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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 185 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О., керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 14, 72, 78  Бюджетного кодексу України 

та враховуючи  висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Спрямувати на проведення витрат 16 590,00  грн. залишків коштів  

спеціального фонду міського бюджету. 

2.Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2017 року №20 «Про міський 

бюджет на 2017 рік»  зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями 

міської ради від 17.02.2017 року № 28 «Про внесення змін до міського бюджету 

на 2017 рік», від 14.03.2017 року №60 «Про внесення змін до міського бюджету 

на 2017 рік»,  від 12.04.2017 року № 95 «Про внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік», від 12.05.2017 року № 125 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік», від 23.05.2017 року № 142 «Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік», від 13.06.2017 року № 153 «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2017 рік», а саме: 

2.1. В підпункті 1.1 цифри 191 223 461,44 грн., 187 440 713,44 грн., 3 782 748,00 

грн., 2 216 848,00 грн.  замінити,  відповідно, цифрами 192 483 281,44 грн., 

188 003 713,44 грн., 4 479 568,00 грн., 2 913 668,00 грн. 

2.2. В підпункті 1.2 цифри 193 789 628,44 грн., 180 671 615,44 грн., 13 118 

013,00 грн. замінити,  відповідно, цифрами 195 066 038,44 грн., 181 378 435,44 

грн., 13 687 603,00 грн. 

2.3. Підпункт 1.3.  викласти в такій редакції: «1.3. В цілому профіцит 

загального фонду міського бюджету у сумі 6 625 278,00 грн. згідно з додатком  

№2  до цього рішення:   



 

-   профіцит загального фонду міського бюджету у сумі  8 990069,00  

грн. напрямком використання якого визнати передачу коштів із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в 

т.ч. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів 

міського бюджету у  сумі 1 326 830,00 грн. 

- дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 2364791,00 грн., 

джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних 

коштів, в тому числі: за рахунок залишку коштів міського бюджету  в 

сумі 2 364 791,00 грн. 

2.4. Підпункт 1.4.  викласти в такій редакції: «1.4. Дефіцит спеціального 

фонду міського бюджету в сумі 9 208 035,00 грн. (додаток 2) джерелом 

покриття якого визначити: 

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) в сумі 8 990 069,00 грн., в тому числі: 

1 326 830,00 грн. за рахунок використання вільного залишку 

бюджетних коштів  загального фонду міського бюджету; 

- використання залишку коштів спеціального фонду міського 

бюджету на 01.01.2017 року – 217 966,00 грн., в тому числі від 

надходжень збору за забруднення навколишнього природного 

середовища, екологічного податку - 106 397,00 грн., від надходжень 

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних 

машин і механізмів, збору за першу реєстрацію транспортного 

засобу – 64 979,00 грн., з бюджету розвитку міського бюджету –  46 

590,00 грн.». 

2.5. У пункті  3  цифри 180 671 615,44 грн., 13 118 013,00 грн. замінити 

відповідно цифрами 181 378 435,44 грн., 13 687 603,00 грн. 

 

          3. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5 викласти в новій редакції.  

 

Міський голова                                                           О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Інформація 

про внесення змін до міського бюджету на 2017  рік 

            На підставі висновку постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Олевської міської 

ради 10.07.2017 року вносяться наступні зміни до міського бюджету.  

1. Відповідно до розпорядження КМУ від 11 травня 2017 року №310-р 

«Деякі питання розподілу у 2017 році субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» Олевському районному 

бюджету виділені кошти в сумі 553 000,0 грн., які районний бюджет 

передає бюджету ОТГ м.Олевськ, а саме: 

- реконструкція фасадів та прилеглої території дошкільного навчального 

закладу "Дзвіночок" по вул. Леніна, 66, в с. Кишині Олевського району 

Житомисрької області – 299 000,0 грн. (співфінансування  з міського 

бюджету – 8 970,0 грн.); 

- капітальний ремонт даху ДНЗ N 23 "Малятко" по вул. Житомирській, 4а, 

с. Зубковичі Олевського району Житомирської області – 61 000,0 грн. 

(співфінансування  з міського бюджету – 1 830,0 грн.); 

- реконструкція вуличного освітлення с. Майдан Копищенський 

Олевського району Житомирської області – 59 000,0 грн. 

(співфінансування  з міського бюджету – 1 770,0 грн.); 

- капітальний ремонт водопровідної мережі в смт Дружба Олевського 

району Житомирської області – 134 000,0 грн. (співфінансування  з 

міського бюджету – 4 020,0 грн.). 

          В зв'язку з чим вносяться наступні зміни до міського бюджету: 

    Збільшити доходи по загальному фонду по коду доходів 41034500 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»,  КЕКВ 3220  

«Капітальні трансферти органам державного управління  інших рівнів» на суму 

553 000,0  грн. 

     Спрямувати на співфінансування  об»єктів за рахунок коштів бюджету 

розвитку міського бюджету, який утворився станом на 01.01.2017 року 16 590,0 

грн. 

      Збільшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0111010 

«Дошкільна освіта» на загальну суму 370 800,0 грн. (в т.ч. 360 000,0 грн. – 

державний бюджет, 10 800,0 грн. -  3% співфінансування з міського бюджету). 

Із них:  КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об»єктів»  на суму 

307 970,0 грн.,  КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об»єктів» на суму 62 

830,0 грн.  



 

     Збільшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0116060 

«Благоустрій міст, сіл, селищ»,  КЕКВ 3142  «Реконструкція та реставрація 

інших об»єктів» на суму 60 770,0 грн. (в т.ч. 59 000,0 грн. – державний бюджет, 

1 770,0 грн. -  3% співфінансування з міського бюджету). 

     Збільшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0116052 

«Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»,  

«Капітальний ремонт інших об»єктів» на суму 138 020 грн. (в т.ч. 134 000,0 грн. 

– державний бюджет, 4 0200 грн. -  3% співфінансування з міського бюджету). 

2. Надання іншої субвенції з районного бюджету  

міському бюджету 

   (грн.) 

 
Всього 

в т.ч. 

поточні  капітальні 

На відшкодування співфінансування по 

об»єкту «Реконструкція головного 

корпусу Олевської гімназії з 

термосанацією по 

вул.Інтернаціональна, 34 в м.Олевськ 

Житомирської області  696 820,0    696 820,0 

КУ «Олевська ДЮСШ» для  

благоустрою та проведення 

господарських робіт на майновому 

комплексі стадіону «Колос» (пальне – 

3 600,0 грн., вапно – 1 200,0 грн.,  віник 

– 700,0 грн., валик – 300,0 грн., вивіз 

сміття (послуги) – 4 200,0 грн.)   10 000,0 10 000,0  

Всього 706 820,0 10 000,0 696 820,0 

3. Внесення змін в розрізі програмної класифікації видатків 

     Зменшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0118800 «Інші 

субвенції», КЕКВ 3220  «Капітальні трансферти органам державного 

управління  інших рівнів» на суму 696 820,0 грн. 

          Збільшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 1011020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на загальну суму 696 820,00 грн., в 



 

тому числі:  КЕКВ 2111  «Заробітна плата» на суму 574 000,00  грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» на суму 122820,00 грн.  

4. З припиненням юридичної особи публічного права  відділу освіти 

Олевської РДА  у зв»язку з реорганізацією та створенням відділу освіти 

Олевської міської ради вносяться наступні зміни до міського бюджету: 

     Передаються з районного бюджету місцевому бюджету наступні 

міжбюджетні трансферти: 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  (загальний 

фонд)  - 25 778 034,39 грн..; 

- додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  (загальний 

фонд)  - 5 827 838,28 грн.; 

- інша субвенція  (загальний фонд)  – 3 214 468,59 грн.; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 

(загальний фонд) – 342 100,00 грн.; 

- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного 

періоду (спеціальний фонд) – 1 785 200,00 грн. (область). 

     В зв'язку з чим вносяться наступні зміни до міського бюджету: 

          Головний розпорядник – відділ освіти Олевської міської ради  

Зменшити видаткову частину загального фонду по коду ТПКВКМБ 

0118380 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на 

суму 25 778 034,39 гривень. 

Зменшити видаткову частину загального фонду по коду ТПКВКМБ 

0118680 «Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я» на суму 5 827 838,28 

гривень. 

 Зменшити видаткову частину загального фонду по ТПКВКМБ 0118800 

«Інші субвенції» на суму 3 214 468,59 гривень. 

Збільшити видаткову частину загального фонду по коду ТПКВКМБ 

1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  на суму  32 616 

872,70 гривень. 



 

Збільшити видаткову частину загального фонду по коду ТПКВКМБ 

1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми»  на суму 434 091,67 гривень. 

Збільшити видаткову частину загального фонду по коду ТПКВКМБ 

1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  та інші 

заходи в галузі освіти»  на суму 297 147,35 гривень. 

Збільшити видаткову частину загального фонду по коду ТПКВКМБ 

1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»  на суму 652615,59 

гривень. 

Збільшити видаткову частину загального фонду по коду ТПКВКМБ 

1011200 «Здійснення централізовавного господарського обслуговування»  на 

суму 77 695,74 гривень. 

Збільшити видаткову частину загального фонду по коду ТПКВКМБ 

1011210 «Утримання інших закладів освіти»  на суму 714 828,21 гривень. 

Збільшити видаткову частину загального фонду по коду ТПКВКМБ 

1011230 «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким виповнюється 18 років»  на суму 27 090 

гривень. 

          Інклюзія 

Зменшити видаткову частину загального фонду по коду ТПКВКМБ 

0118630 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління  інших рівнів» на суму 

342100,00 грн. 

Збільшити видаткову частину загального фонду по коду ТПКВКМБ 

1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  на суму 

342100,00 грн., в тому числі: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 68 420,00 грн. (закупівля навчально-методичного забезпечення для 

інклюзивного навчання); КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 224 328,00 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 49 352,00 грн. (оплата послуг 

спеціалістів: логопед, сурдоперекладач, психотерапевт та інші спеціалісти). 

 

 



 

Кабінети 

Зменшити видаткову частину спеціального фонду по коду ТПКВКМБ 

1018610 «Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок 

бюджетного періоду», КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного 

управління  інших рівнів» на суму 1 785 200,00 гривень. 

Збільшити видаткову частину спеціального фонду по коду ТПКВКМБ 

0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»,  КЕКВ  3110      

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  на суму 

1 785 200,00 гривень, а саме  - придбання 15-ти навчальних кабінетів. 

5. Для проведення оплати за виготовлену ПКД на технічне переоснащення 

системи опалення ДНЗ №35 «Пролісок» с.Юрове,  вул.Миру, 19 вносяться 

наступні зміни до міського бюджету: 

Внесення змін в розрізі програмної класифікації видатків 

Головний розпорядник – Олевська міська  рада  

     Зменшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0116310 

«Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»,  КЕКВ 3142  

«Реконструкція та реставрація інших об»єктів» на суму 6 288,0  грн.  

Збільшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0111010 

«Дошкільна освіта», КЕКВ 3142  «Реконструкція та реставрація інших 

об»єктів» на суму 6 288,0  грн 

6. Для забезпечення підготовки техніки для роботи в осінньо-зимовий 

період -  ремонту спецавтомобіля  ЗИЛ – 431412 – КО – 713 (піскорозкидач) 

на базі автомобіля ЗИЛ - 130 вносяться наступні зміни до міського 

бюджету: 

Внесення змін в розрізі кошторисних призначень 

      Головний розпорядник – Олевська міська  рада  

    Зменшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 0116060 

«Благоустрій міст, сіл, селищ»,  КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» на суму 54 000,0  грн.  



 

      Збільшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0116060 

«Благоустрій міст, сіл, селищ»,  КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування»  на суму 54 000,0  грн.  

 

Начальник фінансового відділу                                                        К.О.Горпиніч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 186 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про встановлення місцевих  

податків та зборів по Олевській ОТГ  

 

Керуючись ст.ст. 266, 267, 268, 284, 288, 292, 293 Податкового кодексу 

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

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Встановити наступні місцеві податки та збори по Олевській ОТГ:  

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

1.2. Транспортний податок. 

1.3. Земельний податок. 

1.4. Єдиний податок.  

1.5. Туристичний збір.  

2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки: 

2.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для 

об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та 

юридичних осіб, встановлюється у розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування; 

2.2. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для 

об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та 

юридичних осіб, встановлюється у розмірі 0,40 відсотка у міській місцевості 

та 0,30 у сільській місцевості від розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом станом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. 

м. бази оподаткування.  

3. Встановити ставку транспортного податку з розрахунку на календарний рік 

у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який 

використовується до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. 

см. 

4. Встановити ставки земельного податку:  



 

4.1. Для фізичних осіб, земельні ділянки, які перебувають у власності та 

розташовані в межах Олевської ОТГ встановлюється в розмірі 0,25 

відсотка від  нормативної  грошової оцінки. 

4.2. Для юридичних осіб, земельні ділянки, які перебувають у влансотсі та 

розташовані в межах Олевської ОТГ встановлюється в розмірі  2 

відсотків від нормативної грошової оцінки. 

4.3. На земельні ділянки, які розташовані в межах Олевської ОТГ та 

перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім 

державної та комунальної форми власності) в розмірі 3 відсотка від  

нормативної грошової оцінки.  

4.4. На землі лісового призначення, які розташовані в межах Олевської ОТГ 

та перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання 

державної форми власності 0,5 відсотка від нормативно грошової оцінки. 

4.5. На земельні ділянки, які розташовані в межах Олевської ОТГ та 

перебувають у постійному користуванні суб’єктів комунальної власності 

0,5 відсотків від нормативної грошової оцінки. 

4.6. На земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів 

встановити у розмірі 5 відсотків від  нормативної грошової оцінки 

одиниці площі ріллі по Житомирській області. 

4.7. На земельні ділянки для сільськогосподарських угідь 0,3 відсотка від 

нормативної грошової оцінки. 

5. Звільнити від оподаткування органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, бюджетні організації, релігійні установи, органи 

прокуратури, військові формування, утворені відповідно до законів України 

про Збройні Сили України та Державну прикордонну службу України, які 

повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих 

бюджетів. 

6. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які 

здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської 

діяльності, з розрахунку на календарний місяць:  

6.1. Для І групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму, встановленого законом на 01 січня податкового 

року; 

6.2. Для ІІ групи платників єдиного податку - 20 відсотків від мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року. 

7. Встановити ставку туристичного збору у розмірі 1 відсотка до вартості 

усього періоду проживання (ночівлі) в місцях визначених Положенням про 

порядок справляння туристичного збору. 

8. Встановити земельний податок для земель залізничного транспорту у 

розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по 

Житомирській області. 

9. Встановити земельний податок для земель залізничного транспорту, які 

знаходяться в межах населеного пункту Олевської територіальної громади у 

розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки в межах міста. 

10. Рішення набуває чинності з 01.01.2018 року. 

11. Рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.  



 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансового відділу міської ради Горпиніч К.О. та постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 187 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про встановлення ставок орендної 

плати за оренду земельних ділянок 

 

 Керуючись ч.1 ст. 144 Конституції України, п.35 ч. 1 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.4 Закону України «Про оренду 

землі», п п. 228.5.1. Податкового кодексу України, додатком 1 до Наказу 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 року 

№ 489 «Про затвердження Порядку нормативно-грошової оцінки земель 

населеного пункту», наказом Державного комітету України із земельних 

ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів 

цільового призначення земель» (далі КВЦПЗ), з метою приведення рішень 

міської ради у відповідність до чинного законодавства, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити наступні ставки орендної плати за оренду земельних ділянок:                                                                                                               

- за користування землями населеного пункту згідно підрозділу 03.07-3.10 

КВЦПЗ для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кредитно-

фінансових установ, будівель ринкової інфраструктури, об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, будівель 

закладів побутового обслуговування річна орендна плата становить 12% від 

їх нормативно-грошової оцінки; 

- за користування землями населеного пункту згідно підрозділу 11.01 -11.03 

КВЦПЗ  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної промисловості, 

будівельних організацій та підприємств, що пов’язані з користуванням 



 

надрами, річна орендна плата становить 3% від їх нормативно-грошової 

оцінки; 

-  за користування землями населеного пункту згідно підрозділу 13.01-13.03 

КВЦПЗ  для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, 

поштового звязку та інших технічних засобів звязку  річна орендна плата 

становить 12% від їх нормативно-грошової оцінки; 

- за користування землями населеного пункту згідно розділу 14 КВЦПЗ 

землі енергетики річна орендна плата становить 12% від їх нормативно-

грошової оцінки; 

- за користування землями населеного пункту згідно підрозділу 10.08 

КВЦПЗ для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей річна орендна плата становить 3% від їх нормативно-

грошової оцінки; 

- за користування землями населеного пункту згідно підрозділу 12.08 

КВЦПЗ для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних операцій річна орендна плата 

становить 10% від їх нормативно-грошової оцінки; 

- за користування землями населеного пункту для експлуатації та догляду за 

водними об’єктами згідно підрозділу 10.01 КВЦПЗ річна орендна плата 

становить 3% від їх нормативно-грошової оцінки; 

- за користування землями населеного пункту для рибогосподарських 

потреб згідно підрозділу 10.07 КВЦПЗ річна орендна плата становить 3% 

від їх нормативно-грошової оцінки; 

- за користування землями населеного пункту для будівництва та 

експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд згідно 

підрозділу 10.10 КВЦПЗ річна орендна плата становить 3% від їх 

нормативно-грошової оцінки 

- за користування землями населеного пункту для колективного гаражного 

будівництва згідно підрозділу 02.06 КВЦПЗ річна орендна плата становить 

3% від їх нормативно-грошової оцінки; 

- за користування землями населеного пункту згідно підрозділу 11.01 

КВЦПЗ для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель і споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

річна орендна плата становить 3% від їх нормативно-грошової оцінки; 

2. Встановити: 



 

- за користування землями населеного пункту незавершеного будівництва 

на період будівництва орендну плату 3% від їх нормативно-грошової 

оцінки; 

 - за користування землями населеного пункту для авто та газозаправними 

станціями річну орендну плату 12% від їх нормативно-грошової оцінки; 

-  за користування землями населеного пункту, на яких  розташовані об’єкти 

змішаного використання річну орендну плату 6% від їх нормативно-

грошової оцінки; 

3. Вважати такими, що втратили чинність рішення 9 сесії 6 скликання 

міської ради від 26.07.2011 року №107 «Про встановлення ставок орендної 

плати та оренду земельних ділянок», рішення 37 сесії 6 скликання від 

26.12.2013 року № 448 «Про внесення змін до рішення 9 сесії 6 скликання 

від 26.07.2011 року № 107 «Про встановлення ставок орендної плати та 

оренду земельних ділянок»,  рішення 38 сесії 6 скликання від 31.01.2014 

року «Про внесення змін до рішення 37 сесії Олевської міської ради 6 

скликання від 26.12.2013 року № 448 «Про внесення змін до рішення 9 сесії 

6 скликання від 26.07.2011 року № 107 «Про встановлення ставок орендної 

плати та оренду земельних ділянок». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника   

управління земельних відносин Біленець Н.І. та постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 188 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про затвердження переліку 

нерухомого майна, яке може  

бути передане в оренду 

 

 

Заслухавши заступника міського голови Ніколайчука О.В., керуючись ч.5 

ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.2 ст.2, ч.4 

ст.7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 143 

Конституції України, Положення про оренду майна Олевської міської ради, 

затвердженого рішенням Х сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

13.06.2017 року №157 та враховуючи рекомендації постійної конкурсної комісії 

з питань оренди, відчуження комунального майна та конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, міська рада    

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік майна комунальної власності, що може бути передане 

в оренду, додається. 

2. Загальному відділу міської ради оприлюднити дане рішення на 

офіційному сайті  Олевської міської ради та місцевих засобах масової 

інформації. 

3. Виконавчому комітету Олевської міської ради провести незалежну 

експертну оцінку комунального майна, що може бути передане в оренду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Ніколайчука О.В. 

 

 

 

Міський голова                        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 
 



 
                                Додаток  

                                                                                                                              до рішення ХІ сесії скликання 

                                                                                                                              Олевської міської ради 

від 11.07.2017 року №  188 «Про затвердження           

переліку    нерухомого майна, яке може бути 

                                                              передане в оренду» 

 

ПЕРЕЛІК 

нерухомого майна комунальної власності Олевської міської ради, що потребує 

передачі в оренду 

 

№ Найменування майна Площа Адреса орендованого 

майна 

 

1. 

Жубровицький міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат 

Навчальний корпус 

Частина нежитлового 

приміщення  

 

 

74,7 м.кв. 

Житомирська 

область, Олевський 

район, 

с. Жубровичі 

вул. Шевченка, 

буд.10 

 

3. 

Жубровицький міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат 

Гараж зберігання техніки 

Частина нежитлового 

приміщення 

 

52,5 м.кв. 

Житомирська 

область, 

Олевський район, 

с. Жубровичі 

вул. Шевченка, 

буд.10 

 

4. 

Жубровицький міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат 

Гараж зберігання техніки 

Частина нежитлового 

приміщення 

 

56,2  м.кв. 

Житомирська 

область,  

Олевський район, 

с. Жубровичі 

вул. Шевченка, 

буд.10 

 

5. 

Жубровицький міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат 

Гараж зберігання техніки 

Частина нежитлового 

 

47,5 м.кв. 

Житомирська 

область,  

Олевський район, 

с. Жубровичі 



 

приміщення вул. Шевченка, 

буд.10 

 

6. 

Жубровицький міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат 

Гараж зберігання техніки 

Частина нежитлового 

приміщення 

 

13,2 м.кв. 

Житомирська 

область,  

Олевський район, 

с. Жубровичі 

вул. Шевченка, 

буд.10 

7. Частина нежитлового 

приміщення  

39,5 м.кв. Житомирська 

область,  

Олевський район, 

с. Лопатичі 

вул. Гагаріна, 

буд.61к 

8. Частина нежитлового 

приміщення  

11,2 м.кв Житомирська 

область, 

м. Олевськ, вул. 

Княгині Ольги, 

будинок 1 

9. Частина нежитлового 

приміщення  

44,2 м.кв. Житомирська 

область, 

м. Олевськ, вул. 

