
Зареєстровано депутатів - 19 
 

    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П’ятдесят друга  сесія ради  VІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 667 

 

                                  від 16 липня 2015 року 

Про затвердження протоколу 

засідання конкурсної комісії 

з визначення переможців 

конкурсу «Людина року - 2015» 
 

 

Відповідно до Положення про проведення щорічного міського 

конкурсу на звання «Людина року», з метою виявлення і відзначення 

професіоналів своєї справи у різних галузях життєдіяльності м. Олевська 

щодо оголошених номінацій, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з визначення 

переможців конкурсу «Людина року-2015» (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з соціальних та гуманітарних питань. 

 

 

 

 

Міський голова        А.В. Повар 
 

 

 

 

 

 

Голосували «За» - 19 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П’ятдесят друга  сесія ради  VІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 658 

 

                                  від 16 липня 2015 року 

Про внесення змін 

до міського бюджету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідуючої відділом 

фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. щодо внесення 

змін до міського бюджету, керуючись п. 23 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 64, 69, 71, 88, 89, 91 Бюджетного 

кодексу України,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення № 593 від 30 січня 2015 року «Про міський 

бюджет на 2015 рік», № 616  від 05 березня 2015 року «Про внесення змін до 

міського бюджету», № 632 від 03 квітня 2015 року «Про внесення змін до 

міського бюджету», розпорядження міського голови № 38  від 06.05.2015 

року «Про внесення змін до міського бюджету», рішення № 646 від 

04.06.2015 року «Про внесення змін до міського бюджету», а саме: 

1.1. У пункті 1 цифри 11172594,29 грн., 10699094,29 грн., 473500,00 грн. 

замінити відповідно цифрами 11777594,29 грн., 11304094,29 грн., 

473500,00 грн. 

1.2. У пункті 2 цифри 13235221,13 грн., 9330294,29 грн., 3904926,84 грн. в 

тому числі бюджет розвитку 3369172,60 грн. замінити відповідно 

цифрами 13010366,13 грн., 9735294,29 грн., 4275071,84грн. в тому 

числі бюджет розвитку 3738717,60 грн. 

2.  Встановити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 

200000,00 грн., напрямком використання якого визнати передачу коштів із 

загального фонду до спеціального фонду. 

3. Джерелом покриття визначити надходження коштів із загального 

фонду до спеціального фонду в сумі 200000,00  грн. 

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

планування, бюджету та комунальної власності. 

5. Додатки 1, 2 викласти у новій редакції враховуючи зміни зазначені у 

цьому рішенні. 

 

Міський голова       А.В. Повар 
Голосували «За» - 19 

 



 

    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П’ятдесят друга  сесія ради  VІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 661 

 

                                  від 16 липня 2015 року 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 

меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

та ведення садівництва 

 

 Розглянувши заяви громадян, технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд та ведення садівництва, на підставі ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 55, Закону 

України «Про землеустрій», ст. ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного 

кодексу України,  міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд та ведення садівництва. 

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

ділянки  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд та ведення садівництва. 

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

земельних питань та заступника міського голови Мельника С. В. 

 

     Міський голова        А. В. Повар 

 

 

 
Голосували «За» - 19 

 
 

 
 

 

 
 



 
    Додаток  

до рішення № 661  52 сесії міської ради  VІ скликання 

від 16.07.2015 р. «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право власності на земельну ділянку для 

будівництва  і обслуговування житлового будинку"  

СПИСОК 

громадян, яким надаються у власність земельні ділянки щодо встановлення  (відновлення) 

меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських 

будівель і споруд та ведення садівництва 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загаль

напло

ща, 

га 

 

 

 

Для 

будівн

ицтва і 

обслуг

овуван

ня 

жилог

о 

будинк

у, га 

 

 

