельних торгах у формі електронного 

аукціону. 

Земельний відділ Протягом року 

 Про затвердження умов продажу права оренди на земельних торгах у формі 

електронного аукціону. 

Земельний відділ Протягом року 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону. 

Земельний відділ Протягом року 

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



Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 

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

земельних торгах у формі електронного аукціону. 

Земельний відділ Протягом року 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

Земельний відділ Протягом року 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

метою передачі безоплатно у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування 

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

Земельний відділ Протягом року 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

Земельний відділ Протягом року 

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

архітектури та будівництва 

Лютий-червень 

Про делегування повноважень замовника із будівництва (розпорядника (одержувача)  

бюджетних коштів) Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної 

державної адміністрації 

Відділ містобудування, 

архітектури та будівництва 

Лютий 

Про співфінансування проекту, який може реалізовуватись за рахунок коштів Державного 

фонду регіонального розвитку в 2022 році 

Відділ містобудування, 

архітектури та будівництва 

Березень-квітень-

травень 

Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра 

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Олевської  міської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

Відділ ЖКГ, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

Лютий 



 

Про встановлення пільги на оплату за користування соціальним житлом 

 

 

Відділ ЖКГ, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

Лютий 

Про внесення змін до Програми створення та забезпечення функціонування системи 

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

2021-2025 роки 

Відділ ЖКГ, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

Лютий 

Про внесення доповнень до «Комплексної Програми забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки захисту населення і територій Олевської міської територіальної 

громади від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки. 

 

Відділ ЖКГ, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

Лютий 

Про зняття з балансу житлового фонду комунальної власності Олевської  міської 

територіальної громади житлових будинків (квартир) 

Відділ ЖКГ, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

Грудень 

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин по Олевській міській 

територіальної громади на 2023-2025 роки. 

Відділ ЖКГ, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

Березень 

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

потребі 

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

що знаходяться у ІV зоні радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС 

Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Січень  



Про затвердження механізму відшкодування коштів батькам учнів пільгових категорій, які 

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

радіоактивного забруднення. 

Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Січень  

Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної 

освіти. 

Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Жовтень 

Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у центрах 

розвитку дитини та дошкільних  навчальних закладах Олевської міської ради 

Відділ освіти молоді та спорту 

Олевської міської ради 

Грудень 

 Про затвердження міської цільової Програми запобігання, протидії домашньому Комунальна установа «Центр 

надання соціальних послуг» 

 

Лютий 

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

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

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

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

СПРИЯННЯ ДЕПУТАТАМ РАДИ У ЗДІЙСНЕННІ СВОЇХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ. ВЗАЄМОДІЯ З ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ 

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

ради,  Голови 

постійних комісій 

міської ради, 

відповідні відділи 



апарату міської 

ради 

Організаційне забезпечення проведення пленарних засідань міської ради відповідно до регламенту 

міської ради 

Секретар міської 

ради,  

апарат  міської ради 

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

ради,  Голови 

постійних комісій 

міської ради, 

відповідні відділи 

апарату міської 

ради 

Надання консультативно-методичної допомоги депутатам міської ради з питань 

здійснення повноважень, підготовки проєктів рішень міської ради 

постійно Секретар міської 

ради,  

апарат  міської ради 

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

поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

за підсумками року Секретар міської 

ради, депутати 

міської ради 

апарат  міської ради 

Аналіз участі депутатів міської ради у засіданнях постійних комісій, пленарних засіданнях 

ради 

за підсумками кварталу Секретар міської 

ради, депутати 

міської ради 

апарат  міської ради 

Організація навчання депутатів міської ради протягом року Секретар міської 

ради,  

відділи  міської 

ради 



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

ради, депутати 

міської ради 

апарат  міської 

ради 

Інформаційне забезпечення депутатської діяльності протягом року Секретар міської 

ради,  

відділи  міської 

ради 

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

ради, депутати 

міської ради 

Проведення особистого прийому громадян за графіком Секретар ради, 

депутати міської 

ради 

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

ради, депутати 

міської ради 

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

питань місцевого значення 

протягом року Секретар міської 

ради, депутати 

міської ради 

Виконання доручень виборців, вивчення громадської думки протягом року Секретар міської 

ради, депутати 

міської ради 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ 

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

 1 січня – Новий Рік; 

 7 січня – Різдво Христове (у вірян східного обряду); 

 22 січня – День Соборності України; 

 20 лютого – День вшанування пам'яті героїв Небесної сотні; 

 8 березня – Міжнародний жіночий день; 

  



 16 квітня – Великдень; 

 1 травня – День праці; 

 8 травня – День пам’яті та примирення в Україні; 

 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

 1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей); 

 4 червня – Трійця; 

 28 червня – День Конституції України; 

 28 липня – День української державності; 

 24 серпня – День незалежності України; 

 14 жовтня – День захисників та захисниць України; 

 25 грудня – Різдво Христове (у вірян західного обряду). 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                  Сергій МЕЛЬНИК 



Додаток 

до рішення ХХVІІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання 

10.01.2023 № 1077 

 

ГРАФІК 

оприлюднення проєктів рішень та проведення 

 чергових сесій ради на 2023 рік 

 

№ Дата оприлюднення проєктів 

рішень 

Дата проведення сесій ради 

1 03.01.2023 10.01.2023 

2 29.01.2023 16.02.2023 

3 24.02.2023 09.03.2023 

4 27.03.2023 06.04.2023 

5 28.04.2023 11.05.2023 

6 23.05.2023 08.06.2023 

7 21.06.2023 06.07.2023 

8 28.07.2023 03.08.2023 

9 22.08.2023 07.09.2023 

10 22.09.2023 05.10.2023 

 27.10.2023 09.11.2023 

11 24.11. 2023 01.12.2023 

21.12.2023 
 

 

Секретар ради                                                                          Сергій МЕЛЬНИК 
 

  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    

 

ХХVІІ сесія          м.Олевськ                              VІІІ скликання 

  

10.01.2023                №1078 

 

Про підтвердження членства 

у Всеукраїнській асоціаціях громад, 

Асоціації малих міст України, 

Всеукраїнській асоціації ОТГ,  

Асоціації міст України 

 

 Враховуючи, що Олевська міська рада є членом Всеукраїнської асоціації 

громад, Асоціації малих міст України, Всеукраїнській асоціації ОТГ, Асоціації 

міст України, керуючись  Законом 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. Підтвердити членство Олевської міської ради у Всеукраїнській асоціації 

громад, Асоціації малих міст України, Всеукраїнській асоціації ОТГ. 

 2. Доручити представляти інтереси Олевської міської ради  у: 

- Всеукраїнській асоціації громад,  

- Асоціації малих міст України,  

- Всеукраїнській асоціації ОТГ,  

- Асоціації міст України; 

 2.1. Міському голові Лисицькому Сергію; 

 2.2. Секретарю ради Мельнику Сергію. 

 3. Передбачити у бюджеті територіальної громади на 2023 рік кошти на 

сплату щорічного членського внеску.  

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 

Мельника Сергія. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ



                                                                                                   
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    

 

ХХVІІ сесія          м. Олевськ                              VІІІ скликання 

  

10.01.2023                №1079 

 

Про звернення депутатів Олевської міської ради 

VІІІ скликання до Президента України Володимира 

ЗЕЛЕНСЬКОГО, Голови Верховної Ради України 

Руслана СТЕФАНЧУКА, Прем’єр-міністра України 

Дениса ШМИГАЛЯ, Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України Руслана СТРІЛЬЦЯ 

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про статут депутатів місцевих ради», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити текст звернення депутатів Олевської міської ради VIII скликання 

до Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, Голови Верховної Ради 

України Руслана СТЕФАНЧУКА, Прем’єр-міністра України Дениса 

ШМИГАЛЯ, Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана 

СТРІЛЬЦЯ щодо проєкту Закону України «Про особливості управління 

об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та 

діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 

товариства "Ліси України", який, в разі прийняття, загрожує існуванню 

Дочірнього підприємства «Олевський лісгосп АПК» Житомирського обласного 

комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс». 

2. Надіслати Звернення до  Президента України Володимира Зеленського, 

Голови Верховної Ради України Руслана СТЕФАНЧУКА Прем’єр-міністра 

України Дениса ШМИГАЛЯ, Міністра захисту довкілля та природних ресурсів 

України Руслана СТРІЛЬЦЯ.  

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

питань депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства та 

протидії корупції. 

 

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ,  Житомирська область,11001,тел./факс (041-35)2-11-52; 

e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

            

Президенту України 

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

 

Голові Верховної Ради України 

Руслану СТЕФАНЧУКУ 

 

Прем’єр-міністру України 

Денису ШМИГАЛЮ 

 

Міністру захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

Руслану СТРІЛЬЦЮ 
 

 

До Олевської міської ради надійшло клопотання від Дочірнього 

підприємства «Олевський лісгосп АПК» Житомирського обласного 

комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», яке 

зумовлене тим, що 13.12.2022 року на офіційному веб-сайті Державного 

агентства лісових ресурсів України було оприлюднено повідомлення про 

оприлюднення проєкту Закону України «Про особливості управління об'єктами 

державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності 

спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства "Ліси 

України". 

У даному проєкті визначено ряд норм, що безпосередньо  впливають на 

лісогосподарські підприємства комунальної форми власності, які в подальшому, 

при набранні чинності певних положень, може призвести до їх ліквідації у 

майбутньому. 

Зазначаємо, що на території Олевської міської територіальної громади 

функціонує Дочірнє підприємство «Олевський лісгосп АПК» Житомирського 

обласного комунального агролісогосподарського підприємства 

«Житомироблагроліс» у якому працює 166 працівників і яке  сплатило за 2022 

рік до місцевого бюджету податків на суму 6 784 234,55 гривень. Дана сума є 

істотним джерелом дохідної частини місцевого бюджету. Також зазначаємо, що 

відповідно до Бюджету Олевської міської ради на 2023 рік це підприємство 

включене в базу даних джерела дохідної частини бюджету. Лісові площі, які 

обслуговує ДП «Олевський лісгосп АПК», знаходяться на всій території 

Олевської міської територіальної громади. 



Проаналізувавши проєкт  Закону України «Про особливості управління 

об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та 

діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 

товариства "Ліси України", депутати Олевської міської ради стурбовані щодо 

подальшого існування Дочірнього підприємства «Олевський лісгосп АПК» 

Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства 

«Житомироблагроліс», адже при аналізі вищевказаного законопроєкту можна 

дійти висновку, що деякі нововведення суперечать основним принципам та 

засадам діяльності комунальних лісогосподарських підприємств, а саме: 

- Абзаци 8 та 15 ч. 2 ст. 1 Законопроєкту, передбачають, що об’єктами 

управління державної власності у лісовій галузі є землі, які надані у постійне 

користування спеціалізованим державним або комунальним лісогосподарським 

підприємствам та речові права на які не оформлені у встановленому 

законодавством порядку та ліси на землях комунальної власності, надані в 

постійне користування. 

Дані положення передбачають перехід земельних ділянок та лісових 

масивів, що перебувають відповідно до законодавства в постійному 

користуванні комунальних лісогосподарських підприємств до сфери управління 

державної власності в особі ПАТ «Ліси України», хоча фактично вони є 

об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області в 

особі Житомирської обласної ради, яка є органом управління майном. 