Княгині Ольги, 

будинок 1 

 

Заступник міського голови            О. В. Ніколайчук 

 

 

 

 

 



 

                                                      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 189 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про оголошення конкурсу на право    

оренди комунального майна, що 

належить до комунальної власності 

Олевської міської ради 

 

Відповідно до рішення одинадцятої сесії Олевської міської ради від 

11.07.2017  року «Про затвердження переліку нерухомого майна, яке може бути 

передане в оренду», керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про оренду майна Олевської міської 

ради затвердженого рішенням Х сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

13.06.2017 року №157 «Про внесення змін до Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Олевськ, Порядку проведення конкурсу на право 

оренди майна територіальної громади міста Олевськ, Методики розрахунку 

орендної плати за майнотериторіальної громади міста Олевськ, яке передається 

в оренду, Типового договору про передачу майна міста Олевськ, та 

затвердження їх у новій редакції», враховуючи висновки та рекомендації 

постійної конкурсної комісії з питань оренди, відчуження комунального майна 

та конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо оголошення 

конкурсу на право оренди частин нежитлового приміщення навчального 

корпусу Жубровицького міжшкільного навчально-виробничого комбінату – 

загальною площею – 74,7 м.кв., та частин нежитлових приміщень гаражів 

зберігання техніки Жубровицького міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату –  загальною площею – 52,5 м.кв.; загальною площею - 56,2 м.кв., 

загальною площею – 47,5 м.кв., загальною площею – 13,2 м.кв., об’єкти 

розташовані за адресою: вул. Шевченка, будинок 10, с. Жубровичі, Олевського 

району, Житомирської область, частину нежитлового приміщення загальною 

площею – 39,5 м.кв. об’єкт розташований за адресою: вул. Гагаріна, будинок 

61к, с. Лопатичі, Олевського район, Житомирської області, частини 

нежитлового приміщення загальною площею – 11,2 м.кв.; загальною площею – 

44,2 м.кв., об’єкти розташовані за адресою: вул. Княгині Ольги, будинок 1, м. 

Олевськ, Житомирської області та враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-



 

комунального господарства, комунальної власності, підприємництва та сфери 

послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Оголосити конкурс на право оренди нерухомого майна, що перебуває у 

комунальній власності Олевської міської ради, з орендою ставкою, визначеною 

на підставі Методики розрахунку орендної плати за майно Олевської міської 

ради, яке передається в оренду, затвердженою рішенням міської ради Х сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 13.06.2017 року №157 «Про внесення 

змін до Положення про оренду майна територіальної громади міста Олевськ, 

Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади 

міста Олевськ, Методики розрахунку орендної плати за майнотериторіальної 

громади міста Олевськ, яке передається в оренду, Типового договору про 

передачу майна міста Олевськ, та затвердження їх у новій редакції», 

орендодавцями якого є Олевська міська рада частин нежитлового приміщення 

навчального корпусу Жубровицького міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату – загальною площею – 74,7 м.кв., та частин нежитлового приміщення 

гаражів зберігання техніки Жубровицького міжшкільного навчально-

виробничого комбінату –  загальною площею – 52,5 м.кв.; загальною площею - 

56,2 м.кв., загальною площею – 47,5 м.кв., загальною площею – 13,2 м.кв., 

об’єкти розташовані за адресою: вул. Шевченка, будинок 10, с. Жубровичі, 

Олевського району, Житомирської області, частину нежитлового приміщення 

загальною площею – 39,5 м.кв. об’єкт розташований за адресою: вул. Гагаріна, 

будинок 61к, с. Лопатичі, Олевського району, Житомирської області, також 

частин нежитлового приміщення загальною площею – 11,2 м.кв.; загальною 

площею – 44,2 м.кв., об’єкт розташовані за адресою: вул. Княгині Ольги, 

будинок 1, м. Олевськ,  Житомирської області. 

2. Затвердити наступні умови конкурсу на право оренди нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності Олевської міської ради: 

- найбільший запропонований розмір орендної плати за 

використання нерухомого майна за цільовим призначенням 

порівняно із початковим розміром орендної ставки, який 

розрахований згідно Методики розрахунку орендної плати за майно 

Олевської міської ради, яке передається в оренду, затвердженою 

рішенням міської ради Х сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 13.06.2017 року №157 «Про внесення змін до 

Положення про оренду майна територіальної громади міста 

Олевськ, Порядку проведення конкурсу на право оренди майна 

територіальної громади міста Олевськ, Методики розрахунку 

орендної плати за майнотериторіальної громади міста Олевськ, яке 

передається в оренду, Типового договору про передачу майна міста 

Олевськ, та затвердження їх у новій редакції» 

-  відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення 

незалежної оцінки об‘єкта оренди, витрат на публікацію 

оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних 

засобів масової інформації.  



 

- рекомендований строк оренди об’єкту 2 (два) роки 11 місяців з 

можливістю подальшого продовження;  

- страхування орендованого майна;  

- відшкодування підприємству, надавачу комунальних послуг, 

вартості наданих послуг, витрат на утримання прибудинкової 

території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню 

інженерного обладнання та внутрішньо будинкових мереж. Сплата 

за послуги проводиться на підставі договорів з постачальниками;  

- утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та 

протипожежних норм, дотримання правил охорони праці;  

- підтримання належних умов експлуатації та технічного стану 

об’єкту оренди;  

- у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі 

оренди;  

- своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші види 

ремонту орендованого майна. Ця умова не розглядається як дозвіл 

на виконання поліпшень орендованого майна та не несе за собою 

обов’язки орендодавця стосовно компенсації вартості ремонту. 

Вартість поточного та/або капітального ремонту, здійсненого 

орендарем за власні кошти, в рахунок орендної плати не 

зараховується. Витрати орендаря на проведення поточного та/або 

капітального ремонтів відшкодуванню не підлягають; 

- своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати щомісяця у 

визначений термін. 

Для участі у конкурсі, учасник, у запечатаному конверті, завіреному на 

місці склеювання конверта печаткою або підписом заявника з позначкою «На 

конкурс», подає до міської ради наступні документи:  

1. Заяву про участь в конкурсі; 

2. Пропозицію щодо розміру орендної плати із зазначенням суми 

прописом та цифрами;    

3. Повідомлення про вид провадження підприємницької, господарської 

або іншої діяльності. 

4. Відомості про претендента на участь у конкурсі:  

а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами:  

-  документи, що посвідчують повноваження представника юридичної  

особи;  

-  копії установчих документів (завірені заявником);  

- базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних 

осіб-підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі 

документів;  

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:  

- копію документа, що посвідчує особу та належним чином оформлену 

довіреність на представника;  

- за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, який виданий не 

більше як за 30 днів до дня подачі документів;  



 

- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта 

малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку; 

- повідомлення про вид провадження підприємницької, господарської або 

іншої діяльності. 

5. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу. 

6. Інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі та 

реквізити претендента на участь у конкурсі. 

Якщо при відкритті запечатаних конвертів виявилося, що учасники 

конкурсу, які відповідно до поданих пропозицій можуть бути визнані 

переможцями, подали однакові пропозиції, то ці учасники конкурсу на цьому ж 

засіданні можуть надати додаткові пропозиції у письмовому вигляді щодо 

більшого розміру орендної плати (ставки). 

Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який відповідає 

всім умовам конкурсу, визначеним конкурсною комісією, та який надав 

пропозиції про найбільший розмір орендної плати (ставки) порівняно із 

початковим розміром орендної ставки (тобто найбільший розмір місячної 

орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно із стартовою 

орендною платою за базовий місяць розрахунку).  

Документи на конкурс приймаються за адресою: 11001, Житомирська 

область, м. Олевськ, вул. Володимирська, будинок 2, 2-й поверх, каб. 11. 

1. Виконавчому комітету міської ради провести незалежну експертну оцінку 

майна, що передається в оренду на умовах конкурсу. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

міської ради Ніколайчука О.В. 

3. Загальному відділу міської ради оприлюднити дане рішення на 

офіційному сайті  Олевської міської ради та місцевих засобах масової 

інформації («Зорі над Убортю», «Незалежна»). 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 190 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про укладання типового договору оренди    

нерухомого майна комунальної  

власності Олевської міської ради  

з переможцем конкурсу  

 

 Враховуючи протокол засідання конкурсної комісії з питань оренди, 

відчуження комунального майна та конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності Олевської міської ради від 21.06.2017 № 2,  відповідно до п. 1 гл. 

58 Цивільного кодексу України, ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.5, ст.7 та част.7 ст.9 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», рішення міської ради ІV сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 14.03.2017 року  № 62 «Про перелік майна, що 

може буди передане в оренду» та рішення міської ради ІV сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 14.03.2017 року №63 «Про оголошення 

конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської ради», враховуючи рекомендації постійної комісії 

міьсокї ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на укладання типового договору про передачу майна 

Олевської міської ради в оренду та укласти договір оренди нежитлового 

приміщення в установленому порядку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови О.В. Ніколайчука. 

 

 

Міський голова                 О.В.Омельчук 

 

http://cons.parus.ua/map/doc/07INECE292/Tsivilnii-kodeks-Ukrayini.html?a=B9TMG
http://cons.parus.ua/map/doc/07INECE292/Tsivilnii-kodeks-Ukrayini.html?a=B9TMG
http://cons.parus.ua/map/doc/07FUB1702F/Pro-mistseve-samovryaduvannya-v-Ukrayini.html?a=8M8HF
http://cons.parus.ua/map/doc/07KOT9A53C/Pro-orendu-derzhavnogo-ta-komunalnogo-maina.html?a=06WP3
http://cons.parus.ua/map/doc/07KOT9A53C/Pro-orendu-derzhavnogo-ta-komunalnogo-maina.html?a=06WPC
http://cons.parus.ua/map/doc/07KOT9A53C/Pro-orendu-derzhavnogo-ta-komunalnogo-maina.html?a=BFV2Y


 

 
 

Додаток  

до рішення  сесії Олевської міської ради 

від 11.07.2017року №  190 «Про передачу майна на конкурсі  

майна комунальної власності Олевської міської ради  

   з переможцем конкурсу» 
 

N  

п/п 

Повна назва орендаря Адреса та 

характеристика 

об'єкта 

нерухомості 

Призначення, 

характеристика 

об'єкта оренди та  

орендована 

площа, кв. м 

Початковий 

розмір 

орендної 

плати, грн. 

Запропонова

ний 

переможцем 

конкурсу 

розмір 

орендної  

плати, 

грн./кв. м 

Строк дії 

договору 

оренди 

Ухвалили: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Балансоутримувач – Олевська міська рада 

1 Фізична особа-

підприємець 

 

Федорчук Катерина 

Хомівна 

 

Житомирська 

область, 

м. Олевськ, 

вул. Княгині 

Ольги, буд. 1 

нежитлове 

приміщення 

площею 

22,8м.кв. 

на 1-му поверсі 

житлового 

будинку 

Використання 

майна для 

торговельної 

діяльності 

1523,70 грн. 