Для 

веденн

я 

індивід

уально

го 

садівн

ицтва,     

га 

Дл

я 

бу

дів

ни

цт

ва 

та 

об

сл

уг

ов

ув

ан

ня 

га

ра

жа 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Особа, 1 м. Олевськ 

вул. Адреса, 1 

м. Олевськ 

вул. Адреса, 1 

0,12 0,10 0,02  1824455100:01:004:0038 

1824455100:01:004:0039 

2 Особа, 2 м. Олевськ 

Адреса, 2 

м. Олевськ 

І пров. Адреса, 

2 

0,136

0 

0,10 0,036

0 

 1824455100:02:003:0027 

1824455100:02:003:0026 

3 Особа, 3 с. Журжевичі 

Олевського району 

м. Олевськ 

вул. Адреса, 3 

0,07 0,07   1824455100:01:022:0052 

 

 

 

Голосували «За» - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П’ятдесят друга  сесія ради  VІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 660 

 

                                  від 16 липня 2015 року 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва і обслуговування жилого  

будинку, господарських будівель і споруд 

 

     Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, 

керуючись ст. 144 Конституції України,  ст. ст. 12, 40, 81, 88, 89, 116, 118, 

121 Земельного кодексу України,  ст. 55 Закону України «Про землеустрій», 

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

ВИРІШИЛА:  

1. Дати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості).              

2. Дати дозвіл громадянам, згідно додатку, звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою,  згідно закону. 

3. Громадянам, згідно додатку, розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

подати на затвердження до Олевської  міської ради. 

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

земельних питань та заступника міського голови Мельника С.В. 

 

 

Міський голова        А.В. Повар 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток  

до рішення  № 660   п’ятдесят другої  сесії  міської 

ради  VІ скликання від 16.07.2015 р. «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо   встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування жилого  

будинку, господарських будівель і споруд» 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

жилого 

будинку

, га 

Для 

ведення 

садівниц

тва 

 

 

га 

 

Для 

будівниц

тва та 

обслугов

ування 

гаража 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особа, 1 м. Олевськ 

вул. Адреса. 1 

м. Олевськ 

вул. Адреса, 1 

0,07 0,07   

2 Особа, 2 м. Олевськ 

вул. Адреса, 2 

м. Олевськ 

вул. Адреса, 2 

0,07 0,07   

 

 

 

 

 

 

 

Голосували «За» - 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П’ятдесят друга  сесія ради  VІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 662 

                                  від 16 липня  2015 року 

Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для  передачі безоплатно  

у власність для будівництва і обслуговування  

житлових будинків, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

садівництва 

 

          Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення садівництва, керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 

116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 

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

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати громадянам, згідно додатку, дозвіл  на розроблення проектів  

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок з метою передачі у 

власність  за рахунок земель запасу міста землі житлової та громадської 

забудови  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

садівництва. 

2. Громадянам, згідно додатку,  проекти  землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, цільове призначення яких для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 

для ведення садівництва, погоджені в установленому законом порядку, в 

місячний термін  подати на розгляд та затвердження чергової сесії міської 

ради.    

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

земельних питань  та заступника міського голови Мельника С. В. 

 

Міський голова      А. В. Повар 

 

 
Голосували «За» - 19 

 



 

 
Додаток 

до рішення  № 662  п’ятдесят другої  сесії  міської ради  VІ  

     скликання від  16.07. 2015 р. «Про надання дозволу   

     громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо  

відведення земельних ділянки  з метою передачі безоплатно 

у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, будівель і споруд (присадибна ділянка) та для 

ведення садівництва» 

 
СПИСОК 

громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа  

 га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

жилого 

будинку 

га 

Для  

ведення 

садівниц

тва       

 

 

га 

 