- ч. 2 Перехідних та Прикінцевих Положень законопроєкту 

передбачає, що з дня набрання чинності цим  Законом землями державної 

власності вважаються всі земельні ділянки лісогосподарського призначення, як 

об’єкти управління державної власності у лісовій галузі та переходять до сфери 

управління ПАТ «Ліси України», крім земельних ділянок лісогосподарського 

призначення: приватної власності, які надані установам природно-заповідного 

фонду в постійне користування, внесених до статутного капіталу господарських 

товариств державної форми власності.  

Вказану норму доцільно доповнити пунктом, а саме включивши в перелік 

земельні ділянки комунальної власності, що перебувають в постійному 

користуванні комунальних лісогосподарських підприємств. У випадку 

відсутності даного пункту, можна дійти висновку, що земельні ділянки, які 

належали на праві постійного землекористування комунальним 

лісогосподарським підприємствам, перейдуть до ПАТ «Ліси України», в силу 

прямої норми Закону, що призведе до позбавлення можливості комунальним 

лісогосподарським підприємствам займатися безпосередньо своєю профільною 

діяльністю.  

Відповідно до статті 5 Законопроєкту, ПАТ «Ліси України» є 

правонаступником майна, прав і обов’язків ДП «Ліси України» (філій, 

представництв, відділень чи інших відокремлених підрозділів). Право 

постійного користування земельними ділянками лісогосподарського 

призначення, затверджені матеріали лісовпорядкування, затверджені 

розрахункові лісосіки, затверджений поділ лісів на категорії, виділені особливо 

захисні ділянки ДП «Ліси України» за правонаступництвом переходить до 

Акціонерного товариства. Акціонерне товариство використовує земельні 



ділянки, що перебували у постійному користуванні ДП «Ліси України», 

відповідно до їх цільового призначення, в розмірах та межах, у яких вони 

перебували у постійному користуванні підприємства або фактично 

використовувалися ним, на підставі документів підприємства, що посвідчують 

право користування відповідними земельними ділянками. 

Комунальні лісогосподарські підприємства в тому числі Дочірнє 

підприємство «Олевський лісгосп АПК» Житомирського обласного 

комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» до 

складу ДП «Ліси України» ніколи не входило. 

Ми впевнені, що в інтересах держави в цей непростий час потрібно 

стимулювати роботу кожного підприємства, опікуватись кожним робочим 

місцем, забезпечити сплату податків на місцях, а населення дровами, 

деревообробників сировиною. Саме ці люди відстоюють інтереси держави як на 

фронті так і в тилу. Саме вони не повинні втратити віру в об’єктивні рішення 

влади. 

Прийняття положень Проєкту Закону України «Про особливості 

управління об’єктами державної власності у лісовій галузі та порядок утворення 

та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 

товариства «Ліси України», що безпосередньо стосуються комунальних 

лісогосподарських підприємств, спонукатиме до виникнення негативних 

економічних, соціальних та екологічних наслідків для нашого регіону та 

призведе до: 

-погіршення доступу до сировини для місцевих підприємств, в першу 

чергу це стосуватиметься малих та середніх підприємств, які відіграють важливу 

роль у працевлаштуванні населення; 

-погіршення соціально-економічного стану у населених пунктах, де 

основним джерелом доходів є лісове господарство і деревообробна 

промисловість; 

-зменшення впливу громади на екологічну складову роботи лісового 

господарства. 

В зв’язку з цим, просимо Вас забезпечити підтримку роботи комунальних 

лісогосподарських підприємств та виключити з Проєкту Закону України «Про 

особливості управління об’єктами державної власності у лісовій галузі та 

порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 

лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» положення, що 

безпосередньо стосуються комунальних лісогосподарських підприємств. 

Сподіваємося на підтримку та розуміння. 

 

 

За дорученням депутатів 

Олевської міської ради VІІІ скликання 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  

 



                                                                      
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    

 

ХХVІІ сесія          м.Олевськ                              VІІІ скликання 

  

10.01.2023                №1080 

 

Про розширення повноважень 

старости Зубковицького старостинського 

округу Олевської міської  

територіальної громади  

Миколи Невойта 

 

Керуючись статтями 1, 37 Закону України «Про нотаріат», пп.5 “бˮ ч.1 

статі 38, статтями 541, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» від 28.10.2020 року № 1035, у зв’язку із 

звільненням старости Кишинського старостинського Гергала Олександра 

Володимировича,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1.До моменту призначення старости Кишинського старостинського 

округу: 

1.1. Розширити повноваження та уповноважити старосту Зубковицького 

старостинського округу Олевської міської територіальної громади – Невойта 

Миколу Івановича на вчинення нотаріальних дій, передбачених статтею 37 

Закону України «Про нотаріат», на території Кишинського старостинського 

округу в с. Кишин Олевської міської територіальної громади.  

1.2. Уповноважити старосту Зубковицького старостинського округу 

Олевської міської територіальної громади – Невойта Миколу Івановича щодо 

надання адміністративних послуг на території Кишинського старостинського 

округу в с. Кишин Олевської міської територіальної громади, що передбачені 

рішенням ІІ сесії Олевської міської ради VIII скликання від 24.12.2020 №62.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Володимира Дворецького. 

 

 

Міський голова                                                               Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

  



 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХХVІI  сесія                                         м. Олевськ                         VIII скликання 

 

10.01. 2023          № 1081 

 

Про внесення змін у Додаток 1 до рішення XX сесії 

Олевської міської ради VIIІ скликання  

від 10.05. 2022 року № 867 «Про затвердження 

Структури та штатної чисельності  

Олевської міської ради, штатної чисельності  

комунальних підприємств та 

установ міської ради у новій редакції» 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку зі службовою необхідністю, враховуючи рекомендації 

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

ВИРІШИЛА : 

1. Внести зміни у Додаток 1 до рішення XX сесії Олевської міської ради VIIІ 

скликання від 10 травня 2022 року № 867 «Про затвердження Структури та 

штатної чисельності Олевської міської ради, штатної чисельності комунальних 

підприємств та установ міської ради у новій редакції», а саме: у пункті 10 

«Управління Центр надання адміністративних послуг»  змінити кількість 

штатних одиниць адміністраторів з «4» на «6». 

 2. Затвердити у новій редакції Додаток 1 до рішення XX сесії Олевської міської 

ради VIIІ скликання від 10.05. 2022 року № 867 «Про затвердження Структури 

та штатної чисельності Олевської міської ради, штатної чисельності 

комунальних підприємств та установ міської ради у новій редакції» (додається). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Володимира ДВОРЕЦЬКОГО. 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                                                                          Додаток 1 

до рішення ХХVIІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від 10.01.2023 року  

№ 1081 

 СТ Р У К Т У РА 

та штатна чисельність виконавчого апарату  

Олевської міської ради та виконавчого комітету 

 

№  

Назва структурного підрозділу та посади 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Категорія 

працівника 

1 2 3 4 

Апарат міської ради та виконавчого комітету 

 Керівний склад 26  

1 Міський голова 1 посадова особа ОМС 

2 Секретар ради 1 посадова особа ОМС 

3 Перший заступник міського голови  1 посадова особа ОМС 

4 Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

2 посадова особа ОМС 

5 Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради 

1 посадова особа ОМС 

6 Староста   20 посадова особа ОМС 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ 

без статусу юридичної особи 

7 Загальний відділ 28  

 Начальник відділу 1 посадова особа ОМС 

 Головний спеціаліст 3 посадова особа ОМС 

 Головний спеціаліст по зв’язках з 

громадськістю та засобами масової 

інформації  

1 посадова особа ОМС 

 Спеціаліст І категорії по зв’язках з 

громадськістю та засобами масової 

інформації 

1 посадова особа ОМС 

 Системний адміністратор 1 службовець ОМС 

 Секретар керівника 1 службовець ОМС 

 Водій 2 робітник 

 Прибиральник службових приміщень 2 робітник 

 Оператори котелень 14 робітник 

 Опалювач 1 робітник 

 Завідувач господарством 1 робітник 

8 Юридичний сектор  2  

 Завідувач сектору 1 посадова особа ОМС 

 Головний спеціаліст 1 посадова особа ОМС 

9 

 

Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності 

4  

 Начальник відділу (головний бухгалтер) 1 посадова особа ОМС 

 Головний спеціаліст 1 посадова особа ОМС 



 Спеціаліст І категорії 1 посадова особа ОМС 

 Бухгалтер 1  службовець ОМС 

10 Управління «Центр надання 

адміністративних послуг» 

12  

 Керівник  1 посадова особа ОМС 

 Відділ адміністрування 6  

 Начальник відділу 1 посадова особа ОМС 

 Адміністратор 6 посадова особа ОМС 

 Головний спеціаліст 1 посадова особа ОМС 

 Відділ  державної реєстрації 3  

 Начальник відділу, державний реєстратор  1 посадова особа ОМС 

 Державний реєстратор  2 посадова особа ОМС 

11 

 

Управління містобудування, архітектури, 

будівництва та землекористування 

9  

 Начальник управління 1 посадова особа ОМС 

 Відділ містобудування, архітектури та 

будівництва 

4  

 Начальник відділу     1 посадова особа ОМС 

 Головний архітектор громади 1 посадова особа ОМС 

 Головний спеціаліст  2 посадова особа ОМС 

 

 

Відділ землекористування 4  

 Начальник відділу 1 посадова особа ОМС 

 Головний спеціаліст 1 посадова особа ОМС 

 Спеціаліст І категорії 2 посадова особа ОМС 

12 Відділ житлово-комунального 

господарства,  інфраструктури та 

цивільного захисту 

4  

 Начальник відділу 1 посадова особа ОМС 

 Головний спеціаліст 1 посадова особа ОМС 

 Спеціаліст І категорії 2 посадова особа ОМС 

13 

 

Відділ економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та комунальної 

власності 

4  

 Начальник відділу 1 посадова особа ОМС 

 Головний спеціаліст 2 посадова особа ОМС 

 Спеціаліст І категорії 1 посадова особа ОМС 

14 Головний спеціаліст з публічних 

закупівель 

1 посадова особа ОМС 

15 Головний спеціаліст з питань кадрової 

роботи 

1 посадова особа ОМС 

16  Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції 

1 посадова особа ОМС 

17 Діловод 21 службовець ОМС 

 ВСЬОГО: 113  

            

           Секретар ради        Сергій МЕЛЬНИК  



 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХХVІI  сесія                                         м. Олевськ                         VIII скликання 

10.01.2023          № 1082 

 

Про присвоєння чергового рангу 

старостам Калинівського та Майданського  

старостинських округів 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 14,15 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», Наказу головного управління  державної служби України від 

28.03.2005 №72 «Про присвоєння рангів посадовим особам місцевого 

самоврядування відповідно до статті 14 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

соціально-гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти черговий, десятий, ранг посадової особи місцевого самоврядування 

у межах п’ятої категорії посад з 01 січня 2023 року, як таким, що успішно 

відпрацювали на займаній посаді два роки: 

1) БУДНІК Наталії Петрівні, старості Майданського старостинського 

округу; 

2) НАЗАРЧУК Надії Вікторівні, старості Калинівського старостинського 

округу. 

2.Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської ради 

проводити нарахування БУДНІК Наталії Петрівні та НАЗАРЧУК Надії 

Вікторівні  відповідно до цього рішення. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

соціально-гуманітарних питань та відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого апарату міської ради. 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    

 

ХХVІІ сесія          м. Олевськ                              VІІІ скликання 

  

10.01.2023                №1083 

 

Про затвердження мінімальної вартості 

місячної оренди одного квадратного метра 

загальної площі нерухомого майна фізичних 

осіб на території Олевської  міської 

територіальної громади на 2023 рік 

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

відповідно  до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про 

затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за 

нерухоме майно фізичних осіб», враховуючи наказ Міністерства розвитку 

громад та територій України від 17.11.2022 року №214 «Про показники 

опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», з метою 

упорядкування розміру  орендної плати, що зазначається в договорах оренди та 

житловий найм, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

загальної площі нерухомого майна в залежності від місцезнаходження та 

функціонального використання об’єкта нерухомого майна, що надається в 

оренду (найм) фізичним особам в розмірі 19,04 грн., згідно додатку 

(додається ). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, та заступника міського голови Сергія 

Гончара. 