 

6200,00 грн. 2 роки 

11 місяців 

Переможець 

конкурсу 

 

Заступник міського голови                                                                О.В. Ніколайчук 



 

 
 

                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 191 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність, для будівництва  

та обслуговування жилого будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

та для ведення особистого селянського господарства та  

для ведення садівництва 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

у власність, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення 

особистого селянського господарства та для ведення садівництва на підставі 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 8, 55 

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

Земельного кодексу України та  враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого селянського 

господарства та для ведення садівництва. 

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

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого селянського 

господарства та для ведення садівництва. 



 

 
 

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

земельну ділянку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І та постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

Міський голова                           О.В. Омельчук 

 
Додаток 

до рішення ХІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від 11.07.2017 року  № 191    «Про 

затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно 

у власність,земельної ділянки для будівництва  і 

обслуговування жилого будинку господарських 

будівель і споруд та для ведення особистого 

селянського господарства та для ведення 

садівництва» 
 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівниц

тва і 

обслугову

вання 

жилого 

будинку 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд, 

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянськ

ого 

господарс

тва,     га 

Для 

ведення 

індивід

уальног

о 

садівни

цтва, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Мирончук Віра 

Анатолівна 

с. Рудня-Бистра, вул. 

Адреса, 18 

с. Рудня-Бистра, 

вул. Адреса, 18 

0,3000 0,2500 0,0500 - 1824486201:08:004:0032 

1824486201:08:004:0033 

2  Шапорда Юрій 

Андрійович 

с. Хмелівка, вул. 

Адреса, 130 

с. Хмелівка, вул. 

Адреса, 130 

0,1419 0,1419 - - 1824487205:16:003:0026 

3 Осипчук 

Володимир 

Олексійович 

с. Лопатичі, вул. 

Адреса, 10 

с. Лопатичі, вул. 

Адреса, 10 

0,3737 0,2500 0,1237 - 1824485301:03:056:0001 

1824485301:03:056:0002 

4 Колодич Артем 

Станіславович 

с. Майдан, вул. 

Адреса, 12 

с. Майдан, вул. 

Адреса, 12 

0,5137 0,2500 0,2637 - 1824485601:07:021:0004 

1824485601:07:021:0005 

5 Колодич Іван 

Станіславович 

с. Майдан, вул. 

Адреса, 4 

с. Майдан, вул. 

Адреса, 4 

0,7904 0,2500 0,5404 - 1824485601:07:021:0006 

1824485601:07:021:0007 

6 Рабуш Олександр 

Сергійович 

с. Варварівка, вул. 

Адреса, 16 

с. Варварівка, 

вул. Адреса, 16 

0,2500 0,2500 - - 1824486202:05:001:0142 

7 Стаднік Іван 

Миколайович 

с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 11 

с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 11 

0,2863 0,2500 0,0363 - 1824483601:05:048:0017 

1824483601:05:048:0018 

8 Ястремська 

Людмила Павлівна 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 25 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 25 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:01:031:0091 

9 Чорна Юлія 

В’ячеславівна 

с. Хмелівка,  

вул. Адреса, 69 

с. Хмелівка,  

вул. Адреса, 27 

0,1950 0,1950 - - 1824487205:16:004:0019 

10 Хомутовська 

Тетяна Вікторівна 

с. Перга,  

вул. Адреса, 27 

с. Перга,  

вул. Адреса, 27 

0,2268 0,2268 - - 1824487602:06:002:0028 

11 Трохимчук 

Микола Павлович 

с. Калинівка, вул. 

Адреса, 12 

с. Калинівка, 

вул. Адреса, 12 

0,7245 0,2500 0,4745 - 1824481301:10:020:0001 

1824481301:10:020:0002 

12 Саленко Петро 

Іванович 

с. Тепениця, вул. 

Адреса, 26 

с. Тепениця, вул. 

Адреса, 26 

0,2500 0,2500 - - 1824487201:09:001:0083 

13 Хоречко с. Жубровичі,  с. Жубровичі, 0,3867 0,2500 0,1367 - 1824481601:05:010:0118 



 

 
 

Валентина 

Василівна 

вул. Адреса, 20 вул. Адреса, 20 1824481601:05:010:0119 

14 Лупаїна Інна 

Василівна 

с. Юрове, вул. Адреса, 

9 

с. Хмелівка, вул. 

Адреса, 30-а 

0,3413 0,2500 0,0913 - 1824487205:16:002:0032 

1824487205:16:002:0033 

15 Хоречко Ірина 

Юріївна 

с. Жубровичі, вул. 

Адреса, 8 

с. Жубровичі, 

вул. Адреса, 8 

0,5160 0,2500 0,2660 - 1824481601:05:008:0086 

1824481601:05:008:0087 

16 Потайчук 

Валентина 

Петрівна 

с. Калинівка,  

вул. Адреса, 26 

с. Калинівка, 

вул. Адреса, 26 

0,9243 0,2500 0,6743 - 1824481301:10:013:0003 

1824481301:10:013:0004 

17 Мосійчук 

Володимир 

Трохимович 

с. Калинівка,  

вул. Адреса, 15 

с. Калинівка, 

вул. Адреса, 15 

0,6894 0,2500 0,4394 - 1824481301:10:025:0001 

1824481301:10:025:0002 

18 Туровець Юрій 

Петрович 

с. Юрове,  

вул. Адреса, 36 

с. Юрове,  

вул. Адреса, 36 

0,2500 0,2500 - - 1824488001:04:003:0040 

19 Колодич Станіслав 

Іванович 

с. Майдан, вул. 

Адреса, 1 

с. Майдан, вул. 

Адреса, 1 

0,6360 0,2500 0,2525 

0,1335 

- 1824485601:07:022:0001 

1824485601:07:022:0003 

1824485601:07:022:0002 

20 Яценко Людмила 

Василівна 

с. Рудня, 

 вул. Адреса, 11 

с. Млинок,  

вул. Адреса а, 29 

0,6000 0,2500 0,3500 - 1824484404:03:002:0003 

1824484404:03:002:0004 

21 Існюк Олександр 

Володимирович 

с. Хмелівка,  

вул. Адреса, 94 

с. Хмелівка,  

вул. Адреса, 94 

0,5687 0,2500 0,3187 - 1824487205:16:005:0037 

1824487205:16:005:0036 

22 Васильчук Лариса 

Іванівна 

с. Калинівка,  

вул. Адреса, 7 

с. Калинівка, 

вул. Адреса, 7 

0,6721 0,2500 0,4221 - 1824481301:10:043:0003 

1824481301:10:043:0004 

23 Кобринська 

Галина Василівна 

м. Київ, вул. Адреса, 

15 кв. 50 

с. Жубровичі, 

вул. Адреса, 20 

0,5655 0,2500 0,3155 - 1824481601:05:010:0120 

1824481601:05:010:0121 

24 Омелянчук 

Микола 

Федорович 

с. Хочино,  

вул. Адреса, 9 

с. Хочино, вул. 

Адреса, 9 

0,5290 0,2500 0,2790 - 1824487601:03:005:0025 

1824487601:03:005:0026 

25 Курельчук Олексій 

Володимирович 

с. Лопатичі,  

вул. Адреса, 10 

с. Лопатичі,  

вул. Адреса, 10 

0,3387 0,2500 0,0887 - 1824485301:03:028:0001 

1824485301:03:028:0002 

26 Лозко Сергій 

Іванович 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 15 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 15 

0,1716 0,1000 - 0,0716 1824455100:02:046:0044 

1824455100:02:046:0045 

27 Корнійчук Наталя 

Миколаївна 

с. Перга,  

пров. Адреса, 1/1 

с. Перга,  

пров. Адреса, 1/1 

0,0733 0,0733 - - 1824487602:06:002:0026 

28 Макарчук Наталія 

Віталіївна 

с. Лопатичі,  

вул. Адреса, 10 

с. Лопатичі,  

вул. Адреса, 10 

0,9700 0,2500 0,7200 - 1824485301:03:024:0003 

1824485301:03:024:0004 

29 Сорока Валентина 

Іванівна 

с. Кишин,  

вул. Адреса, 16 

с. Кишин,  

вул. Адреса, 16 

0,5391 0,2500 0,2891 - 1824484001:11:011:0018 

1824484001:11:011:0019 

30 Тарасюк Наталія 

Миколаївна 

с. Корощине,  

вул. Адреса, 22 

с. Корощине, 

вул. Адреса, 41 

0,4100 0,2500 0,1600 - 1824486203:11:006:0007 

1824486203:11:006:0008 

31 Корнейчук Віталій 

Миколайович 

с. Перга,  

пров. Адреса, 6/2 

с. Перга,  

пров. Адреса, 6/2 

0,1284 0,1284 - - 1824487602:06:002:0027 

32 Помин Тетяна 

Федорівна 

с. Перга, пров. Адреса, 

4, кв.2 

с. Перга, пров. 

Адреса, 4, кв.2 

0,0716 0,0716 - - 1824487602:06:002:0029 

33 Базовська Таїсія 

Петрівна 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 24 а 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 24 а 

0,1950 0,1000 - 0,0950 1824455100:02:030:0024 

1824455100:02:030:0025 

34 Козловець 

Анатолій 

Васильович 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 36 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 11 

0,1200 0,1000 - 0,0200 1824455100:01:017:0120 

1824455100:01:017:0121 

35 Ковальчук Сергій 

Русланович 

м. Олевськ, І пров. 

Адреса, 3 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 38 

0,0461 0,0461 - - 1824455100:01:033:0040 

36 Бернат Станіслав 

Леонідович 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 3 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 3 

0,0800 0,0800 - - 1824455100:01:020:0063 

37 Гончар Анатолій 

Миколайович 

с. Хмелівка, вул. 

Адреса, 69 в, кв.1 

с. Хмелівка, вул. 

Адреса, 69 в, 

кв.1 

0,3260 0,2500 0,0760 - 1824487205:16:007:0031 

1824487205:16:007:0032 

38 Хлань Вікторія 

Георгіївна 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 23 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 23 

0,0394 0,0394 - - 1824455100:02:009:0018 

39 Покальчук Лариса 

Федорівна 

м. Олевськ, Адреса, 

78, кв.2 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 78 

0,0782 0,0782 - - 1824455100:01:032:0122 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 



 

 
 

                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 192 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування жилого будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  

та для ведення особистого селянського господарства 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), та для ведення 

особистого селянського господарства керуючись  ст.ст.12, 40, 81, 116, 118, 

121, 122  Земельного кодексу України,ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України 

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

Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), та для ведення  

особистого селянського господарства.   

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

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення  

особистого селянського господарства. 

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 

земельних ділянок до реєстрації  права власності та про їх цільове 

використання. 



 

 
 

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Біленець Н.І та на постійну комісію з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

Додаток 
до рішення ХІ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 11.07.2017 року №    192 «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка),  для ведення 

садівництва, для ведення  особистого селянського 

господарства, та для будівництва індивідуального 
гаража»  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка),для ведення садівництва,  для ведення  особистого селянського господарства, та для будівництва 
індивідуального гаража 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 

29ед’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загаль

на 

площа 

га. 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго 

жилого 

будинку 

га 

Для 

29еден

е  

садівн

ицтва     

га 

Для 

особис

того 

селянс

ького 

господ

арства 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Палєй Мар’яна 

Миколаївна 

с. Рудня-Хочинська 

вул. Адреса, 25 

с. Рудня-Хочинська, 

урочище « Попове 

поле» 

2,000

0 

- - 2,0000 1824487604:04:002:0012 

 

2 Гончарук Антон 

Віталійович 

м.Малин, вул. 