Для 

будівниц

тва та 

обслугов

ування 

гаража 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особа, 1 м. Житомир 

вул. Адреса. 1 

м. Олевськ 

вул. Адреса, 1 

0,10 0,10   

2 Особа, 2 м. Олевськ 

вул. Адреса, 2 

м. Олевськ 

вул. Адреса,2 

0,10 0,10   

3 Особа, 3 вул. Адреса, 3 м. Олевськ 

вул. Адреса,3 

0,10 0,10   

4 Особа, 4 м. Олевськ 

вул. Адреса, 4 

м. Олевськ 

вул. Адреса,4 

0,10 0,10   

5 Особа, 5 м. Олевськ 

вул. Адреса, 5 

м. Олевськ 

вул. Адреса,5 

0,10 0,10   

6 Особа, 6 м. Олевськ 

вул. Адреса, 6 

м. Олевськ 

вул. Адреса,6 

0,10 0,10   

7 Особа, 7 м. Олевськ 

вул. Адреса, 7 

м. Олевськ 

вул. Адреса,7 

0,10 0,10   

8 Особа, 8 Олевський район 

с. Варварівка 

м. Олевськ 

вул. Адреса,8 

0,10 0,10   

9 Особа, 9 м. Олевськ 

вул. Адреса, 8 

м. Олевськ 

вул. Адреса,9 

0,10 0,10   

10 Особа, 10 м. Олевськ 

вул. Адреса, 9 

м. Олевськ 

вул. Адреса,10 

0,10 0,10   

11 Особа, 11 м. Олевськ 

пров. Адреса, 10 

м. Олевськ 

вул. Адреса,11 

0,10 0,10   

12 Особа, 12 м. Олевськ 

вул. Адреса, 11 

м. Олевськ 

вул. Адреса,12 

0,10 0,10   

13 Особа, 13 м. Олевськ 

вул. Адреса, 12 

м. Олевськ 

вул. Адреса,13 

0,1312 0,10 0,0312  

14 Особа, 14 м. Олевськ 

вул. Адреса, 13 

м. Олевськ 

вул. Адреса,14 

0,10 0,10   

 

 
Голосували «За» - 19 

 



 

 

   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П’ятдесят друга  сесія ради  VІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 663 

                                  від 16 липня 2015 року 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки з метою  

передачі безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка)  

та ведення  садівництва 

 

Розглянувши заяви  громадян,  керуючись ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 

122  Земельного кодексу України, ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про 

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

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку,  проекти землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) та ведення  садівництва.   

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

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення  

садівництва. 

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

земельну ділянку. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності. 

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

земельних питань та заступника міського голови Мельника С. В. 

 

Міський голова       А. В. Повар 

 

 

 

 
Голосували «За» - 19 



 
Додаток 

                                                                                                          до рішення № 663      52 сесії міської ради  VІ скликання 

від 16. 07.2015 р. «Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно 

у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

та ведення  садівництва»  

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

будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальн

аплоща 

га 

 

 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

жилого 

будинк

у га 

 

 

Для 

ведення 

індивід

уальног

о 

садівни

цтва     

га 

Для 

буді

вни

цтва 

та 

обс

луго

вува

ння 

гара

жа 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Особа, 1 с. Озеряни  

Олевського району 

м. Олевськ 

 вул. Адреса, 1 

0,10 0,10   1824455100:02:024:0048 

2 Особа, 2 с. Кишин 

Олевського району 

м. Олевськ 

вул. Адреса, 2 

0,10 0,10   1824455100:02:024:0047 

 

3 Особа, 3 м. Олевськ 

вул. Адреса, 1 

м. Олевськ 

Адреса, 3 

0,10 0,10   1824455100:01:005:0055 

4 Особа, 4 м. Олевськ 

вул. Адреса, 2 

м. Олевськ 

пров. Адреса, 4 

0,10 0,10   1824455100:01:003:0062 

5 Особа, 5 м. Олевськ 

вул. Адреса, 3 

м. Олевськ 

І пров. Адреса, 5 

0,10 0,10   1824455100:01:005:0058 

6 Особа, 6 с. Кам’янка 

Олевського району 

м. Олевськ 

вул. Адреса, 6 

0,0950 0,0950   1824455100:02:024:0049 

7 Особа, 7 м. Олевськ 

пров. Адреса, 4 

м. Олевськ 

І пров. Адреса, 7 

0,10 0,10   1824455100:01:005:0051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Голосували «За» - 19 