   

Міський голова                                                           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 



       

Додаток  

до рішення ХХVІІ сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання  

від 10.01.2023 року № 1083  

 

 

Р О З Р А Х У Н О К 

мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі 

нерухомого майна, що надається в оренду фізичними особами: 

 

1. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається 

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

нерухомого майна за такою формулою:  

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

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

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

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

метра загальної площі нерухомого майна з урахуванням його місцезнаходження, 

інших функціональних та якісних показників, у гривнях.  

 

 2.  Мінімальна вартість місячної оренди 1 м² загальної площі нерухомого 

майна визначається за формулою: 

 

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

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

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

загальної площі нерухомого майна у гривнях; 

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

об’єкта (з урахуванням ПДВ) у гривнях; 

Р новозбуд. (гривень/кв. метрів) = 17 133,00 грн., прогнозний середньорічний 

показник опосередкованої вартості спорудження житла у Житомирській області, 

затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва 

України ( №214 від 17.11.2022 року); 

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

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

далеко від центру – 1; 

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

використання для провадження некомерційної діяльності, у тому числі для 

проживання фізичних осіб – 1; 

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

проектному строку його експлуатації дорівнює 75 років. 

 



2. Розмір мінімальної вартості місячної орендної плати 1 м² загальної 

площі нерухомого майна, яке використовується для некомерційної діяльності, у 

тому числі для проживання фізичних осіб: 

17133 грн./м² 

---------------- = 19,04 грн./м².  

75 х 12  

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

19,04 грн./м² х 2 = 38,08 грн./м² 

 - об’єкта, розміщеного близько від центру: 

19,04 грн./м² х 1,5 =28,56 грн./м² 

 - об’єкта, розміщеного далеко від центру: 

19,04 грн./м² х 1 = 19,04 грн./м² 

 

 

 

Начальник відділу житлово - 

комунального господарства, 

інфраструктури   та    

цивільного захисту населення                                      Олексій ТОРГОНСЬКИЙ  



                               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    

 

ХХVІІ сесія          м. Олевськ                              VІІІ скликання 

  

10.01.2023                №1084 

 

Про зняття з балансу житлового 

фонду комунальної власності  

Олевської  міської ради 

житлових будинків     

 

У зв’язку з приватизацією громадянами житлових будинків/квартир, що 

відносилися до комунальної власності Олевської міської ради, керуючись 

Житловим кодексом Української РСР, ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Зняти з балансу житлового фонду та комунальної власності Олевської  міської 

ради житлові будинки/ квартири за належними адресами: 

- вул. Пушкіна, 3 м. Олевськ, Коростенський район, Житомирська область, 

загальною площею 243,3 кв.м, балансова вартість – 181850,03 грн. (сто 

вісімдесят одна тисяча вісімсот п’ятдесят) гривень 03 копійки; 

- вул.Пушкіна,26, м. Олевськ, Коростенський район, Житомирська 

область, загальною площею 204,9 кв. м, балансова вартість – 134628,89 грн. (сто 

тридцять чотири тисячі шістсот двадцять вісім)    гривня 89 копійок;  

- вул. Свято-Миколаївська, 32-в, м. Олевськ, Коростенський район, 

Житомирська область, загальною площею 94,5 кв. м, балансова вартість – 

84434,68 грн. (вісімдесят чотири тисячі чотириста тридцять чотири) гривні 68 

копійок. 

-вул.Свято-Миколаївська,44, м. Олевськ, Коростенський район 

Житомирська область, загальною площею 232,8 кв. м, балансова вартість – 

118369,08 грн. (сто вісімнадцять  тисяч триста шістдесят дев’ять гривень 08 

копійок). 

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

ради з питань бюджету, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій. 

 

 

Міський голова                                                           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



                                                                                                          

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХХVIІ сесія            м.Олевськ                  VІІІ скликання 

  

10.01.2023                                                                                            №1085 

 

Про надання дозволу на  продовження  

дії договору суборенди 

 

Розглянувши лист директора Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Первоцвіт-Фарм» від 06.01.2023 року № 2 щодо надання дозволу на 

продовження дії договору суборенди з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Нова Надія» орендованого приміщення, керуючись ст. 42, 60 

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

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

постановою КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» 

від 03.06.2020 року № 483, постановою КМУ «Про особливості оренди 

державного та комунального майна у період воєнного стану» від 27.05.2022 року 

№ 634, Положення про оренду майна Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, затвердженого рішенням LVIII сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 03.09.2020 року №1803 та враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Первоцвіт-

Фарм» продовжити дію договору суборенди з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Нова Надія» орендованого нежитлового приміщення, 

загальною площею 51,0 м2, за адресою: 11001, вул. Княгині Ольги, 1, м. Олевськ, 

Коростенського району, Житомирської області, 11001, згідно укладеного 

Договору оренди від 01.02.2018 року № 199, терміном на час дії воєнного стану 

та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану, 

шляхом укладання Додаткової угоди. 

 

Один примірник Додаткової угоди, протягом 5 робочих днів з моменту 

укладання, надати відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та 

комунальної власності Олевської міської ради для його оприлюднення в 

 



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

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 
 

Міський голова                                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                                                                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХХVIІ сесія           м.Олевськ                   VІІІ скликання 

 

10.01.2023           №1086 

 

Про надання дозволу Опорному навчальному закладу  

Біотехнологічному ліцею «Радовель» Олевської міської  

ради на укладання тимчасового договору оренди 

 

  Розглянувши лист директора Опорного навчального закладу 

Біотехнологічного ліцею «Радовель» Олевської міської ради від 09.01.2023 року  

№ 6 Валентини Грек щодо надання дозволу для організації послуг харчування за 

рахунок батьківських коштів Приватним підприємством «РАДОВЕЛЬ-ІНВЕСТ» 

та передачі в оренду приміщень харчоблоку, відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону 

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

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

КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 

року № 483, Положення про оренду майна Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, затвердженого рішенням LVIII сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 03.09.2020 року №1803 та враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Опорному навчальному закладу Біотехнологічному ліцею 

«Радовель» Олевської міської ради (В.П. Грек) укласти тимчасовий договір 

оренди приміщень харчоблоку, загальною площею 324,3 м2, за адресою: вул. 

Київська, 5, с. Радовель, Коростенського району, Житомирської області, 11025, 

для організації харчування дітей, яке здійснюється за кошти батьків з Приватним 

підприємством «РАДОВЕЛЬ-ІНВЕСТ» до моменту визначення переможця 

відкритих торгів із закупівлі послуг з харчування дітей, потерпілих від 

Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах, розташованих на територіях 

радіоактивного забруднення Коростенського району, Житомирської області. 

 

2. Встановити оренду плату договору, зазначеного в п.1 цього рішення, в 

розмірі 1 гривня на рік та зазначити, що умови оренди застосовуються до 

відносин між Сторонами, які виникли до його укладення, а саме:  з 09.01.2023 

року.  

 



3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

 

 

Міський голова                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХХVIІ сесія                     м.Олевськ                  VІІІ скликання 

 

10.01.2023          №1087 

 

Про затвердження розпорядження  

Олевського міського голови  

 

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

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

Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити розпорядження Олевського міського голови від 05.01.2023 

року № 2 «Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону 

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

власності Олевської міської територіальної громади», додається. 

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

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

  

05.01.2023 року                                                                                        №  2 

Про затвердження протоколу про результати  

електронного аукціону про передачу в оренду об’єкта  

нерухомого майна, що належить до комунальної  

власності Олевської міської територіальної громади   

 

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

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

постановою КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» 

від 03.06.2020 року № 483: 

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону від 27.12.2022 

року № № LLE001-UA-20221214-13165 про передачу в оренду об’єкта 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади: частини приміщення № 5 на третьому поверсі 

чотирьох поверхової нежитлової адмін будівлі, загальною площею 1,0 м2 та 

частину даху без №, загальною площею 1,0 м2, за адресою: вул. Свято-

Миколаївська, 4, м. Олевськ, Коростенського району, Житомирської області, 

11001, що обліковується на балансі Олевської міської ради. 

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

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

  

 

 Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

     

    



                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    

 

ХХVІІ сесія          м. Олевськ                              VІІІ скликання 

  

10.01.2023                №1088 

 

Про внесення змін до Програми забезпечення громадян  

Олевської міської об’єднаної територіальної громади  

життєво необхідними медичними препаратами та виробами  

медичного призначення на 2023-2025 роки 

 

Розглянувши листа першого заступника начальника Житомирської ОДА 

Наталії ОСТАПЧЕНКО, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №160 

«Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими 

продуктами для спеціального дієтичного споживання», а також враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми забезпечення громадян Олевської міської 

територіальної громади життєво необхідними медичними препаратами та 

виробами медичного призначення» на 2023-2025 роки (далі – Програма), а саме: 

доповнити таблицю хворих громадян в п. VII очікувані результати виконання 

програми, наступними громадянами: 

8 ****** 2003 с.Радовель Фенілкетонурія 

9 ****** 1997 с. Радовель  Фенілкетонурія 

 згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню Олевської міської ради (Горпиніч К.О.) 

забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою. 

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

питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій 

 

Міський голова                                                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



Додаток  

 до рішення ХXVII сесії Олевської міської 

ради VIII скликання від 10.01.2023 року 

№1088 «Про внесення змін до Програми 

забезпечення громадян Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади життєво 

необхідними медичними препаратами та 

виробами медичного призначення на 2023-

2025 роки» 

 

«ПРОГРАМА 

забезпечення громадян Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади життєво необхідними медичними 

препаратами та виробами медичного призначення»  

на 2023-2025 роки 
1. Загальні положення 

Паспорт Програми 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Олевська міська рада 

2. Розробник Програми 
Відділ економічного розвитку, транспорту,  

інвестицій та комунальної власності  

3. Співрозробники Програми 

Фінансове управління Олевської міської 

ради,  комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради, 

комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Олевська міська рада, управління та відділи 

Олевської міської ради, виконком міської ради,  

5. Учасники Програми 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради, 

комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради  

Комунальне некомерційне підприємство 

«Радовельська лікарня сімейної медицини» 

6. Термін реалізації Програми 2023-2025 роки 

7. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет, районний бюджет, обласний 

бюджет та інші джерела, не заборонені 

законодавством 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

Люди з рідкісними хронічними захворюваннями потребують постійного 

високоспеціалізованого коштовного лікування. Виконання Програми дасть змогу 

безоплатно забезпечити хворих, що страждають фенілкетонурією, первинними 

імунодефіцитами, хворобою Віллебранда, важкими ювенільними захворюваннями 



лікувальним харчуванням та медикаментами як в стаціонарних, так і в амбулаторних 

умовах. 

Реалізація «Програми забезпечення громадян Олевської міської об’єднаної 

громади життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення» на 2023-2025 роки (далі - Програма) розрахована на період 2023-2025 

роки. Програма розроблена у відповідності до рекомендацій управління охорони 

здоров’я Житомирської облдержадміністрації. 