Адреса 50-а, кв.1 

м.Олевськ, вул. 

Адреса,50 

0,10 0,10 - - 1824455100:01:038:0125 

3 Ніколайчук Яна 

Вікторівна 

м. Олевськ 

вул. Адреса, 4 

м. Олевськ 

вул. Адреса, 28 

0,10 0,10 - - 1824455100:02:010:0133 

 
 

Начальник управління земельних відносин                    Н.І. Біленець 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 193 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 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 власність, для будівництва і  

обслуговування жилого будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка), для  

ведення садівництва, для ведення особистого  

селянського господарства та для будівництва 

індивідуального гаража 
 

    Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у власність,для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд, для ведення садівництва, для 

ведення особистого селянського господарства, та будівництва 

індивідуального гаража, 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» та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд,  для ведення садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва  індивідуального 

гаража.              



 

 
 

2. Громадянам, згідно додатку, звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою. 

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

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою подати на 

затвердження до міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради  Біленець Н.І. та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
Додаток 

до рішення ХІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 11.07.2017 року № 193 «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 власність 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд, для ведення 

садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства, та будівництва індивідуального гаража» 

 

СПИСОК 

 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд, для ведення садівництва, для ведення особистого селянського господарства,та для будівництва  

індивідуального гаража 
 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнт

овна 

площа, 

га 

 

 Для 

будівниц

тва і 

обслугову

вання 

жилого 

будинку 

господа 

рських 

будівель і 

споруд, 

га  

Для 

веденн

я 

садівни

цтва,  

га 

 

Для 

ведене 

особист

ого 

селянс

ького 

господа

рства, 

га 

 

Для 

будівни

цтва 

індивід

уально

го 

гаража, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Скорозвон Федір 

Тихонович 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 1 

м. Олевськ, вул. Адреса, 1 0,1450 0,1000 0,0450 - - 

2 Лапшина Марина 

Михайлівна 

с. Кам’янка, вул. 

Адреса, 19 а 

с. Кам’янка, вул. Адреса, 19 

а 

0,4500 0,2500 - 0,2000 - 

3 Левченко Валерій 

Іванович 

с. Жубровичі, вул.  

Адреса, 2 А 

с. Жубровичі, вул. Адреса, 2 

А 

0,2500 0,2500 - - - 

4 Шепетько 

Анатолій 

Дмитрович 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 6 

м. Олевськ, вул. Адреса, 6 0,1280 0,1000 0,0280 - - 

5 Рубан Наталія 

Миколаївна 

с. Юрове, вул. 

Адреса, 29 

м. Олевськ, вул. Адреса, 9 а 0,0700 0,0700 - - - 

6 Гайченя Ігор 

Васильович 

с. Хмелівка, вул. 

Адреса, 29 

м. Олевськ, бульвар Адреса, 

17 а 

0,0100 - - - 0,0100 

7 Захаров Сергій 

Станіславович 

с. Соснівка, вул. 

Адреса, 24 

с. Соснівка, вул. Адреса, 24 0,3000 0,2500 0,0500 - - 



 

 
 

8 Свинцицька 

Наталя 

Анатоліївна 

АР Крим, м. 

Сімферополь,  

вул. Адреса, 35, кв. 

221 

с. Сердюки, пров. Адреса, 2 0,7500 0,2500 - 0,5000 - 

9 Сидорчук Олени 

Миколаївни 

с. Майдан-

Копищенський, вул. 

Адреса, 18-А 

с. Майдан-Копищенський, 

вул. Адреса, 18-А 

0,4500 0,2500 - 0,2000 - 

10 Куба Зоя Петрівна; 

Улюшкіна 

Валентина 

Петрівна 

м. Олевськ, вул. 

Горького, 4 ; 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 22, кв.8 

м. Олевськ, вул. Адреса, 4 0,0570 - 0,0570 - - 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 194 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

  

Про надання дозволу  на розроблення проекту                                                                               

землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки                                                                       

комунальної власності  з метою отримання  її                                                           

у постійне користування для будівництва та  

обслуговування будівель  громадських та 

релігійних організацій (код 03.04) 

 

        Розглянувши заяву «РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ СВЯТО-РІЗДВА 

БОГОРОДИЧНОЇ ПАРАФІЇ, ОВРУЦЬКО-КОРОСТЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ, 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ, С.КОПИЩЕ, ОЛЕВСЬКОГО 

РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ», зареєстрованої в с. Копище по вул. 

Шкурата, 1-Б про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою 

отримання її у постійне користування, що знаходиться за адресою: с. Майдан 

- Копищенський, вул. Бортницька, 7-а, керуючись ст.ст. 12,92, 122, 123 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України  «Про землеустрій», ст. 33 

Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл «РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ СВЯТО-РІЗДВА 

БОГОРОДИЧНІЙ ПАРАФІЇ, ОВРУЦЬКО-КОРОСТЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ, 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ, С.КОПИЩЕ, ОЛЕВСЬКОГО 

РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ» на договірних умовах з проектною 

землевпорядною організацією що має відповідну ліцензію, на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності  з метою отримання її в постійне користування, для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (03.04) 

орієнтовною площею 0,10 га, яка розташована в с. Майдан- Копищенський, 

по вул. Бортницькій, 7-а. 

2. «РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ СВЯТО-РІЗДВА БОГОРОДИЧНОЇ ПАРАФІЇ, 

ОВРУЦЬКО-КОРОСТЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ, УКРАЇНСЬКОЇ 



 

 
 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ, С.КОПИЩЕ, ОЛЕВСЬКОГО РАЙОНУ, 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ» виготовлений проект землеустрою в місячний 

термін подати  на затвердження до міської ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 195 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

  

Про розроблення  технічної документації                                                                      

із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж                                                                            

земельної ділянки  комунальної власності                                                                          

в натурі (на місцевості) для іншого історико-культурного                                                                         

призначення (код 08.03 за КВЦПЗ) 

        Розглянувши рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 

29.06.2017 року № 81 «Про розгляд заяви Гоутлойб Євгенії Леонідівни» 

щодо надання статусу пам’ятки місцевого значення сімейному захороненню 

по вул. Першотравневій в м. Олевську, керуючись ст.ст. 12,92, 122, 123 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України  «Про землеустрій», ст. 33 

Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Замовити на договірних умовах з проектною землевпорядною 

організацією, розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості) для іншого історико-культурного призначення 

(Код 08.03 за КВЦПЗ), орієнтовною площею 0,05 га , яка розташована в 

м.Олевськ, по вул. Першотравневій. 

2. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності погоджену у 

встановленому законодавством порядку подати на затвердження чергової 

сесії. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

   

 Міський голова       О.В. Омельчук      



 

 
 

                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 196 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про внесення змін у  рішення  

сесій Олевської міської ради 

 

             Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 96, 

116, 118, 119, 120, 121, 131 та п. 7 Х Розділу Перехідних положень 

Земельного кодексу України,  ст. 8, 20, 22, 25, 50, 56 Закону України «Про 

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

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни у Додаток до рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 25 грудня 2015 року № 37  «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»: 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа 

га 

 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

жилого 

будинку 

га. 

Для 

ведення 

садівництв

а га. 

 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння гаража, 

га. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Романчук 

Оксана 

Миколаївна 

с.Рудня, Олевського 

району, вул. Адреса, 

21 

м. Олевськ 

пров. Адреса, 1-В 

0,10 0,10 - - 

 

2. Внести зміни в Додаток до рішення  Х сесії Олевської міської ради  VІІІ 

скликання  від 13.06.2017 року № 173 «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 



 

 
 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва та 

обслуговування жилого будинку,господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),для ведення особистого селянського господарства, для 

ведення садівництва та для будівництва індивідуального гаража 
 

 

 

№ 

п

/

п 

 

 

 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

жилого 

будинку 

га. 

Для 

ведення 

садівниц

тва,  

га 

 

Для 

ведення 

особисто 

го 

селянськ

ого 

господ 

царства 

га 

Для 

будівниц

тва 

індивіду

ального 

індивідга

ража, га. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

8 Хлань Максим 

Валерійович 

м.Олевськ, вул. 

Адреса, 10, кв.2 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 1-в 

0,1000 0,1000 - - - 

3. Внести зміни до рішення VІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 12.05.2017 року № 130 «Про розроблення технічної 

документації  із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для передачі у постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти», замінивши в назві рішення та далі по тексту слова «щодо 

відведення земельної ділянки» на слова «щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки». 

4.Внести зміни у Додаток до рішення VI сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 05.04.2016 року № 113 «Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та  

ведення садівництва» у пункті 5; 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Зага

льна

пло

ща 

га 

 

 

 

Для 

будівн

ицтва 

і 

обслуг

овува

ння 

жилог

о 

будин

ку га 

 

 

Для 

веден

ня 

індив

ідуал

ьного 

садів

ництв

а     га 

Для 

буді

вни

цтва 

та 

обс

луго

вува

ння 

гара

жа 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

5 Шибецький 

Володимир 

Петрович 

с. Лопатичі,  

Олевського 

району вул. 

Адреса, 17 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 1-а 

0,10 0,10   1824455100:01:003:0083 

внести зміни у Додаток до рішення № 685   П’ятдесят четвертої сесії ради 

VI скликання від 10 вересня 2015 року «Про вилучення земельних ділянок 



 

 
 

та 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», у 

пункті 64: 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище,ім’

я, по батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

Загальна   

площа, 

га 

 

Для 

будівниц

тва і 

обслугов

ування  

жилого 

будинку, 

га 

Для 

ведення 

садівни

цтва,  

га 

 

Для 

будівни

цтва та  

обслуго 

вування

гаража 

1 2 3 4 5 6 7 8 

64 Шибецький 

Володимир 

Петрович 

с. Лопатичі,  

вул. Адреса, 17 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 1-а 

0,10     0,10      - - 

 

5.Внести зміни в Додаток до рішення Х сесії Олевської міської ради  VІІІ 

скликання  від 13.06.2017 року № 173 «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва та 

обслуговування жилого будинку,господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства, для 

ведення садівництва та для будівництва індивідуального гаража» в пункті 3 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище,ім’я 

по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

жилого 

будинку 

га. 

Для 

ведення 

садівниц

тва,  

га 

 

Для 

ведення 

особисто 

го 

селянськ

ого 

господ 

царства 

га 

Для 

будівниц

тва 

індивіду

ального 

індивідга

ража, га. 

3 Гавран 

Лариса 

Володимирівн

а 

м.Олевськ, вул. 

Адреса, 7-а, кв.4 

м.Олевськ, 

 вул. Адреса 

0,0600 - 0,0600 - - 

6.Внести зміни в Додаток до рішення Х сесії Олевської міської ради  

VІІІ скликання  від 13.06.2017 року № 173 «Про надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого 

селянського господарства, для ведення садівництва та для будівництва 

індивідуального гаража» в пункті 9 розділу «Орієнтовна площа» та 

розділу «Для будівництва і обслуговування жилого будинку» цифри 

«0,1000» замінити на цифри «0,0800». 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище,ім’я 

по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

жилого 

будинку 

Для 

ведення 

садівниц

тва,  

га 

 

Для 

ведення 

особисто 

го 

селянськ

ого 

Для 

будівниц

тва 

індивіду

ального 

індивідга

ража, га. 