 

 

 

 



   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П’ятдесят друга  сесія ради  VІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 664 

                                  від 16 липня 2015 року 

Про затвердження проекту землеустрою,  

щодо відведення земельної ділянки, для  

розміщення будівництва, експлуатації та  

обслуговування будівель і споруд об'єктів  

передачі електричної енергії  

ПАТ “ЕК”“Житомиробленерго” 
 

Розглянувши клопотання ПАТ “ЕК” Житомиробленерго” про 

затвердження “Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0030 га Публічному Акціонерному Товариству 

“Енергопостачальна компанія” Житомиробленерго” для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

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

ПЛ-10 кВ та ПЛ-0,4 кВ з влаштуванням ЩТП-10/0,4 для розвантаження КТП-

139) за адресою: м. Олевськ на розі вулиць Чапаєва та Гоголя Житомирської 

області” керуючись ст. 12, 20, 116, 122, 124, 125, 186 Земельного Кодексу 

України ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити “Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0030 га Публічному Акціонерному Товариству 

“Енергопостачальна компанія” Житомиробленерго” для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної та теплової енергії (Код КВЦПЗ 14.02) 

(реконструкція ПЛ-10 кВ та ПЛ-0,4 кВ з влаштуванням ЩТП-10/0,4 для 

розвантаження КТП-139) за адресою: м. Олевськ на розі вулиць Чапаєва 

та Гоголя Житомирської області”. 

2. Встановити термін оренди земельної ділянки строком на 49 років. 

3. ПАТ “ЕК” Житомиробленерго” у місячний термін заключити договір 

оренди земельної ділянки та встановити орендну плату за використання 

земельної ділянки під енергетичним об'єктом на рівні 12% від 

нормативної грошової оцінки.  

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

питань. 

     Міський голова      А.В. Повар 
Голосували «За» - 19 



 

 

   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П’ятдесят друга  сесія ради  VІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 659 

                                  від 16 липня 2015 року 

 

Про затвердження 

Програми оздоровлення та  

відпочинку дітей 

у 2015 році 

 

Розглянувши Програму щодо оздоровлення та відпочинку дітей у 2015 

році м. Олевська, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей у 2015 році 

у м. Олевську, додається. 

2. Контроль за виконання Програми покласти на комісію з соціальних і 

гуманітарних питань. 

  

 Міський голова       А.В. Повар 

  

  

 

Голосували «За» - 19 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Рішенням № 659 

52 сесії Олевської  

міської ради VI скликання 

                                            

ПРОГРАМА 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ 

 

м. Олевськав в 2015 році 

 

1. Загальні положення 

  

В умовах зміни соціально-політичних пріоритетів, формування ринкових відносин, 

економічної та екологічної кризи в Україні різко підвищуються психоемоційні 

навантаження на людину. Особливо вразливою категорією населення в цих умовах є 

підростаюче покоління. Турбота про здоров'я дітей є найважливішою соціальною 

проблемою, яку повинна вирішувати наша держава в найближчий час. 

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до 

проблем підростаючого покоління. 

Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Впродовж 

останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена 

негативними факторами соціально-психологічного, екологічного та психоемоційного 

характеру. Вплив постійно існуючих факторів ризику, в тому числі стресові 

перевантаження, зокрема, в підлітковому віці, призводять до порушення механізму 

саморегуляції психологічних функцій, що сприяє розвитку хронічних захворювань у 

дітей. 

Залишається тенденція зростання числа народжених дітей - інвалідів, що вказує на 

несприятливі явища в комплексі характеристик стану здоров'я та соціального 

благополуччя населення. Залишається сталою кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України 

проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, 

соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань 

нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація права на 

оздоровлення і відпочинок.  