ІІ . Обгрунтування проблеми 

В Олевській міській об’єднаній територіальній громаді проблемою є забезпечення 

дороговартісним життєво необхідним лікуванням хворих, що потребують постійного 

лікування. 

Фенілкетонурія — це спадкове захворювання, одне з найбільш поширених 

спадкових захворювань, зумовлених порушенням обміну незамінної амінокислоти 

фенілаланіну (складової білка). Діти, народжені з фенілкетонурією, не здатні 

метаболізувати фенілаланін (частина протеїну), який через це накопичується в крові. 

Відсутність своєчасного лікування фенілкетонурії, або ж тривалі перерви у 

вживанні продуктів лікувального харчування призводять до важкого розумового та 

фізичного відставання і є безумовною причиною ранньої дитячої інвалідності. 

Принцип лікування фенілкетонурії - спеціальна дієта, тобто лікувальне 

харчування в амбулаторних умовах. Він полягає в обмеженні надходження в організм 

людини фенілаланіну з їжею. Якщо розпочати дієту з 10 - 20-го дня життя, то це 

запобігає розвитку розумової відсталості. 

Хвороба Віллебранда 

Геморагічна хвороба, яка зумовлена спадковим дефіцитом білка 8 фактору 

згортання крові, це різновид гемофілії. Характеризується кровоточивістю із слизових 

оболонок (носові кровотечі, підшкірні крововилови). Потребують лікування 

кріопреципітатом (фактор VІІІ) у дозі 15 одиниць на кілограм через день, або Імунат 

необхідна кількість на 12 місяців 15 тис. МО (96 флаконів на 12 місяців ціна одного 

флакону приблизно 5000,00 грн.). 

Ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА) 

Хронічне симптоматичне захворювання сполучної тканини, яке проявляється 

клінічно ураженням суглобів по типу поліартриту. При цьому захворюванні часто 

втрачається працездатність. 

Проводиться лікування гормонотерапія, протизапальними препаратами. Потребує 

лікування препаратом «Хуміра» 40 мг. 1 раз у 2 тижні. Необхідна кількість препарату 

24 ампул-шприців на 12 місяців (приблизна ціна препарату 32000 грн.) 

На даний час у громаді на обліку перебувають хворі на фенілкетонурію, хворобу 

Віллебранда, ЮРА, яким необхідно отримувати продукти лікувального харчування та 

спеціалізовані медпрепарати. 

Анкілозуючий спондиліт (хвороба Бехтерєва) 

Анкілозуючий спондиліт (аксіальний спондилоартрит, хвороба Бехтерєва) – 

запальне захворювання суглобів хребта, в результаті якого поступово 

формується обмеження його рухливості з утворенням анкілозів (зрощень кісток). 

Одночасно відбувається ущільнення зв’язкового апарату хребта. В результаті 

відбувається деформація хребта і повністю втрачається його гнучкість. Потребує 

лікування препаратом Сульфосалазін 1,0 гр., 2 рази в день. Необхідна кількість 

препарату 24 упаковки №50 на 12 місяців (приблизна ціна препарату 500 грн.)  

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є: 



- реалізація державної політики щодо забезпечення права людей на життя  

та здоров’я; 

- цільове спрямування бюджетних коштів для гарантованого забезпечення 

доступною медичною допомогою людей певних нозологій, що потребують постійного 

вживання медикаментозних препаратів при стаціонарному лікуванні та в амбулаторних 

умовах і лікувального харчування замісної дії, покращення якості їх життя; 

- забезпечення належного і своєчасного постачання хворих на 

фенілкегонурію, хворобу Віллебранда продуктами лікувального харчування та 

спеціалізованими медпрепаратами; 

- підвищення рівня медичної допомоги дітям-інвалідам; 

- зниженння дитячої смертності та інвалідності серед дітей. 

ІV. Завдання Програми 

Головними завданнями Програми визначено:  

- забезпечення доступу громадян Олевської міської ТГ до спеціалізованої 

медичної допомоги, відповідно до стандартів надання медичної допомоги, 

затверджених Міністерством охорони здоров’я України; 

- забезпечення належного лікування хворих, подовження тривалості та 

покращення якості їх життя, що неодмінно вплине на зниження смертності даного 

контингенту хворих; 

- забезпечити хворих з фенілкетонуріею продуктами лікувального харчування; 

- забезпечення хворих хворобою Віллебранда необхідними медпрепаратами в 

стаціонарі і амбулаторно. 

VІ. Фінансове забезпечення 

Фінансування заходів Програми здійснюється, відповідно до законодавства 

України, за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів благодійних 

організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

VІІ. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання заходів Програми дасть змогу: 

- забезпечити потребу в медикаментах для життєво замісної терапії, лікувальному 

харчуванні в умовах стаціонару та в амбулаторних умовах вищезазначених груп 

хворих; 

- покращення якості життя хворих, досягнення їх гармонійного фізичного 

розвитку, збереження інтелекту дітей та зниження інвалідизації; 

- забезпечення належного лікування хворих досягає суттєвого здовження 

тривалості та покращення якості життя; 

- зниження рівня смертності даної категорії населення. 

 В Олевській міській  ТГ на диспансерному обліку знаходиться 9 хворих на 

фенілкетонурію, які отримують лікувальне харчування;  1 хворий на хворобу 

Віллебранда, який отримує Імунат, 1 хвора на Ювенільний ревматоїдний артрит, яка 

отримує препарат «Хуміра», 1 хворий на хворобу Бехтерєва, який отримує препарат 

Сульфосалазін 
№ 

п/п 
П.І.Б. 

Рік 

народження 
Адреса Діагноз 

1 ****** 2010 с.Жубровичі Фенілкетонурія 

2 ****** 2011 с.Зубковичі Фенілкетонурія 

3 ****** 2016 с. Стовпинка Фенілкетонурія 



3 ****** 2016 с.Стовпинка Фенілкетонурія 

4 ****** 2018 с.Варварівка Фенілкетонурія 

5 ****** 2000 с.Кам'янка 
Хвороба  

Віллебранда 

6 

****** 

1999 

м.Олевськ, 

вул.Інтернаціо

нальна, 36а, 

кв.9 

Ювенільний 

ревматоїдний артрит 

7 ****** 1984 с.Тепениця Бехтерєва  

8 ****** 2003 с.Радовель Фенілкетонурія 

9 ****** 1997 с. Радовель  Фенілкетонурія 

 

Секретар ради                                                                                   Сергій Мельник  



                              
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    

 

ХХVІІ сесія          м. Олевськ                              VІІІ скликання 

  

10.01.2023                №1089 

 

Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення 

прикордонних підрозділів 9 прикордонного загону  

імені Січових Стрільців, що дислокуються в межах ділянки 

відповідальності Олевської міської територіальної громади на 2023 рік 

 

Розглянувши звернення начальника 9 прикордонного загону імені Січових 

Стрільців Антона Квятківського, відповідно до ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму матеріально-технічного забезпечення прикордонних 

підрозділів 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців, що дислокуються в 

межах ділянки  відповідальності Олевської міської територіальної громади на 

2023 рік (далі – Програма), згідно з додатком. 

 

2. Фінансовому управлінню Олевської міської ради (Горпиніч К.О.) забезпечити 

фінансування заходів, передбачених Програмою. 

 

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

питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій 

 

 

Міський голова                                                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ                  

  



Додаток  

до рішення ХXVII сесії Олевської міської 

ради VIII скликання від 10.01.2023 року 

№1089 «Про внесення змін до «Про 

затвердження Програми матеріально-

технічного забезпечення 

прикордонних підрозділів 9 

прикордонного загону імені Січових 

Стрільців, що дислокуються в межах 

ділянки відповідальності Олевської 

міської територіальної громади на 

2023 рік» 

 

ПРОГРАМА  

 

матеріально-технічного забезпечення для 

прикордонних підрозділів 9 прикордонного загону 

імені Січових Стрільців, що дислокуються в межах 

ділянки відповідальності Олевської міської 

територіальної громади на 2023 рік  

  



1. ПАСПОРТ  

Програми матеріально-технічного забезпечення для прикордонних 

підрозділів 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців, що 

дислокуються в межах ділянки відповідальності Олевської міської 

територіальної громади на 2023 рік  (далі - Програма) 

 

1 Ініціатор розроблення програми 9 прикордонний загін імені 

Січових Стрільців 

 

2 Розробник та співрозробники 

програми 

9 прикордонний загін імені 

Січових Стрільців  

Олевська міська рада 

3 Відповідальні виконавці 

програми 

Олевська міська рада 

9 прикордонний загін імені 

Січових Стрільців  

4 Термін реалізації програми 2023 рік 

5 Бюджети, з яких залучаються 

кошти на виконання  

Бюджет Олевської міської 

територіальної громади, інші 

джерела не заборонені 

законодавством. 

6 Очікуваний обсяг фінансування 

Програми, всього  
 500 000 грн. 

 

                           

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

  

Основним стратегічним завданням програми є забезпечення охорони 

Державного кордону України підрозділами відділу прикордонної служби 

«Копище» 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців та іншими 

структурними підрозділами прикордонного загону, які дислокуються на 

підпорядкованих військових містечках відділу прикордонної служби «Копище» 

в умовах воєнного стану на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Завдання, що стоять перед 

підрозділами прикордонного загону, вимагають постійного підтримання 

матеріально-технічної бази на належному рівні. Програму розроблено 

відповідно до Конституції України, законів України від 04.11.1991 року № 1777-

12 «Про державний кордон України», від 3 квітня 2003 року № 661-IV «Про 

Державну прикордонну службу України», указу Президента України від 

11.02.2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам 

Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державній 

прикордонній службі України» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.06.2007 року «Про затвердження Державної цільової 

правоохоронної програми» та Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

 

ІІI. Мета програми. 



Основною метою Програми є підтримання та всебічне забезпечення 

підрозділів відділу прикордонної служби «Копище» та інших структурних 

підрозділів прикордонного загону, які дислокуються на підпорядкованих 

військових містечках відділу прикордонної служби «Копище» та виконують 

завдання в умовах воєнного стану на підставі Указу Президента України від 

24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», підвищення 

боєготовності підрозділів Державної прикордонної служби України,  

підтримання в робочому стані інженерно-технічних засобів охорони кордону, 

забезпечення виконання завдань з облаштування інженерних та 

фортифікаційних споруд,  підтримання в постійній готовності та забезпечення 

запасними частинами до транспортних засобів, засобів малої механізації і 

матеріалами, утримання, ремонт та обслуговування автотранспорту, систем 

відеоспостереження, сигналізаційних та охоронних систем. 

 

ІV. Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на: 

Забезпечення підрозділів відділу прикордонної служби «Копище» та 

інших структурних підрозділів прикордонного загону, які дислокуються на 

підпорядкованих військових містечках відділу прикордонної служби «Копище» 

достатньою кількістю матеріальних цінностей, оплатою необхідних робіт та 

послуг, що надасть змогу підтримувати високий рівень організації оперативно -

службової діяльності та охорони державного кордону в межах Житомирської 

області під час новітніх та сучасних підходах в оптимізації охорони державного 

кордону в умовах воєнного стану, впливати на якість виконання поставлених 

завдань шляхом заохочення персоналу підрозділу за вагомий внесок в охороні 

державного кордону та якісного виконання своїх службових обов’язків. 

 

V. У результаті реалізації Програми очікується забезпечити: 

 

1. Підвищення боєготовності підрозділів у забезпеченні прикордонної 

безпеки в районі. 

2. Формування у громадськості на територіях селищних рад, громад, 

належного розуміння значення охорони державного кордону України для 

суспільства. 