 

 
 

га. господ 

царства 

га 

9 Скрит 

Олександр 

Павлович 

с.Копище, вул. 

Адреса, 29 

м. Олевськ,  вул. Адреса, 1-

а 

0,0800 0,0800 - - - 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну 

комісію з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 197 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

від 11.07.2017 року 

   

Про укладання договорів оренди 

земельних ділянок комунальної власності 

 

Розглянувши заяви громадянина Закуренка Ігоря Вадимовича, 

проживає в м.Київ, проспект Адреса, 6, кв.12, ФОП Михалець Олександра 

Павловича, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 8 а, відповідно до ст. 

5,6,13,15, 16, 21 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 83, 124 Земельного кодексу 

України та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель  

та споруд будівельних організацій та підприємств (код 11.03 за 

КВЦПЗ) розташованої за адресою: м. Олевськ, вул. Олевської 

республіки,116-б, площею 0,5873 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 1824455100:02:006:0002, терміном на 5 (п’ять) років між 

міською радою та Закуренком Ігорем Вадимовичем. Встановити річну 

орендну плату в розмірі 3 % від її нормативно-грошової оцінки. 

 

2. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель  

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (код 11.02 за КВЦПЗ) розташованої за адресою: м. 

Олевськ, вул. Герцена,13-а, площею 0,1665 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 1824455100:01:011:0035, терміном на 5 (п’ять) років 

між міською радою та Михальцем Олександром Павловичем. 

Встановити річну орендну плату в розмірі 3 % від її нормативно-

грошової оцінки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та постійну 



 

 
 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 198 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

  

Про затвердження проектів землеустрою                                                                       

щодо відведення земельних ділянок,                                                                               

які перебувають у приватній власності                                                                              

з метою зміни цільового призначення 

        Розглянувши заяви, надані документи, керуючись ст. 12, 20, 92, 93, 95, 

96, 120, 122, 123, 124, 141,186 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 міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

яка перебуває в приватній власності у громадянина Луковського 

Олександра Володимировича, загальною площею 0,1377 га, 

кадастровий номер 1824455100:02:036:0003, з метою зміни цільового 

призначення її  з коду КВЦПЗ 01.03. – для ведення особистого 

селянського господарства на код КВЦПЗ 02.01. – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

яка розташована в м. Олевськ по вул. Героїв Крут, 60. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

яка перебуває в приватній власності у громадянина Смика Стефана 

Ілліча, загальною площею 0,0380 га, кадастровий номер 

1824455100:02:027:0054, з метою зміни цільового призначення її  з 

коду КВЦПЗ 02.01– для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд, на код  КВЦПЗ 03.07 – для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована в м. 

Олевськ по вул. Київській, 6. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

управління земельних відносин  Біленець Н. І. та на постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій.  

Міський голова                                                                           О.В. Омельчук 



 

 
 

                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 199 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

   

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

в користування на умовах оренди для  

розміщення та експлуатації основних,  

підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості 

  

             Розглянувши заяву ФОП Сороки Миколи Федоровича, проживає в м. 

Олевськ по вул. Адреса, 57-а, керуючись ст.ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120,122, 

123,124,141 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону 

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

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 

26.05.2004р. № 677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1.Надати дозвіл ФОП Сороці Миколі Федоровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в 

користування на умовах оренди для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ), орієнтовною 

площею 2,3548 га за адресою: м. Олевськ, І-й провулок Московський, 23-а. 

2.ФОП Сороці Миколі Федоровичу звернутися до суб’єкта господарювання, 

що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

3.ФОП Сороці Миколі Федоровичу подати на затвердження проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в 

користування на умовах оренди погоджений у встановленому 

законодавством порядку на чергову сесію міської ради. 



 

 
 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І.та на постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 200 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про вилучення земельної ділянки  

та надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі  

безоплатно у власність, для будівництва 

 та обслуговування жилого будинку,  

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення садівництва 

 

    Розглянувши заяви Денякова Сергія Миколайовича, проживає в 

м.Олевськ по вул. Адреса, 19 про вилучення земельної ділянки, Романчука 

Романа Петровича, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 105 про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

40, 81, 116, 118,119, 121, 122 Земельного кодексу України,ст. ст.8, 50 Закону 

України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

  ВИРІШИЛА:  

1. Вилучити у Денякова Сергія Миколайовича земельну ділянку надану 

рішенням виконавчого комітету Олевської селищної ради народних депутатів 

від 14 березня 1995 року № 31, площею 0,12 га по вулиці Кишинській, 22. 

2. Надати дозвіл Романчуку Роману Петровичу, згідно додатку, на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення садівництва. 

3. Романчуку Р.П. звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем 

робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 



 

 
 

4.  Романчуку Р.П. проект землеустрою погоджений в установленому 

законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та затвердження 

чергової сесії міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Біленець Н.І.та постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 
Додаток 

до рішення ХІ сесії міської ради  VІІІ 

скликання від 11.07.2017 № 200 «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 

ділянкикомунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка),  для ведення садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуального гаража»  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 
для будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення  садівництва, 

для ведення особистого селянського господарства, та для будівництва індивідуального гаража 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

жилого 

будинку 

га. 

Для 

ведення 

садівниц

тва,  

га 

 

Для 

ведення 

особисто 

го 

селянськ

ого 

господ 

царства 

га 

Для 

будівниц

тва 

індивіду

ального 

індивідга

ража, га. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 Романчук Роман 

Петрович 

м. Олевськ, вул.Адреса, 

105  

м. Олевськ, вул. Адреса,  

22 

0,1200 0,1000 0,0200 - - 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 201 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про надання дозволу на  будівництво 

лісової автомобільної дороги  у 

межах територій природно - 

заповідного фонду місцевого значення 

 

 Розглянувши лист директора Олевського ДП «Олевське лісове 

господарство» Бондарчука О.А., надані документи, керуючись п.36 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9-1 Закону 

України «Про природно-заповідний фонд України», висновком Комплексної 

експедиції ВО «Укрдержліспроект» про погодження траси лісової 

автомобільної дороги, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуцій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл ДП «Олевське лісове господарство» для проведення 

проектно-вишукувальних робіт  та на будівництво, у межах території 

природно – заповідного фонду місцевого значення в кв. 74, кв. 80 

Камянського лісництва ДП «Олевське лісове господарство»,  лісової 

автомобільної дороги протяжністю 1,15 км. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

   

       Міський голова       О.В. Омельчук 

 



 

 
 

                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 202 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про надання дозволу на  спеціальне  

використання природних ресурсів у 

 межах територій природно - 

заповідного фонду місцевого значення 

 

 Розглянувши лист Олевського ДП «Олевське лісове господарство», 

надані документи, керуючись п. 36 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 9-1 Закону України «Про природно-

заповідний фонд України», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуцій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл ДП «Олевське лісове господарство» на спеціальне 

використання природних ресурсів у межах територій природно – 

заповідного фонду місцевого значення, а саме: 

1.1.  Вид природокористування -  санітарна рубка. 

      В розрізі лісництв ДП «Олевське лісове господарство»: 

Лісництво 

(урочище) 
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1 2 3 4 5 6 7 



 

 
 

Юрівське 1 22 6,2 СРВ «Микитче» 150 

Кам'янське 22 28 5,3 СРВ «Тересини» 100 

Кам'янське 22 23 4,2 СРВ «Тересини» 100 

Кам'янське 11 28 2,0 СРВ «Тересини» 60 

Кам'янське 4 10 17,0 СРВ «Тересини» 200 

Кам'янське 4 36 0,6 СРВ «Тересини» 100 

Кам'янське 13 18 9,2 СРВ «Тересини» 250 

Кам'янське 13 19 3,5 СРВ «Тересини» 180 

Журжевицьке 59 6 1,8 СРВ «Микитче» 30 

Журжевицьке 60 29 3,8 СРВ «Микитче» 30 

Журжевицьке 45 20 1,4 СРВ «Микитче» 120 

Журжевицьке 45 22 3,2 СРВ «Микитче» 125 

Журжевицьке 49 29 5,0 СРВ «Микитче» 100 

Журжевицьке 49 36 5,1 СРВ «Микитче» 95 

Сновидовицьке 8 1 3,3 СРВ «Корч» 30 

Сновидовицьке 8 1 3,3 СРВ «Корч» 90 

Сновидовицьке 9 1 4,5 СРВ «Корч» 40 

Сновидовицьке 9 1 4,5 СРВ «Корч» 200 

Сновидовицьке 20 17 20,5 СРВ «Ігорів Брід» 60 

Сновидовицьке 47 13 2,9 СРВ «Баньки» 80 

Сновидовицьке 47 13 2,9 СРВ «Баньки» 100 

Сновидовицьке 48 16 0,9 СРВ «Баньки» 12 

Сновидовицьке 48 16 0,9 СРВ «Баньки» 5 

Сновидовицьке 48 25 2,2 СРВ «Баньки» 15 

Сновидовицьке 48 25 2,2 СРВ «Баньки» 5 

Сновидовицьке 54 2 0,8 СРВ «Баньки» 30 

Сновидовицьке 54 13 0,8 СРВ «Баньки» 50 

Сновидовицьке 46 7 0,8 СРВ «Баньки» 130 



 

 
 

Сновидовицьке 46 20 4,8 СРВ «Баньки» 130 

Сновидовицьке 46 23 1,0 СРВ «Баньки» 100 

Сновидовицьке 46 19 9,6 СРВ «Баньки» 220 

Сновидовицьке 47 9 4,7 СРВ «Баньки» 120 

Сновидовицьке 47 10 2,2 СРВ «Баньки» 180 

Сновидовицьке 47 12 1,5 СРВ «Баньки» 180 

Сновидовицьке 47 14 0,9 СРВ «Баньки» 180 

Сновидовицьке 48 3 2,8 СРВ «Баньки» 120 

Сновидовицьке 48 6 1,4 СРВ «Баньки» 100 

Сновидовицьке 48 10 2,0 СРВ «Баньки» 220 

Сновидовицьке 48 24 1,2 СРВ «Баньки» 140 

Сновидовицьке 48 25 2,2 СРВ «Баньки» 5 

Сновидовицьке 48 29 0,6 СРВ «Баньки» 30 

Олевське 15 5 9,5 СРВ «Баньки» 200 

Олевське 16 7 96 СРВ «Олевський» 80 

Олевське 17 25 2,3 СРВ «Баньки» 150 

Олевське 22 24 3,7 СРВ «Баньки» 160 

Олевське 22 34 2,0 СРВ «Баньки» 100 

Олевське 22 36 12,0 СРВ «Баньки» 190 

Олевське 22 37 3,0 СРВ «Баньки» 210 

Олевське 22 42 4,1 СРВ «Баньки» 230 

Олевське 24 27 6,8 СРВ «Лиса Гора» 120 

Олевське 24 38 0,5 СРВ «Лиса Гора» 80 

Олевське 24 39 0,6 СРВ «Лиса Гора» 80 

Олевське 33 30 1,3 СРВ «Лиса Гора» 90 

Олевське 33 32 1,2 СРВ «Лиса Гора» 110 

Олевське 34 4 5,5 СРВ «Лиса Гора» 280 

Олевське 34 23 2,3 СРВ «Лиса Гора» 180 



 

 
 

Олевське 34 24 1,4 СРВ «Лиса Гора» 100 

Олевське 34 26 2,2 СРВ «Лиса Гора» 180 

Олевське 69 8 4,2 СРВ «Тересини» 55 

Олевське 70 1 0,5 СРВ «Тересини» 55 

 

2. ДП «Олевське лісове господарство» провести лісовідновлення у 

встановлений чинним законодавством термін.    