  

2. Мета і основні завдання програми 

  

Головна мета програми є: 

- створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей м. Олевська; 

- забезпечення загальних, життєво важливих потреб дітей та юнацтва в оздоровленні; 

Основними завданнями Програми є: 

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та 

оздоровлення; 

- змістовному відпочинку, санаторно-курортному лікуванні, туристично-екскурсійному 

обслуговуванні; 

- забезпеченні повноцінного відпочинку, оздоровлення і виховання учнівської молоді, 

раціонального та змістовного використання нею вільного часу і проведення дозвілля; 

- ознайомлення з національною історико-культурною спадщиною та природним 

середовищем рідного краю та всієї країни; 

- створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих 

інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей. 



  

3. Фінансове забезпечення Програми 

  

Видатки, пов'язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок 

виділених в установленому порядку коштів з місцевого бюджету, коштів підприємств, 

установ, організацій, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і 

фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством та 

передбачених на оздоровлення дітей.  

  

4.Очікувані результати виконання Програми 

  

4.1. збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення, зокрема: 

- дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування; 

- дітей-інвалідів ; 

- дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах; 

- дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській 

АЕС; 

- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 

- дітей з девіантною поведінкою; 

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків ; 

- дітей, які перебувають на диспансерному обліку ; 

- талановитих та обдарованих дітей ; 

- діти, батьки яких брали (або беруть) участь в АТО. 

 

5. Завдання Програми та її основні заходи 

 

5.1.Забезпечення державної підтримки відпочинку та оздоровлення дітей:  

5.1.1. Вжити заходів щодо належної підготовки до відпочинку та оздоровлення дітей, 

приділивши особливу увагу оздоровленню дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей – 

інвалідів; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей, які перебувають на 

диспансерному обліку; активних учасників шкільного самоврядування, художньої 

самодіяльності, спортивного життя, талановитих та обдарованих дітей.  

Виконком міської ради, відділ освіти 

Олевської РДА 

 5.2. Методичне, інформаційне та кадрове забезпечення. 

  

5.2.1.Провести виконком, сесії з питань підготовки до оздоровчої кампанії та підбиття 

підсумків її проведення. 

  

5.2.2. Провести семінари-наради спільно з медпрацівниками та працівниками СЕС та 

педпрацівниками, які працюватимуть в пришкільному оздоровчому таборі з питання 

організації оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у літній період. 

Виконком міської ради, відділ 

освіти Олевської РДА 

  

5.2.3.Вжити заходів з благоустрою спортивних майданчиків та забезпечити належні умови 

їх функціонування в літній оздоровчий період.  

Дирекції ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

гімназії 

  



5.2.4. Розробити план заходів щодо роботи на спортивних майданчиках, на стадіоні за 

місцем проживання в літній період із залученням вчителів з фізичного виховання та 

інструкторів по спорту з метою масової зайнятості дітей волейболом, баскетболом, 

футболом, організувати проведення змагань серед учнів школи.  

Дирекції ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

гімназії 

5.2.5. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, 

благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової і матеріальної допомоги в 

організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей соціально незахищених категорій.  

Виконком міської ради, дирекція ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Постійно  

5.2.6. Придбати путівки для оздоровлення обдарованих дітей, активістів громадського 

самоврядування, художньої самодіяльності та спорту.  

Виконком міської ради. 

5.2.16. Вжити заходів щодо забезпечення громадського порядку в місцях відпочинку та 

оздоровлення дітей.  

        Олевське РВ УМВС України у  

        Житомирській області 

5.2.17. Забезпечити висвітлення проведення оздоровчої компанії 2015 року в 

бюлетені «Новини Олевська» 

Постійно 

  

6.Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей 

  

6.1. Вжити заходів щодо належного медичного обслуговування дітей, профілактики 

захворюваності, матеріально - технічного забезпечення медичних пунктів.  