3. Покращення співпраці громадськості та прикордонників в охороні 

державного кордону України. 

 

VI. Строки виконання Програми 

 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2023 року. 

 

VІI.  Напрями діяльності та заходи  Програми: 

1. Забезпечити прикордонну безпеку в Олевській міській територіальній 

громаді. За участю керівництва Олевської міської ради та 9 прикордонного 

загону імені Січових Стрільців розглянути питання щодо координації співпраці 

Олевської міської ради та 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців, 

покращення забезпечення відділу прикордонної служби «Копище». 



9 прикордонний загін імені Січових 

Стрільців, Олевська міська рада, 

2023р. 

 

2. Для забезпечення відділу прикордонної служби «Копище» та інших 

структурних підрозділів прикордонного загону, які дислокуються на 

підпорядкованих військових містечках відділу прикордонної служби «Копище» 

достатньою кількістю матеріальних цінностей, оплатою необхідних робіт та 

послуг, що надасть змогу підтримувати високий рівень організації оперативно-

службової діяльності та охорони державного кордону в межах Житомирської 

області, необхідно виділити кошти для придбання окремих матеріальних 

цінностей, робіт послуг за відповідними кодами економічної класифікації 

видатків бюджету, визначеними Інструкцією щодо застосування економічної 

класифікації видатків бюджету, яка затверджена наказом Міністерства фінансів 

України від 13.03.2012 №333 (зі змінами), а саме: 

придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та 

інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території; 

придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), 

жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо; 

придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів 

виробничого та невиробничого обладнання; витратних та інших матеріалів до 

комп'ютерної техніки та оргтехніки, пасивного мережевого обладнання; 

придбання речового майна незалежно від вартості: спецодягу, усіх видів 

обмундирування, захисного одягу, індивідуальних засобів захисту, захисного та 

спеціального взуття, штор та занавісок, килимів та килимових доріжок, матраців, 

білизни; 

придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, смарт-карт; 

придбання запчастин до транспортних засобів, чохлів для автомобілів, 

державних номерних знаків, вогнегасників; 

придбання посуду, термосів, фляг, кайданків, засобів індивідуального 

захисту  

придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного 

інвентарю); 

придбання канцелярського, письмового приладдя, паперу, мап, схем, 

макетів, плакатів тощо; 

придбання лікарських та дезінфекційних засобів; 

придбання виробів медичного призначення;  

придбання ветеринарних препаратів; 

придбання продуктів харчування для організації харчування у 

стаціонарних та польових умовах; 

придбання, утримання, ремонт виробів військового призначення, 

військової техніки; 

придбання, утримання та ремонт у межах штатів і установлених норм 

автомобілів спеціального призначення, мотоциклів, моторолерів, тракторів;  

утримання та ремонт катерів, військово-технічного майна; 

придбання, утримання та ремонт засобів і майна зв'язку спеціального 

призначення, спеціальної електронно-обчислювальної техніки та апаратури 



спеціального призначення, яка використовується для потреб зв'язку спеціального 

призначення;  

придбання, утримання та ремонт транспортних засобів спеціального 

призначення, оплата транспортних послуг (у тому числі капітальний і поточний 

ремонти автомобілів спеціального призначення та транспортних засобів 

спеціального призначення; планово-технічне обслуговування, придбання 

запчастин для транспортних засобів спеціального призначення) тощо; 

придбання виробничого обладнання, предметів та інвентарю 

довгострокового користування;  

придбання транспортних засобів;  

придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового 

користування для установ (організацій); 

придбання кондиціонерів; 

придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі придбання 

програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної 

техніки); 

придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання; 

придбання спортивного обладнання; 

придбання протипожежного приладдя; 

придбання обладнання для їдалень;  

оплата послуг з охорони (у тому числі позавідомчої охорони), монтажу й 

установки охоронної та пожежної сигналізації; 

послуг, з реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна; 

оплата послуг з побутового обслуговування (у тому числі у пральнях, 

хімчистках); 

оплата послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного 

огляду), передбачених законодавством;  

оплата послуг із страхування орендованих приміщень, страхування 

транспортних засобів;  

оплата навчання на курсах водіїв, інших вузькопрофільних 

військовослужбовців та працівників, які проходять службу (працюють) в 

підрозділах;  

плата за оренду приміщень (у тому числі гаражів, складів тощо) як для 

довгострокового, так і короткострокового користування; 

оплата послуг з установки лічильників води, природного газу, теплової 

енергії; підключення газових котлів та плит; 

оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування 

транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем 

пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, видатки на технічне 

обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення, 

внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та 

водовідведення, підготовку до опалювального сезону теплових господарств; 

оплата поточного ремонту будівель, приміщень;  

оплата послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, 

лічильників, медичного обладнання тощо); 

оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на 

водокористування; виготовлення технічної документації на земельні ділянки, 



будівлі,споруди; технічних умов; експертних висновків, тощо; оплата послуг з 

розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу 

обладнання та устаткування;  

оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів; 

оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування 

програмного забезпечення; 

оплата послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, 

систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, 

систем пожежогасіння, гарантованого енергоживлення або електропостачання;  

оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів;  

оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і 

споруд та прибудинкових територій; 

оплата послуг з демонтажу (розбирання, знесення) існуючих будівель і 

споруд; 

оплата інших енергоносіїв, які використовуються в процесі виробництва 

теплоенергії;  

оплата підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів 

за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення таких 

навчань, та/або результатом яких є отримання посвідчення (сертифіката) 

установленого зразка щодо набуття відповідних професійних навиків. 

Джерела фінансування: бюджет Олевської 

міської територіальної громади - 500 000 грн. 

(125,00 тис. грн. / квартал, за окремим 

зверненням). 

Термін: 2023рік. 
 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

 Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Голова 

Олевської міської ради та заступник начальника 9 прикордонного загону з тилу 

(начальник відділу прикордонної служби «Копище»). 
 

 

 

        Секретар ради                                                             Сергій МЕЛЬНИК  



                               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    

 

ХХVІІ сесія          м. Олевськ                              VІІІ скликання 

  

10.01.2023                №1090 

 

Про затвердження Програми  

зайнятості населення Олевської  

територіальної громади на 2023 рік    

 

Розглянувши лист директора Олевської філії Житомирського обласного 

центру зайнятості від 14.12.2022 року №1842 Петра Бубенка про затвердження 

програми зайнятості населення Олевської територіальної громади та відповідно 

до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ч.1 ст.18, ст. 

17 Закону України «Про зайнятість населення», Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Програму зайнятості населення Олевської територіальної 

громади на 2023 рік» (далі – Програма) згідно з додатком.   

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

 

 

Міський голова                                                                                           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток  

до рішення ХХVІІ сесії Олевської міської 

ради  VIIІ скликання від 10.01.2023 року № 

1090 «Про затвердження «Програми 

зайнятості населення Олевської 

територіальної громади на 2023 рік» 

 

 

 

 

 

Програма зайнятості населення 

Олевської територіальної громади 

 на 2023 рік  



Мета програми забезпечення реалізації державної політики зайнятості та 

соціального захисту населення від безробіття на території 

Олевської  територіальної громади, на підставі прогнозування 

надання соціальних послуг незайнятому населенню та 

забезпечення фінансування цих послуг. 

 

Пріоритетні напрямки співпраці 

 

1. Інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку 

праці. 

2. Інформування роботодавців відповідно до профілю підприємств про 

професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в службі 

зайнятості. 

3. Вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо 

укомплектування підприємств персоналом. 

4. Здійснення на замовлення роботодавця підбору працівників із 

використанням психодіагностичних методик: проведення тестування, 

оцінка та інтерпретація результатів. 

5. Задоволення потреб роботодавців у тимчасових працівниках для 

виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру. 

6. Допомога в оперативному підборі кадрів на замовлення роботодавців 

шляхом організації заходів з представлення вакансій для потенційних 

працівників та проведення співбесід із кандидатами на робочі місяця. 

7. Організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреби 

роботодавців у навчальних закладах, та безпосередньо на виробництві. 

8. Надання комплексу спеціальних послуг у розв'язанні проблем із трудовим 

колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників. 

9. Консультування з питань законодавства про працю та зайнятість, державне 

соціальне страхування на випадок безробіття. 

10. Допомога у підготовці текстів оголошень, інших інформаційних матеріалів 

про вільні робочі місця (вакансії) та їх розповсюдження. 

11. Проведення семінарів для роботодавців (представників роботодавців), у 

тому числі з питань працевлаштування осіб з інвалідністю. 

12. Стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових 

робочих місць шляхом щомісячної компенсації ЄВ на ЗДСС. 

13. Надання роботодавцю компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних 

із сплатою ЄВ на ЗДСС. 

14. Надання роботодавцю компенсації витрат на ОП за працевлаштування 

зареєстрованих безробітних з числа ВПО. 

15. Надання консультацій з питань організації та провадження 

підприємницької діяльності. 

16. Проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів за участю 

роботодавців (представників роботодавців), у тому числі з питань 

працевлаштування осіб з інвалідністю. 



17. Розвиток соціального партнерства на всіх рівнях, тісна взаємодія служби 

зайнятості з органами ОТГ, роботодавцями, професійними спілками та 

іншими представницькими органами. 

 

Завдання програми 

 вдосконалювати форми та методи, співпраці з роботодавцями на 

території Олевської територіальної громади та сприяти зацікавленості у 

співпраці; 

 вжити заходів щодо створення нових робочих місць на території 

Олевської територіальної громади; 

 забезпечити розробку нових інвестиційних проектів, які б передбачали 

створення нових підприємств на території Олевської територіальної 

громади; 

 збільшити обсяги працевлаштування незайнятого населення, яке мешкає 

на території Олевської територіальної громади на вільні та новостворені 

робочі місця; 

 сприяти розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних, 

проживаючим на території Олевської територіальної громади та 

забезпечувати їх працевлаштування шляхом виплати одноразової 

допомоги по безробіттю для відкриття власної справи; 

 забезпечити зростання обсягів залучення місцевих безробітних до 

суспільно-корисних, громадських та інших робіт тимчасового характеру; 

 підвищувати конкурентоспроможність безробітних на регіональному 

ринку праці шляхом збільшення обсягів профнавчання, перенавчання та 

підвищення кваліфікації безробітних; 

 вдосконалювати форми та методи співпраці між службою зайнятості, 

Олевською територіальною громадою, місцевим безробітним 

населенням та роботодавцями, покращити організацію масових заходів з 

місцевим населенням. 