3. Термін дії дозволу до 31.12.2017 р.              

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

    

Міський голова     О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 203 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про затвердження Комплексної 

програми захисту населення і території 

Олевської територіальної громади та 

міста Олевськ від надзвичайних ситуацій  

техногенного та природного характеру,  

забезпечення пожежної безпеки 

на 2017-2020 роки 

 

Розглянувши Комплексну програму захисту населення і території 

Олевської територіальної громади та міста Олевськ від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 

безпеки на 2017-2020 роки, керуючись ст. 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку та з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій,  міська рада  

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Комплексну програму захисту населення і території 

Олевської територіальної громади та міста Олевськ від надзвичайних 

ситуацій  техногенного та природного характеру,  забезпечення 

пожежної безпеки на 2017-2020 роки, згідно з додатком.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку та з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

   Міський голова                                                                    О.В. Омельчук 

 

 
 

 

 



 

 
 

Додаток 1 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

захисту населення і території Олевської територіальної громади та міста 

Олевськ від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017-2020 роки 

 
І. Обгрунтування необхідності Комплексної програми 

Комплексна програма захисту населення і території Олевської територіальної 

громади та міста Олевськ від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017-2020, роки розроблена на виконання 

законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Цивільну оборону 

України», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру», «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017-2020 

роки». 

Тенденція зростання кількості природних і техногенних надзвичайних ситуацій, 

вагомість і масштабність їх наслідків об'єктивно примушують розглянути їх як серйозну 

загрозу безпеці окремої людини, трудових колективів, населення міста та навколишнього 

середовища. 

Основними причинами виникнення техногенних аварій та збільшення негативного 

впливу природних надзвичайних ситуацій в місті є: 

-зниження стійкості виробництва до аварій внаслідок відсутності суттєвих 

капіталовкладень в оновлення виробництва; 

-послаблення відповідальності власників об'єктів підвищеної небезпеки за 

дотримання режиму діяльності; 

- обсяг транспортування небезпечних (шкідливих) речовин по залізничній станції 

Олевськ, що є реальною загрозою для населення і довкілля; 

-збільшення кількості природних катаклізмів в останні роки. 

Досвід останніх років доводить необхідність координації дій при розв'язанні 

проблем захисту населення і території та комплексного підходу до їх вирішення. 

П. Мета і основні завдання  Комплексної програми, очікувані результати її 

виконання 
Метою Комплексної програми є послідовне зниження ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 

безпеки (далі - надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності 

території Олевської територіальної громади та міста Олевськ від наслідків таких ситуацій. 

Основними завданнями Комплексної програми є: 

- забезпечення інформування населення міста про загрозу чи виникнення 

надзвичайних ситуацій та його дій у цих ситуаціях; 

- запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на 

об'єктах і територіях громади, що характеризуються незадовільним техногенним та 

екологічним станом; 

- запровадження заходів щодо зменшення збитків та втрат у разі аварій, 

катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха; 



 

 
 

- забезпечення захисту населення і територій від наслідків аварій, катастроф, 

пожеж і стихійного лиха; 

- організація всебічного і якісного життєзабезпечення населення, що 

постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій; 

- навчання всіх категорій населення вмінню діяти в надзвичайних ситуаціях, які 

можуть виникнути на території міста. 

Виконання Комплексної програми дасть можливість: 

- забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності території, 

об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери міста від надзвичайних ситуацій; 

- знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки; 

- покращити екологічний стан міста. 

Ш. Фінансування Комплексної програми 

Заходи Комплексної програми реалізуються згідно законодавства за 

кошти: 

- державного, обласного та міського бюджетів, виділених відповідно з 

рішеннями відповідних установ про затвердження своїх бюджетів; 

- підприємств, установ, організацій, об'єктів підприємництва усіх форм 

власності; 

- благодійних громадських організацій; 

- інших джерел, не заборонених законодавством. 

IV. Заходи Комплексної програми 

1. Організаційні заходи. 

1.1. Аналіз стан захисту населення і території міста, стан техногенної безпеки 

на потенційно небезпечних об'єктах. За результатами аналізу та урахування факторів, що 

негативно впливають на стан здоров'я людей чи значно погіршують умови їх 

життєдіяльності, істотно погіршують стан довкілля, заподіюють економічні збитки, 

розробляти заходи щодо запобігання виникнення ознак надзвичайних ситуацій з 

визначенням виконавців, термінів виконання, джерел фінансування запланованого. 

Доводити до населення зміст та основні напрямки роботи органів представницької 

та виконавчої влади щодо реалізації Комплексної програми.2017-2020 роки 

виконком міської ради 

Олевський РС Управління ДСНС України у Житомирській області 

виконавчий апарат міської ради 

керівники підприємств, установ та організацій міста. 

1.2. У програмі соціально-економічного розвитку міста відображати заходи 

направлені на зниження потенційної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного походження. 

2017-2020 роки 

виконавчий апарат міської ради 

1.3. Систематично вносити на розгляд сесії міської ради, виконавчого комітету 

питання про хід реалізації Комплексної програми, виконання заходів щодо зниження 

потенційної небезпеки, виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. 

2017-2020  роки 

виконком міської ради, 

Олевський РС Управління ДСНС України у 



 

 
 

Житомирській області, 

виконавчий апарат міської ради 

керівники підприємств, установ та організацій міста. 

1.4. Забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з виконанням Комплексної 

програми за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів та з інших 

джерел фінансування не заборонених законодавством для покриття витрат організацій, що 

беруть участь у попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також для 

зміцнення їх матеріально-технічної бази. 

2017-2020 роки 

відділ фінансово-господарської роботи міської ради 

2. Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження і 

запровадження заходів щодо зменшення збитків та втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, 

великих пожеж та стихійного лиха. 

2.1.  Розробити карту-схему потенційно-небезпечних об'єктів Олевської 

територіальної громади та міста Олевськ та можливі зони ураження у разі виникнення 

аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха на них. 

2017- 2020 рік 

Олевський РС Управління ДСНС України у Житомирській області, 

виконавчий апарат міської ради 

2.2. Провести облаштування та поточний ремонт системи поверхневого 

водовідведення з метою недопущення та мінімізації наслідків підтоплень житлових 

будинків, господарських споруд та присадибних ділянок мешканців Олевської 

територіальної громади та міста Олевськ. 

2017 рік  комунальні підприємства міста 

2.3. Здійснювати відновлення та поточний ремонт пожежних гідрантів та 

облаштування пожежних водоймищ на території Олевської територіальної громади та 

міста Олевськ. 

2017 -2020 роки 

 ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж» 

2.4. Організовувати видалення старих, аварійно небезпечних дерев на вулицях 

Олевської територіальної громади та міста Олевськ з метою недопущення травмування та 

загибелі людей, пошкодження транспортних засобів, житлових будинків та господарських 

споруд. 

2017-2020 роки 

Олевський РЕМ  

Олевський РС Управління ДСНС України  

у Житомирській області 

2.5. Вдосконалити систему оповіщення населення про загрозу і виникнення 

надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період. 

2017-2020 роки 

виконком міської ради, Олевська станційно 

 лінійно дільниця №3 РЦТ №211 м.Коростень 

2.6. Доводити до населення Олевської територіальної громади та міста 

Олевськ через засоби масової інформації щодо загрози чи виникнення надзвичайних 

ситуацій, проведення рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт. 

2017-2020 роки 

виконком міської ради, 

Олевський РС Управління 

 ДСНС України у Житомирській області, 

Олевська станційно лінійно дільниця №3 РЦТ №211 м.Коростень 

2.7. Забезпечити телефонним зв'язком запасний пункт управління міської  ради. 



 

 
 

2017 рік  

виконком міської ради  

3. Захист населення і території від наслідків аварій, катастроф, великих 

пожеж, стихійного лиха та застосування засобів ураження. 

 

3.1. Провести технічну інвентаризацію захисних споруд, організувати 

проведення в них ремонтних робіт, обладнати протипожежними засобами. 

2017-2018 роки виконком міської ради, 

підприємства, установи та організації міста 

3.2. Провести комплекс заходів щодо приведення підприємств, які 

залучаються до санітарної обробки людей та одягу, до вимог санітарних правил і 

державних будівельних норм та їх оснащення відповідним обладнанням та витратними 

матеріалами. 

2017-2018 роки КУ«Олевська ЦРЛ», Олевський 

міжрайонний відділ Державної Установи 

"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ 

України" 

4. Організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, пожеж, 

стихійного лиха. 

4.1. Організувати та всебічно оснастити пересувні пункти харчування для 

аварійно-рятувальних формувань, що залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій та 

населення, яке опинилося в зоні ураження. 

2017-2018 роки 

Олевський РС Управління ДСНС України  

у Житомирській області, 

міське споживче товариство 

 

4.2. Створити мережу пересувних пунктів роздачі питної води у тару населення 

на випадок відключення чи виходу із ладу систем централізованого питного 

водопостачання. 

2017-2020роки 

виконком міської ради, 

ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових 

мереж» 

4.3. Створити резерв паливно-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів та 

товарів першої необхідності на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та проведення 

робіт з ліквідації їх наслідків. 

2017-2020 роки 

виконком міської ради, 

Олевський РС Управління ДСНС України у Житомирській області, 

ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж», 

ПП «Будпослуги-1» 

 

5. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах 

стихійного лиха і осередках ураження. 

5.1. Прогнозувати стан забезпеченості сил цивільної оборони, які залучаються 

до виконання рятувальних та інших невідкладних робіт транспортними засобами, 

зв'язком, спеціальною технікою, матеріалами та обладнанням, паливно- мастильними 

матеріалами згідно нормативів та з урахуванням можливих надзвичайних ситуацій 



 

 
 

характерних для міста та при необхідності здійснювати їх придбання за рахунок коштів на 

попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій. 

2017-2020 роки 

міська комісія з питань ТЕБ та НС, 

ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж», 

ПП «Будпослуги-1» 

керівники підприємств, установ та організацій міста 

6. Підготовка й перепідготовка керівного складу цивільної оборони, навчання 

населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних 

ситуаціях. 

6 .1 .  Обладнати клас навчально-консультаційного пункту цивільного захисту 

необхідними матеріалами та обладнанням за рахунок коштів на попередження та 

ліквідацію надзвичайних ситуацій. 