Олевська ЦРЛ 

6.3. Забезпечувати супровід медичними працівниками організованих груп дітей до місць 

відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку.  

           Олевська ЦРЛ 

         Міський голова     А.В. Повар 

 
Додаток 

До Програми відпочинку та оздоровлення 

дітей м. Олевська  на 2015 рік 

 Фінансове забезпечення заходів 

Програми відпочинку та оздоровлення 

дітей м. Олевська на 2015рік 

  

Форми 

оздоровлення 

Сума 

тис.грн 

Джерела 

фінансування 

Відповідальні 

Оздоровлення в 

межах та за межами 

Житомирської 

області (придбання 

путівок) 

Проведення 

екскурсій, 

відвідування 

театрів, музеїв 

походів, 

30000,00 
грн. 

Кошти 

місцевого 

бюджету 

 

Виконком міської ради 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П’ятдесят друга  сесія ради  VІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 665 

                                  від 16 липня 2015 року 

Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки релігійній громаді  

 
                Розглянувши заяву релігійної організації «Релігійна громада  

Спасо–Преображенська парафія, м. Олевськ  Олевський район Житомирська 

область  Житомирська Єпархія Українська  Православна  церква  Київський 

патріархат» про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки релігійній громаді, відповідні документи, 

керуючись статтями 12,92,123 Земельного кодексу України, Законом України 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності", ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки релігійній громаді «Релігійна громада  Спасо – 

Преображенська парафія, м. Олевськ  Олевський район Житомирська 

область  Житомирська Єпархія Українська  Православна  церква  Київський 

патріархат»  орієнтовною площею 0,08 га із земель запасу міської ради в 

постійне користування для будівництва і обслуговування культових та 

інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності по вул. 

Київській. 

2. Релігійній громаді «Релігійна громада  Спасо–Преображенська парафія, 

м. Олевськ  Олевський район Житомирська область  Житомирська Єпархія 

Українська  Православна  церква  Київський патріархат»  погоджений 

проект  в установленому законом порядку, в місячний термін  подати на 

розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.    

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

із земельних питань та заступника міського голови Мельника С. В. 



Міський голова       А. В. Повар  

 

Голосували «За» - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П’ятдесят друга  сесія ради  VІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 666 

                                  від 16 липня 2015 року 

Про затвердження проекту землеустрою 

для будівництва та обслуговування   

об'єктів туристичної   інфраструктури 

та закладів громадського  харчування  

та надання дозволу на виготовлення  

зіту з експертно-грошової оцінки 

 

 Розглянувши проект землеустрою для будівництва та     

обслуговування об'єктів туристичної   інфраструктури та закладів 

громадського  харчування відповідні документи,  керуючись ст.  ст. 12, 92, 

93, 95, 96, 120, 122, 123, 124,134, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 

20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

територіальній громаді міста Олевськ в особі Олевської  міської ради  для 

будівництва та     обслуговування        об'єктів туристичної   

інфраструктури та закладів громадського  харчування    загальною   

площею  0,8767 га, що знаходиться за адресою: м. Олевськ, вул. Свято – 

Миколаївська.   

2. Надати дозвіл на виготовлення  звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки  несільськогосподарського  призначення для 

будівництва та     обслуговування    об'єктів туристичної   інфраструктури 

та закладів громадського  харчування  загальною площею 0,8767 га, яка  

знаходиться  за  адресою: м. Олевськ вул. Свято – Миколаївська.     

3. Виконавчому комітету Олевської міської ради присвоїти юридичну адресу 

земельної ділянки. 

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

земельних питань та заступника міського голови Мельника С. В. 

 

Міський голова        А.В. Повар 
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                                     ПРОЕКТ 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                  від __________ 2015 року 
Про добровільне об’єднання 

територіальних громад 

Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», Олевська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Об’єднатися з територіальними громадами м. Олевська Олевської міської ради, 

смт. Бучмани Бучманівської селищної ради, смт. Дружба, смт. Діброва Дружбівської 

селищної ради, смт. Нові Білокоровичі Новобілокоровицької селищної ради, смт 

Новоозерянка, с. Озеряни, с. Рудня-Озерянська Новоозерянської селищної ради, с. 