 

Обсяги працевлаштування незайнятих громадян, які 

проживають на території  Олевської територіальної громади на 

вільні та новостворені робочі місця у 2023 році 

 

  Табл.1 

Найменування  показника Кількість 

осіб  

Виконання 

І кв ІІ кв ІІІ кв IV 

кв 

1. Працевлаштовано на вільні та 

новостворені робочі місця 

750     

2.Працевлаштування за рахунок 

5% квоти 

55     

 

 



Обсяги працевлаштування безробітних громадян на створені додаткові 

робочі місця з компенсацією єдиного соціального внеску роботодавцям на 

території  

  Олевської територіальної громади у 2023 році 
                                     

Табл.2 

Найменування  показника Кількість 

безробітних, 

осіб 

Виконання 

І кв ІІ кв ІІІ кв IV 

кв 

Працевлаштування осіб, всього 15     

 

 

Обсяги організації громадських робіт на території  

  Олевської територіальної громади у 2023 році 

                                                                                                         

                 Табл.3 

 Найменуванні показника Кількість 

безробітних, 

осіб 

Виконання 

І кв ІІ кв ІІІ кв IV 

кв 

1.Залучено до участі в  

громадських роботах 
45   

  

 

Обсяги залучення до тимчасових робіт на території  

  Олевської територіальної громади у 2023 році 

                                                                                                         

                 Табл.4 

 Найменуванні показника Кількість 

безробітних, 

осіб 

Виконання 

І кв ІІ кв ІІІ кв IV 

кв 

1.Залучено до участі в 

тимчасових роботах 

20     

 

      

Обсяги залучення до самозайнятості шляхом відкриття власної справи на 

території Олевської територіальної громади у 2023 році 

                                                                                                         

                 Табл.5 

 Найменуванні показника Кількість 

безробітних, 

осіб 

 Виконання  

І кв ІІ кв ІІІ кв IV 

кв 

1. Залучено до самозайнятості  

шляхом відкриття власної справи 

2     

  

   



Забезпечення професійної підготовки, перепідготовки 

безробітних, видача ваучерів, особам які проживають на території 

Олевської територіальної громади у 2023 році 

                                                                                                              

Табл.6 

 Найменування показника Всього 

безробітних, 

осіб 

 Виконання  

І кв ІІ кв ІІІ кв I

V 

к

в 

1.Професійна підготовка 0     

2. Професійна перепідготовка 0     

3. Підвищення кваліфікації, 

стажування 

50     

4. Індивідуальне навчання 0     

5. Неформальне навчання  0     

6. Видано ваучерів 1     

Всього 51     

 

Обсяги залучення до суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах 

воєнного стану на території  

  Олевської  територіальної громади у 2023 році 

                                                                                                         

                 Табл.7 

 Найменуванні показника Кількість 

безробітних, 

осіб 

Виконання 

І кв ІІ кв ІІІ кв IV 

кв 

1.Залучено до участі в суспільно 

корисних роботах 

50     

 

 Секретар ради          Сергій МЕЛЬНИК 

  



                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                            Р І Ш Е Н Н Я    

 

ХХVІІ сесія                   м. Олевськ                   VІІІ скликання  

 

від 10.01.2023 року                                                                         №1091 

 

Про проведення інвентаризації  

несформованих земельних ділянок  

комунальної власності та надання  

дозволу на розроблення технічної  

документації із землеустрою щодо  

інвентаризації  земельних ділянок 

за межами населених пунктів 

 

З метою організації раціонального використання та охорони земель, 

забезпечення ведення Державного земельного кадастру та здійснення контролю 

за використанням і охороною земель Олевської міської ради, відповідно до ст.ст. 

12, 20, 22, 184, п. 24 Розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу 

України, ст.ст. 26, 35 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації 

земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» від 05 червня 2019 року №476, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування,  

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Провести інвентаризацію несформованих земельних ділянок комунальної 

власності та надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо проведення інвентаризації земельних ділянок, які розташовані на території 

Олевської міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

Кам’янського старостинського округу з формуванням земельних ділянок:  

- орієнтовною площею 11,5 га; 

- орієнтовною площею 20,5 га; 

- орієнтовною площею 22,8 га; 

- орієнтовною площею 21,9 га; 

2. Провести інвентаризацію несформованої земельної ділянки комунальної 

власності та надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо проведення інвентаризації земельної ділянки, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

Покровського старостинського округу з формуванням земельної ділянки: 



- орієнтовною площею 8,0 га; 

3. Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

4. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок подати на затвердження чергової сесії міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин постійну комісію міської ради з питань 

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

 

 

Міський голова                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                            Р І Ш Е Н Н Я    

 

ХХVІІ сесія                   м. Олевськ                   VІІІ скликання  

 

від 10.01.2023 року                                                                         №1092 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєктів із землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі в користування на  

умовах оренди 

 

Розглянувши заяви: 

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН 

ТАУЕР КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 44281999, зареєстрованого за адресою: вул. 

Дегтярівська, 53, м. Київ за вхідним номером 2230 від 20.12.2022 року та за 

вхідним номером 2229 від 20.12.2022 року про надання дозволу на розроблення 

проєктів із землеустрою щодо відведення земельних  ділянок комунальної 

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

12, 93, 95, 96, 122, 123,124, 134 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 

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

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:    

1. Надати дозвіл ТОВ «ЮКРЕЙН ТАУЕР КОМПАНІ» на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності, загальною орієнтовною площею 0,05 га для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за КВЦПЗ) з метою 

передачі в користування на умовах оренди, яка розташована за межами с. 

Забороче, Коростенського району, Житомирської області. 

2. Надати дозвіл ТОВ «ЮКРЕЙН ТАУЕР КОМПАНІ» на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності, загальною орієнтовною площею 0,05 га для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код 13.01 за КВЦПЗ) з метою 

передачі в користування на умовах оренди, яка розташована за межами с. 

Радовель, Коростенського району, Житомирської області. 

 

3. ТОВ «ЮКРЕЙН ТАУЕР КОМПАНІ», в місячний термін звернутися до 

суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проєктів із 

землеустрою. 



4. ТОВ «ЮКРЕЙН ТАУЕР КОМПАНІ», проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки погоджений у встановленому законодавством  

порядку в місячний термін подати на чергову сесію міської ради на 

затвердження. 

5. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування  

(Налапко П.П.). 

 

 

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХХVІІ сесія    м. Олевськ                      VІІІ скликання

  

10.01.2023                                                                                                  №1093 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою з метою зміни  

цільового призначення земельної ділянки  

комунальної власності 

 

 У зв’язку з необхідністю зміни цільового призначення земельної ділянки 

комунальної власності, керуючись ст. 12, 20 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 Олевській міській раді на розроблення проєкту 

землеустрою з метою зміни цільового призначення земельної ділянки 

комунальної власності із земель запасу (код за КВЦПЗ - 16.00 ) на цільове 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код за 

КВЦПЗ - 01.01), кадастровий номер 1824484000:06:000:0345, загальною площею 

24,4298 га,  розташованої на території Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів Кишинського старостинського округу. 

2. Проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки комунальної власності погоджений в установленому законом порядку 

подати на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.    

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П). 

 

 

 

Міський голова                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХХVІІ сесія    м. Олевськ                      VІІІ скликання

  

10.01.2023                                                                                                  №1094 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо встановлення  

цільового призначення земельної ділянки  

комунальної власності 

 

У зв’язку з необхідністю встановлення цільового призначення земельної 

ділянки комунальної власності, керуючись ст. 12, 20 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 Олевській міській раді на розроблення проєкту 

землеустрою щодо встановлення цільового призначення земельної ділянки 

комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (код за КВЦПЗ 01.01), кадастровий номер 1824483200:02:000:0216, 

загальною площею 58,4998 га, із земель сільськогосподарського призначення 

розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області (за 

межами населених пунктів Зубковицького старостинського округу). 

2. Проєкт землеустрою щодо встановлення цільового призначення 

земельної ділянки комунальної власності погоджений в установленому законом 

порядку подати на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.    

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П). 

 

 

 

Міський голова                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                     

 ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХХVІІ сесія                  м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

10.01.2023                                                                                             №1095 

 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок 

з метою передачі у користування  

на умовах оренди 

 

Розглянувши клопотання: 

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

адресою: вул. Пушкінська, 32/8, м. Житомир за вхідним номером 434 від 

15.12.2022 року та за вхідним номером 432 від 15.12.2022 року про затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі у 

користування на умовах оренди, керуючись  ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 

124, 141, п. 24 Розділу Х Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 51 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі»,  ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити АТ «Житомиробленерго» проєкт землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, загальною площею 0,0040 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) (реконструкція ПЛ-0,4 кВ 

від КТП-155 с. Зубковичі, Олевського р-ну, Житомирської обл. з влаштуванням 

розвантажувального ЩТП) з метою передачі в користування на умовах оренди, 

які розташовані за межами с. Зубковичі, Коростенського району, Житомирської 

області, а саме: 

- 1824483200:02:000:0302, площею 0,0012 га під проектною опорю №АО ПЛ-10 

кВ; 

- 1824483200:02:000:0301, площею 0,0028 га під проектною ЩТП№560-10/0,4 

кВ. 

2. Затвердити АТ «Житомиробленерго» проєкт землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, загальною площею 0,0102 га для розміщення, 



будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) (реконструкція ПЛ-0,4 кВ 

від КТП-155 с. Зубковичі, Олевського р-ну, Житомирської обл. з влаштуванням 

розвантажувального ЩТП) з метою передачі в користування на умовах оренди, 

які розташовані за адресою с. Зубковичі, Коростенського району, Житомирської 

області, а саме: 

- 1824483201:05:001:0035, площею 0,0012 га під проектною опорю №31П ПЛ-10 

кВ; 

- 1824483201:05:001:0029, площею 0,0006 га під проектною опорю №32П ПЛ-10 

кВ; 

- 1824483201:05:001:0034, площею 0,0004 га під проектною опорю №33П ПЛ-10 

кВ; 

- 1824483201:05:001:0028, площею 0,0004 га під проектною опорю №35П ПЛ-10 

кВ; 

- 1824483201:05:001:0027, площею 0,0004 га під проектною опорю №36П ПЛ-10 

кВ; 

- 1824483201:05:001:0030, площею 0,0006 га під проектною опорю №37П ПЛ-10 

кВ; 

- 1824483201:05:001:0026, площею 0,0004 га під проектною опорю №56Б ПЛ-10 

кВ; 

- 1824483201:05:001:0031, площею 0,0004 га під проектною опорю №55Б ПЛ-10 

кВ; 

- 1824483201:05:002:0015, площею 0,0004 га під проектною опорю №54Б ПЛ-10 

кВ; 

- 1824483201:05:002:0016, площею 0,0006 га під проектною опорю №53Б ПЛ-10 

кВ; 

- 1824483201:05:002:0014, площею 0,0004 га під проектною опорю №52Б ПЛ-10 

кВ; 

- 1824483201:05:002:0013, площею 0,0004 га під проектною опорю №51Б ПЛ-10 

кВ; 

- 1824483201:05:001:0033, площею 0,0006 га під проектною опорю №50Б ПЛ-10 

кВ; 

- 1824483201:05:001:0025, площею 0,0006 га під проектною опорю №49Б ПЛ-10 

кВ; 

- 1824483201:05:001:0032, площею 0,0028 га під проектною ЩТП№599-10/0,4  

кВ; 

3. Укласти договори оренди вказаних земельних ділянок між АТ 

«Житомиробленерго» та Олевською міською радою Житомирської області 

терміном на 49 років та здійснити державну реєстрацію права користування, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 



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

оцінки земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ).   

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 

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

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

 

 

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                      

      ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

      ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

   

ХХVІІ сесія          м. Олевськ         VІІІ скликання  

 

10.01.2023                                                                                            №1096 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки за межами населених пунктів 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

несформованої земельної ділянки за межами населених пунктів, керуючись, ст. 

ст. 8, 20, 22, 25, 57 Закону України «Про землеустрій», ст. ст. 12, 22, 791,125,126 

та п. 24  Розділу Х Земельного кодексу, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, загальною площею 2,0000 га, кадастровий номер 

1824483200:03:000:0813, категорія земель – землі лісогосподарського 

призначення, цільове призначення – земельні ділянки запасу (земельні ділянки, 

які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам 

(код 09.05 за КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів Зубковицького 

старостинського округу, розробник ПП «АНДВОЛ». 

2. Олевській міській раді зареєструвати право власності на земельні ділянки 

відповідно до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П.). 

 

 

 

Міський голова                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 



                                                           

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХХVІІ сесія           м. Олевськ              VІІІ скликання  

 

10.01.2023                                                                                            №1097 

 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

 

 Розглянувши клопотання АТ «Житомиробленерго», код ЄДРПОУ 

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

технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, 

керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України «Про 

оцінку земель», Законом України «Про експертизу землевпорядної 

документації», ст. 271 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, які передаються в оренду АТ «Житомиробленерго» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної енергії (код 14.02 за КВЦПЗ), загальною площею 

0,0012 га, кадастровий номер 1824483200:02:000:0302, загальною площею 0,0028 

га, кадастровий номер 1824483200:02:000:0301, які розташовані за межами с. 

Зубковичі, Коростенського р-ну, Житомирської обл. 

2. Затвердити нормативну грошову оцінку земельних ділянок: 

- загальною площею 0,0012 га, кадастровий номер 1824483200:02:000:0302 

вартістю 835 грн. 67 коп. (вісімсот тридцять п’ять гривень 67 копійок), що 

становить 69 грн. 64 коп. (шістдесят дев’ять гривень 64 копійки) за 1 м2; 

- загальною площею 0,0028 га, кадастровий номер 1824483200:02:000:0301 

вартістю 1949 грн. 89 коп. (одна тисяча дев’ятсот сорок дев’ять гривень 89 

копійок), що становить 69 грн. 64 коп. (шістдесят дев’ять гривень 64 копійки) за 

1 м2. 

3. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824483200:02:000:0302 

- кадастровий номер 1824483200:02:000:0301 підлягає щорічній індексації 

відповідно до вимог чинного законодавства. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 

(Налапко П.П.). 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                                                               

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХХVІІ сесія    м. Олевськ                   VІІІ скликання

  

10.01.2023                                                                                                  №1098 
 

Про внесення змін до договорів 

оренди земельних ділянок  

сільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши заяву ТОВ «АГРОРИТМ ПОЛІССЯ», код ЄДРПОУ 

38135691, зареєстрованого за адресою: вул. Лесі Українки, 1, с. Калинівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. та додаток до листа,  стосовно 

зменшення орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення з 12% на 6% згідно нормативно грошової оцінки (вартості земельної 

частки (паю)) з 01 січня 2023 року до скасування дії воєнного стану, у зв’язку з 

тим, що ці земельні ділянки знаходяться у тридцяти кілометровій зоні від 

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

Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», та 

враховуючи висновок постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до чинних договорів оренди землі, на час дії воєнного стану, 

укладених між Олевською міською радою Житомирської області та ТОВ 

«АГРОРИТМ ПОЛІССЯ», згідно додатку, а саме: у п. 10 розділу «Орендна 

плата», після слів «Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі» слова 

«12% від нормативної грошової оцінки (вартості земельної частки (паю))» 

змінити на слова «6% від нормативної грошової оцінки (вартості земельної 

частки (паю))». 

2. ТОВ «АГРОРИТМ ПОЛІССЯ» укласти та зареєструвати додаткові угоди до 

договорів оренди землі, згідно додатку, відповідно до чинного законодавства 

України. 

3. ТОВ «АГРОРИТМ ПОЛІССЯ», після скасування дії воєнного стану, 

звернутися з заявою до Олевської міської ради про внесення змін до чинних 

договорів оренди. 

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 ХХVІІ сесії Олевської міської ради  

VІІІ скликання від 10.01.2023 року №1098 

«Про внесення змін до договорів оренди 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення» 

 

Перелік земельних ділянок 

щодо яких вносяться зміни до договорів оренди землі 

 