Білокоровичі Білокоровицької сільської ради, с. Жовтневе, с. Ліски, с. Бацеве Жовтневої 

сільської ради, с. Жубровичі Жубровицької сільської ради, с. Журжевичі, с. Рудня 

Журжевицької сільської ради, с. Замисловичі, с. Рудня-Замисловицька, с. Устинівка, с. 

Шебедиха Замисловицької сільської ради, с. Зольня, с. Ковалівка, с. Сердюки 

Зольнянської сільської ради, с. Зубковичі Зубковицької сільської ради, с.Кам’янка, 

с.Лісове Кам’янської сільської ради, с. Кишин, с. Забороче, с. Болярка, с-ще. Лугове 

Кишинської сільської ради, с. Комсомольське, с. Михайлівка, с. Млинок, с. Будки 

Комсомольської сільської ради, с. Копище, с. Майдан-Копищенський Копищенської 

сільської ради, с. Лопатичі Лопатицької сільської ради, с. Майдан, с. Джерело, с. Сарнівка 

Майданської сільської ради, с. Радовель, с. Пояски, с. Рудня-Радовельська Радовельської 

сільської ради, с. Рудня-Бистра, с. Корощино, с. Варварівка, с-ще. Сновидовичі Руднє-

Бистрянської сільської ради, с. Стовпинка, с. Держанівка  Стовпинської сільської ради, с. 

Сущани, с. Андріївка Сущанської сільської ради, с. Тепениця, с. Артинськ, с. Обище, с. 

Соснівка, с. Хмелівка Тепеницької сільської ради, с. Хочине, с. Рудня-Хочинська, с. 

Перга, с. Рудня-ПерганськаХочинської сільської ради, с. Юрово Юрівської сільської ради 

в Олевську міську територіальну громаду з центром у місті Олевськ. 

2. Доручити Олевському міському голові А. В. Повару звернутися до Житомирської 

обласної ради з клопотанням щодо прийняття рішення про утворення Олевської міської 

територіальної громади. 

3. Повноваження Олевської міської ради та Олевського міського голови припинити з 

моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування та 

новообраним міським головою новоутвореної Олевської міської територіальної громади, 

утвореної внаслідок добровільного об’єднання. 



4. Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) Олевської міської ради 

визначити орган місцевого самоврядування Олевської міської територіальної громади, 

утворену внаслідок добровільного об’єднання. 

 

Міський голова        А. В. Повар 

 

   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П’ятдесят друга  сесія ради  VІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я №  668 

                                  від 16 липня 2015 року 

 

Про схвалення проекту рішення 

міської ради «Про добровільне 

об’єднання територіальних 

громад» 

 

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», розглянувши проект рішення міської 

ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений 

спільною робочою групою, результати громадських обговорень, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою 

(додається). 

2. Міському голові А. В. Повару подати схвалений проект рішення 

міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до 

Житомирської обласної державної адміністрації для надання висновку щодо 

відповідності цього проекту Конституції та законам України. 

 

Міський голова        А.В. Повар 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

П’ятдесят друга  сесія ради  VІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я №  657 

 

                                  від 16 липня 2015 року 
 

Про обрання секретаря 

міської ради 

 

 Заслухавши інформацію голови лічильної комісії Ковальчука Олега 

Борисовича про підсумки  таємного голосування по виборах секретаря 

міської ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Обрати секретарем Олевської міської ради Євдокимова Сергія 

Михайловича. 

2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош 

В.В. нараховувати заробітну плату Євдокимову С.М. з дня початку 

виконання обов’язків, а саме з 08.07.2015 року. 

 

 

Міський голова         А.В. Повар 

 

 

Голосували «За» - 19 