№п/п Кадастровий номер Площа Дата укладання 

договору 

1 1824487600:02:000:0018 0,7591 19.05.2021 

2 1824487600:02:000:0021 0,7224 04.08.2021 

3 1824487600:02:000:0023 0,7223 19.05.2021 

4 1824487600:02:000:0024 0,7257 19.05.2021 

5 1824487600:02:000:0026 0,7592 19.05.2021 

6 1824487600:02:000:0027 0,7541 19.05.2021 

7 1824487600:02:000:0029 0,7224 19.05.2021 

8 1824487600:02:000:0031 0,7224 19.05.2021 

9 1824487600:02:000:0034 0,2881 19.05.2021 

10 1824487600:02:000:0038 0,7223 19.05.2021 

11 1824487600:02:000:0040 0,7224 19.05.2021 

12 1824487600:02:000:0044 0,7223 19.05.2021 

13 1824487600:02:000:0045 0,7223 04.08.2021 

14 1824487600:02:000:0060 0,7225 19.05.2021 

15 1824487600:02:000:0061 0,7225 04.08.2021 

16 1824487600:02:000:0062 0,7225 19.05.2021 

17 1824487600:02:000:0064 0,7223 04.08.2021 

18 1824487600:02:000:0070 0,7402 19.05.2021 

19 1824487600:02:000:0075 0,7731 19.05.2021 

20 1824487600:02:000:0078 0,7780 19.05.2021 

21 1824487600:02:000:0080 0,7779 19.05.2021 

22 1824487600:02:000:0098 0,7777 19.05.2021 



23 1824487600:02:000:0115 0,7223 19.05.2021 

24 1824487600:02:000:0123 0,7780 19.05.2021 

25 1824487600:02:000:0124 0,7778 19.05.2021 

26 1824487600:02:000:0132 0,7419 19.05.2021 

27 1824487600:02:000:0136 0,7778 19.05.2021 

28 1824487600:02:000:0148 0,7780 19.05.2021 

29 1824487600:02:000:0152 0,1219 04.08.2021 

30 1824487600:02:000:0163 0,9247 19.05.2021 

31 1824487600:02:000:0164 0,8324 19.05.2021 

32 1824487600:02:000:0171 0,7781 19.05.2021 

33 1824487600:02:000:0176 0,7779 19.05.2021 

34 1824487600:02:000:0177 0,7778 19.05.2021 

35 1824487600:02:000:0180 0,7778 19.05.2021 

36 1824487600:02:000:0184 0,9539 19.05.2021 

37 1824487600:02:000:0187 0,7780 19.05.2021 

38 1824487600:02:000:0188 0,7781 19.05.2021 

39 1824487600:02:000:0189 0,7780 19.05.2021 

40 1824487600:02:000:0191 0,9384 19.05.2021 

41 1824487600:02:000:0193 0,7778 19.05.2021 

42 1824487600:02:000:0194 0,7779 19.05.2021 

43 1824487600:02:000:0279 0,7779 19.05.2021 

44 1824487600:02:000:0430 0,7217 04.08.2021 

45 1824487600:02:000:0431 0,7780 04.08.2021 

46 1824487600:02:000:0432 0,7779 04.08.2021 

47 1824487600:02:000:0433 0,7779 04.08.2021 

48 1824487600:02:000:0434 0,7779 04.08.2021 

49 1824487600:02:000:0435 0,7779 04.08.2021 

50 1824487600:02:000:0436 1,0913 04.08.2021 

51 1824487600:02:000:0437 0,7778 04.08.2021 

52 1824487600:02:000:0438 1,0342 04.08.2021 



53 1824487600:02:000:0439 0,6487 04.08.2021 

54 1824487600:02:000:0440 0,7216 04.08.2021 

55 1824487600:02:000:0441 0,7222 04.08.2021 

56 1824487600:02:000:0442 0,7210 04.08.2021 

57 1824487600:02:000:0443 0,7218 04.08.2021 

58 1824487600:02:000:0444 0,7219 04.08.2021 

59 1824487600:02:000:0445 0,7218 04.08.2021 

60 1824487600:02:000:0446 0,7210 04.08.2021 

61 1824487600:02:000:0447 0,7224 04.08.2021 

62 1824487600:02:000:0449 0,7220 04.08.2021 

63 1824487600:02:000:0450 0,7214 04.08.2021 

64 1824487600:02:000:1128 0,7224 04.08.2021 

65 1824487600:02:000:1159 0,7779 04.08.2021 

66 1824487600:02:000:1161 0,7780 04.08.2021 

67 1824487600:02:000:1162 0,7781 04.08.2021 

68 1824487600:02:000:1188 0,7779 04.08.2021 

69 1824487600:02:000:1190 0,9025 04.08.2021 

70 1824487600:02:000:1192 0,7782 04.08.2021 

71 1824487600:02:000:1278 0,7779 04.08.2021 

72 1824487600:02:000:1280 0,7779 04.08.2021 

73 1824487600:02:000:1282 0,7779 04.08.2021 

74 1824487600:07:000:0245 0,5780 04.08.2021 

75 1824487600:07:000:0247 0,6779 04.08.2021 

76 1824487600:07:000:0248 1,0835 04.08.2021 

77 1824487600:07:000:0249 0,8414 04.08.2021 

78 1824487600:07:000:0250 0,7118 04.08.2021 

79 1824487600:07:000:0251 0,7910 04.08.2021 

80 1824487600:07:000:0252 1,0835 04.08.2021 

81 1824487600:07:000:0253 0,6523 04.08.2021 

82 1824487600:07:000:0254 1,0835 04.08.2021 



83 1824487600:07:000:0255 0,6601 04.08.2021 

84 1824487600:07:000:0256 1,0828 04.08.2021 

85 1824487600:07:000:0257 1,0587 04.08.2021 

86 1824487600:07:000:0258 0,6605 04.08.2021 

87 1824487600:07:000:0259 1,0609 04.08.2021 

88 1824487600:07:000:0260 1,0797 04.08.2021 

89 1824487600:07:000:0261 0,2967 04.08.2021 

90 1824487600:07:000:0262 0,7837 04.08.2021 

91 1824487600:07:000:0263 0,6621 04.08.2021 

92 1824487600:07:000:0265 0,6642 04.08.2021 

93 1824487600:07:000:0266 0,6825 04.08.2021 

94 1824487600:07:000:0267 0,7314 04.08.2021 

95 1824487600:07:000:0268 0,7586 04.08.2021 

96 1824487600:07:000:0269 0,7722 04.08.2021 

97 1824487600:07:000:0270 0,3441 04.08.2021 

98 1824487600:07:000:0271 0,6353 04.08.2021 

99 1824487600:07:000:0272 1,0462 04.08.2021 

100 1824487600:07:000:0273 1,0461 04.08.2021 

101 1824487600:07:000:0274 1,0462 04.08.2021 

102 1824487600:07:000:0275 0,9334 04.08.2021 

103 1824487600:07:000:0276 0,8117 04.08.2021 

104 1824487600:07:000:0277 0,7580 04.08.2021 

105 1824487600:07:000:0278 0,7399 04.08.2021 

106 1824487600:07:000:0279 0,1791 04.08.2021 

107 1824487600:07:000:0280 0,7400 04.08.2021 

108 1824487600:07:000:0281 0,7401 04.08.2021 

109 1824487600:07:000:0282 1,0543 04.08.2021 

110 1824487600:07:000:0283 0,7400 04.08.2021 

111 1824487600:07:000:0284 0,7400 04.08.2021 

112 1824487600:07:000:0285 0,7400 04.08.2021 



113 1824487600:07:000:0286 0,7400 04.08.2021 

114 1824487600:07:000:0287 0,7400 04.08.2021 

115 1824487600:07:000:0288 0,7399 04.08.2021 

116 1824487600:07:000:0289 0,7398 04.08.2021 

117 1824487600:07:000:0290 0,7399 04.08.2021 

118 1824487600:07:000:0291 0,7400 04.08.2021 

119 1824487600:07:000:0292 0,7400 04.08.2021 

120 1824487600:07:000:0293 0,7418 04.08.2021 

121 1824487600:07:000:0294 0,7399 04.08.2021 

122 1824487600:07:000:0295 0,7383 04.08.2021 

123 1824487600:07:000:0296 0,7329 04.08.2021 

124 1824487600:07:000:0297 0,7421 04.08.2021 

125 1824487600:07:000:0298 0,7328 04.08.2021 

126 1824487600:07:000:0299 0,7332 04.08.2021 

127 1824487600:07:000:0300 0,7430 04.08.2021 

128 1824487600:07:000:0301 0,7344 04.08.2021 

129 1824487600:07:000:0302 0,7419 04.08.2021 

130 1824487600:07:000:0303 0,7374 04.08.2021 

131 1824487600:07:000:0304 0,7407 04.08.2021 

132 1824487600:07:000:0305 0,7376 04.08.2021 

133 1824487600:07:000:0306 1,0837 04.08.2021 

134 1824487600:07:000:0307 1,0836 04.08.2021 

135 1824487600:07:000:0308 1,0837 04.08.2021 

136 1824487600:07:000:0309 1,0826 04.08.2021 

137 1824487600:07:000:0310 1,0836 04.08.2021 

138 1824487600:07:000:0311 1,0790 04.08.2021 

139 1824487600:07:000:0312 1,0836 04.08.2021 

140 1824487600:07:000:0313 1,0836 04.08.2021 

141 1824487600:08:000:0019 0,7094 19.05.2021 

142 1824487600:08:000:0028 0,3768 19.05.2021 



143 1824487600:08:000:0032 0,7191 19.05.2021 

144 1824487600:08:000:0044 0,4561 19.05.2021 

145 1824487600:08:000:0046 0,7399 19.05.2021 

146 1824487600:08:000:0054 0,7399 19.05.2021 

147 1824487600:08:000:0055 0,7400 19.05.2021 

148 1824487600:08:000:0056 0,7399 19.05.2021 

149 1824487600:08:000:0077 0,7539 18.02.2022 

150 1824487600:08:000:0078 0,3045 18.02.2022 

151 1824487600:08:000:0079 0,7537 18.02.2022 

152 1824487600:08:000:0080 0,7537 18.02.2022 

153 1824487600:08:000:0081 0,7538 18.02.2022 

154 1824487600:08:000:0082 0,1321 18.02.2022 

155 1824487600:08:000:0083 0,7014 18.02.2022 

156 1824487600:08:000:0084 0,6904 18.02.2022 

157 1824487600:08:000:0086 0,6606 18.02.2022 

158 1824487600:08:000:0087 0,7538 18.02.2022 

159 1824487600:08:000:0088 0,7537 18.02.2022 

160 1824487600:08:000:0090 0,7537 18.02.2022 

161 1824487600:08:000:0091 0,7537 18.02.2022 

162 1824487600:08:000:0092 0,7537 18.02.2022 

163 1824487600:08:000:0093 0,7537 18.02.2022 

164 1824487600:08:000:0095 0,6359 18.02.2022 

165 1824487600:08:000:0096 0,5911 18.02.2022 

166 1824487600:08:000:0097 0,7540 18.02.2022 

167 1824487600:08:000:0098 0,4493 18.02.2022 

168 1824487600:08:000:0108 0,5361 19.05.2021 

169 1824487600:08:000:0110 0,5685 19.05.2021 

170 1824487600:08:000:0111 0,7537 18.02.2022 

171 1824487600:08:000:0113 0,7537 18.02.2022 

172 1824487600:08:000:0117 0,5824 18.02.2022 



173 1824487600:08:000:0118 0,5360 18.02.2022 

174 1824487600:08:000:0123 0,7541 18.02.2022 

175 1824487600:08:000:0125 0,5808 18.02.2022 

176 1824487600:08:000:0127 0,7537 18.02.2022 

177 1824487600:08:000:0131 0,6216 18.02.2022 

178 1824487600:08:000:0132 0,7537 18.02.2022 

179 1824487600:08:000:0134 0,7537 18.02.2022 

180 1824487600:08:000:0140 0,7537 18.02.2022 

181 1824487600:08:000:0141 0,7537 18.02.2022 

182 1824487600:08:000:0143 0,5382 18.02.2022 

183 1824487600:08:000:0145 0,5360 18.02.2022 

184 1824487600:08:000:0147 0,7537 18.02.2022 

185 1824487600:08:000:0150 0,7533 18.02.2022 

186 1824487600:08:000:0152 0,7538 18.02.2022 

187 1824487600:08:000:0153 0,7537 18.02.2022 

188 1824487600:08:000:0156 0,7537 18.02.2022 

189 1824487600:08:000:0157 0,7537 18.02.2022 

190 1824487600:08:000:0350 0,7537 18.02.2022 

191 1824487600:08:000:0351 0,6957 18.02.2022 

192 1824487600:08:000:0352 0,7537 18.02.2022 

193 1824487600:08:000:0354 0,5508 18.02.2022 

194 1824487600:08:000:0355 0,5543 18.02.2022 

195 1824487600:08:000:0356 0,5684 18.02.2022 

196 1824487600:08:000:0357 0,6186 18.02.2022 

197 1824487600:08:000:0358 0,7537 18.02.2022 

198 1824487600:08:000:0359 0,6994 18.02.2022 

199 1824487600:08:000:0360 0,7538 18.02.2022 

200 1824487600:08:000:0361 0,7537 18.02.2022 

201 1824487600:08:000:0362 0,7530 18.02.2022 

202 1824487600:08:000:0363 0,7537 18.02.2022 



 

 

Начальник відділу землекористування                                Микола САМЧЕНКО  

203 1824487600:08:000:0364 0,5360 18.02.2022 



                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ХХVІІ сесія    м. Олевськ                      VІІІ скликання

  

10.01.2023                                                                                                  №1099 
 

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 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 1. 

2. 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 2. 

3. Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

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 1 

до рішення  ХVІІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ 

скликання від 10.01.2023 року №1099 «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 

 
 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2 

до рішення  ХVІІІ сесії Олевської міської  ради VІІІ 

скликання від 10.01.2023 року №1099 «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  



                                                  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я   

ХХVІІ сесія     м. Олевськ      VІІІ скликання  

 

10.01.2023                                                                                            №1100 

 

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. Надати дозвіл Олевській міській раді на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності не 

сільськогосподарського призначення, 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. 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.  



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

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

 

 

Міський голова                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



             
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ХХVIІ сесія           м. Олевськ    VІІІ скликання  

 

10.01.2023                                                                                          №1101 

 

Про затвердження технічних документацій  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

          

Розглянувши заяви громадян про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності  в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону 

України «Про землеустрій», п.п 14, п.1 Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав 

оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та 

удосконалення законодавства щодо охорони земель»,  ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 

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

самоврядування в Україні та  враховуючи висновок постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

2. 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, в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельні ділянки. 

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

достовірність та якість технічної документації. 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Налапко 

П.П). 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ     



                                                                                                   Додаток 

до рішення ХХVІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від  10.01.2023 року  №1101   «Про 

затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) 

з метою передачі безоплатно у власність  для 

будівництва  і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)» 

 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

безоплатно у власність  для будівництва  і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  

 
 
 

 

№ 
п/п 

 
 

 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

 
 

 

Місце проживання 

 
 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

житлового 

будинку 

господарс

ьких 

будівель    

і споруд, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824487201:09:004:0034 

2 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824481601:05:010:0140 

3 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484402:08:001:0026 

4 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824481601:05:002:0090 

5 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824488001:04:006:0010 

6 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824481601:05:007:0019 

7 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824481601:05:010:0141 

8 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824481601:05:002:0091 

9 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484401:11:005:0022 

10 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824487202:06:002:0023 

11 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 1824455100:01:008:0038 

12 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824487201:09:004:0035 

13 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824487201:09:002:0063 

14 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484001:11:001:0039 



15 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824487601:03:001:0034 

16 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824486801:02:002:0111 

17 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484001:11:006:0063 

18 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824487601:03:004:0045 

19 ****** ****** ****** 0,0354 0,0354 1824455100:01:032:0154 

20 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824482401:04:001:0057 

21 ****** ****** ****** 0,0931 0,0931 1824455100:01:029:0052 

22 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484001:11:008:0036 

23 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484403:06:002:0019 

24 ****** ****** ****** 0,2408 0,2408 1824487201:09:001:0113 

25 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824487601:03:005:0033 

26 ****** ****** ****** 0,1465 0,1465 1824487602:06:002:0038 

27 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824487601:03:004:0046 

28 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484401:11:001:0026 

29 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824481601:05:004:0078 

30 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484802:09:002:0026 

 

 

 

 

Начальник відділу землекористування                                                            Микола САМЧЕНКО  



                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

ХХVІІ сесія         м. Олевськ     VІІІ скликання  

 

10.01.2023 року     №1102 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: вул. Набережна, 80, с. 

Зубковичі, 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 1,7505  га на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, яка розроблена ФОП Марусич Володимир 

Павлович; 

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

загальною площею 1,1705 га  (рілля), кадастровий номер 

1824483200:03:000:0811; 

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

загальною площею 0,5800 га  (пасовища), кадастровий номер 

1824483200:03:000:0812. 

 

2. 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. 

 

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

достовірність та якість технічної документації. 



 

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

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

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

ХХVІІ сесія       м. Олевськ    VІІІ скликання 

 

10.01.2023 року               №1103 

 

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 

«Червоний партизан» 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 

«Іскра» 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 КСП 



«Майдан» на території Олевської міської територіальної громади Житомирської 

області за межами населених пунктів, згідно додатку  4; 

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

(рілля) площею 0,7372 га, кадастровий номер 1824484400:10:000:1094, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,4941 га, кадастровий номер 

1824484400:10:000:1111; 

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

(рілля) площею 1,0172 га, кадастровий номер 1824485300:05:000:0716; 

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

(рілля) площею 1,1078 га, кадастровий номер 1824481600:04:000:0760; земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,7152 га, кадастровий номер 

1824481600:04:000:0835; 

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

(рілля) площею 1,1770 га, кадастровий номер 1824485600:06:000:0304; земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,8496 га, кадастровий номер 

1824485600:08:000:0217; 

9. Рекомендувати громадянам здійснити державну реєстрацію речового права на 

земельну ділянку згідно законодавства. 

10. 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. 

11. 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 ХХVІІ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 10.01.2023 року № 1103 «Про 

затвердження додаткового Списку до розподілу 

земельних часток (паїв) між власниками 

сертифікатів на право на земельну частку (пай), 

надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок» 

 

Додатковий список 

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

партизан»  на території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ****** ****** ****** *****

* 

****

** 

****** ЖТ 

0301970 

рілля 

№ 191, 

кормо

ві 

угіддя 

– 404 

 

 

 

Начальник відділу землекористування   Микола САМЧЕНКО  



Додаток 2 

до рішення  ХХVІІ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 10.01.2023 року № 1103 «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 «Іскра»  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 

0191711 

рілля – 

408 

 

 

Начальник відділу землекористування             Микола САМЧЕНКО  



Додаток  3 

до рішення  ХХVІІ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 10.01.2023 року № 1103 «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 

0192821 

рілля – 

695, 

кормо

ві 

угіддя 

- 638 

 

 

Начальник відділу землекористування   Микола САМЧЕНКО  



                                                                                                                       Додаток  4 

до рішення  ХХVІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 10.01.2023 року  

№ 1103 «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 становлення(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 

0194723 

рілля – 

351, 

кормо

ві 

угіддя 

- 282 

 

 

Начальник відділу землекористування   Микола САМЧЕНКО 