2018 рік 

 комісія з питань НС та ЦЗН міської ради  



 

 
 

Додаток 2 

З А Х О Д И  

по реалізації положень Комплексної програми захисту населення і території 

Олевської територіальної громади та міста Олевськ від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017-2020 роки 

1. Фінансування невідкладних заходів (резервний фонд) 

 проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (рятувальних, 

аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт); 

 проведення робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха; 

 здійснення заходів із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на основі 

даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу 

подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або 

пом’якшення її можливих наслідків; 

 надання згідно з законодавством матеріальної допомоги потерпілим внаслідок 

надзвичайних ситуацій; 

 виконання інших непередбачених в бюджеті заходів відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 145 «Про затвердження Порядку 

використати: коштів резервного фонду бюджету». 
 

 

 

 

2. Проведення заходів щодо вдосконалення системи зв'язку та оповіщення 

населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій 

 

3. Матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів 

району (придбання пожежної, спеціальної, аварійно-рятувальної техніки, пожежно- 

рятувального обладнання, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту органів 

дихання, майна радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, речового майна, 

засобів зв’язку, комп’ютерної техніки, запчастин, обладнання тощо) 

4. Відновлення та поточний ремонт пожежних гідрантів 

5. Створення резерву паливно-мастильних матеріалів для проведення робіт з 

2017 2018 2019 2020 

60 т. грн 90 т. грн 90 т. грн 90 т. грн 

2017 2018       2019     2020 

10 т.грн. 15 т.грн 20 т.грн. 25 .грн. 
 

2017р. 2018р. 2019р. 2020р. 

50 т. грн 60 т. грн 70 т. грн 80 т. грн 

 

2017 2018 
2019 

20т. грн. 30т.грн. 30 т.грн. 



 

 
 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.  

2017 2018 2019 2020 

60 т. грн 60 т. грн 70 т. грн 70 т. грн 

6. Обладнання класу цивільного захисту та придбання методичних матеріалів, 

приладів радіаційної та хімічної розвідки. 

2018 

10 т. грн 

 

7. Проведення робіт по будівництву та вдосконаленню систем ливневої 

каналізації та поверхневого водовідведення на території Олевської ОТГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 

500 т. грн 500 т. грн 550 т. грн 550 т. грн 



 

 
 

                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 204 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про затвердження Програми  

сприяння створенню та підтримки 

ОСББ та вуличних комітетів на 2017-2020 роки 

 

 

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 та пункту 1 частини 2 

статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 

вуличних комітетів та вдосконалення відносин, що виникають у сфері 

обслуговування житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та сприянню забезпечення будинків приватного сектору об’єднаної 

громади, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму сприяння створенню та підтримки  ОСББ та 

вуличних комітетів на 2017-2020 роки, додається.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  міського 

голови Колбасюка В.В. та постійну комісію з питань містобудування, 

будівництва,транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

 

Міський голова                                                          О.В.Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Додаток  

до рішення  

Олевської  міської ради   

11.07.2017 року № 204 

 

Програма 

сприяння створенню  та підтримки 

ОСББ та вуличних комітетів на 2017-2020 роки 

 

ЗМІСТ: 

Паспорт Програми 

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Розділ 2. Мета Програми 

Розділ 3. Завдання Програми   

Розділ 4. Механізм реалізації Програми 

Розділ 5. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми 

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми 
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Паспорт Програми 
 

Ініціатор розроблення 

програми 

Олевська міська рада  

Розробник програми Управління житлово-комунального господарства Олевської 

міської ради 

Співрозробники програми Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, 

депутати міської ради, голови вуличних комітетів м. Олевська 

Відповідальні виконавці 

програми 

Управління житлово-комунального господарства Олевської  

міської ради, центр надання адміністративних послуг, 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та 

вуличні комітети 

Термін реалізації програми 2017-2020 роки 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Державний, обласний, міський бюджет, гранти, кредити 

вітчизняних комерційних банків, благодійні внески, кошти 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та  

вуличних комітетів 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми , в тому числі 

(тис. грн.): 

25580,0 

Міський бюджет, (тис.грн.) 20830,0 

 

Кошти об’єднання 

співвласників 

багатоквартирних будинків 

та житлових будівельних 

кооперативів (тис.грн.) 

4750,0 

 



 

 
 

 

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Вкрай низький рівень розвитку житлового законодавства України спричинив 

глибоку кризу в багатьох сферах соціально-економічного життя,  в тому числі – в галузі 

управління житловим фондом. На сьогодні склалася ситуація, коли значна частина  

квартир у багатоквартирних будинках містах є у приватній власності, однак самі будинки, 

як цілісні майнові комплекси, все ще перебувають на балансі комунальних підприємств, 

капітальні ремонти яких фінансуються за рахунок міського бюджету. Власники квартир не 

тільки не мають навичок самостійного управління власним житлом, але навіть і не 

усвідомлюють себе співвласниками багатоквартирних будинків, та, відповідно, не 

визнають своїх обов’язків щодо утримання спільного майна в належному стані. На 

сьогоднішній день у Олевську зареєстровано лише 6 об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (надалі – ОСББ). 

Серед проблем, що перешкоджали створенню ОСББ є відсутність зацікавленості 

всіх мешканців будинку у створенні ОСББ, складні процедури реєстрації та 

неврегульованість окремих питань їх діяльності, недостатнє інформування мешканців про 

переваги ОСББ,  відсутність конкуренції на ринку. 

Світовий досвід показує, що лише інституції співвласників будинків здатні ефективно 

освоювати інвестиції в житлово-комунальному господарстві, причому лише на умовах 

співфінансування та/або низьковідсоткового кредиту. Необхідність прийняття цієї 

Програми полягає у визначенні шляхів максимального сприяння міської влади створенню 

та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. 

 

Розділ 2. Мета Програми 

 

Метою Програми є реалізація державної політики, спрямованої на: 

- вдосконалення або докорінну зміну існуючих форм і методів управління будинками;  

- задоволення потреб усіх споживачів житлово-комунальними послугами належної якості, 

яка відповідає вимогам державних стандартів; 

- підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-

комунальних послуг; 

- забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста. 

 

Розділ 3. Завдання Програми 

 

Досягнення мети Програми здійснюється шляхом виконання основних завдань: 

- сприяння утворенню ОСББ, вуличних комітетів підтримка на всіх етапах їх 

функціонування; 

- проведення необхідної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо підтримки ОСББ, 

вуличних комітетів з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків, жителям 

будинків приватного сектору необхідних знань щодо механізму створення та діяльності 

ОСББ, вуличних комітетів, проведення відповідних тренінгів та семінарів; 

- надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках практичної 

допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ: затвердження типових зразків 

установчих та реєстраційних документів, участь членів комісії сприяння роботі ОСББ в 

роботі установчих зборів, залучення працівників комунальних підприємств до проведення 

обстежень технічного стану під час передачі будинків на баланс ОСББ;  

- поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення 

конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння створенню 

системи управителів на ринку житлових послуг; 

- співфінансування робіт з капітального ремонту конструктивних елементів, внутрішніх 

систем тепло-, водо- та електропостачання  багатоквартирних житлових будинків (надалі 



 

 
 

– капітальний ремонт будинків), у яких створено ОСББ та співфінансування робіт по 

забезпеченню централізованим водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, 

електропостачанням житлових будинків приватного сектору міст, сіл, селищ громади; 

- забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського 

бюджету. 

 

Розділ 4. Механізм реалізації Програми 

 

Виділення коштів з міського бюджету на проведення капітального ремонту житлового 

фонду ОСББ, будівництву централізованих мереж водопостачання, водовідведення, 

газопостачання, електропостачання житлових будинків приватного сектору міст, сіл, 

селищ громади буде проводитись на умовах співфінансування, а саме: до 70% від 

загальної вартості робіт – це кошти міського бюджету, не менше 30% – власні та залучені 

кошти ОСББ та вуличних комітетів. 

Для отримання фінансової підтримки з міського бюджету для проведення капітального 

ремонту будинку ОСББ проведенню інженерних мереж житловим будинкам приватного 

сектору необхідно подати до олевської міської ради заявку на участь у Програмі у 

довільній формі (із зазначення адреси будинку, видів та обсягів необхідних робіт по 

капітальному ремонту, облаштуванню інженерних мереж вулиці, суми власних та 

залучених коштів) за підписом керівника ОСББ, голови вуличного комітету (іншої 

уповноваженої рішенням загальних зборів особи) та належним чином завірені копії 

наступних документів: 

1. Статут ОСББ, вуличного комітету; 

2. Свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ, вуличного комітету, а у разі, якщо воно не 

видавалося, – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

3. Рішення загальних зборів ОСББ, вуличного комітету про участь у Програмі; 

4. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ,  вуличного 

комітету (рішення установчих зборів про утворення органів управління та обрання 

керівника), або іншого представника (рішення загальних зборів ОСББ (ЖБК), довіреність 

на представництво інтересів). 

У випадку прийняття рішення про надання співфінансування на проведення робіт із 

капітального ремонту будинку чи облаштування вулиці інженерними мережами між 

Олевською міської ради та ОСББ, вуличним комітетом  укладається договір про 

співробітництво (додаток до Програми) та відкривається розрахунковий рахунок в 

Головному управлінні державної казначейської служби України у Житомирській області. 

Інформація про реалізацію Програми розповсюджується місцевими засобами масової 

інформації та розміщується на  Веб-порталі Олевської  міської ради. 

 

Розділ 5. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми 

 

Фінансування проектів згідно Програми можливе у партнерстві з ОСББ, вуличними 

комітетами та іншими джерелами фінансування.  

Джерелами фінансування заходів Програми є: 

-  кошти міського бюджету; 

- гранти, кредити вітчизняних комерційних банків, благодійні внески; 

- кошти ОСББ, вуличних комітетів. 

Прогнозний обсяг фінансування Програми на 2017-2020 роки складає 14580,0 тис. грн. 

Кошти міського бюджету, призначені для сприяння діяльності ОСББ, вуличних комітетів 

використовуються  на: 

-  виготовлення технічного паспорта будинку, планів інженерних мереж та іншої технічної 

документації; 

 - проведення капітального ремонту будинку на умовах спів фінансування. 



 

 
 

-  проведення капітального будівництва централізованих систем водопостачання, 

водовідведення, газопостачання, електропостачання. 

Прогнозний обсяг 

фінансового забезпечення виконання заходів Програми 

за рахунок коштів міського бюджету 

 

Найменування заходу Прогнозний обсяг фінансування (тис. грн.) Виконавці 

Всього у т. ч. за роками 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5  6 

Надання консультацій 

ініціативним групам з 

питань створення ОСББ, 

вуличним комітетам 

     Управління житлово-

комунального 

господарства Олевської 

міської ради, Центр 

надання адміністратив-

них послуг 

Забезпечення організації 

проведення процедури 

реєстрації ОСББ 

     Центр надання 

адміністратив-них 

послуг 

Організація 

семінарів, тренінгів, 

курсів тощо щодо 

управління 

житловим будинком 

     

Олевська міська рада 

Допомога керівникам 

об’єднань у проведенні 

спільного обстеження 

технічного стану 

будинку та його 

основних 

конструктивних 

елементів 

     

Олевська міська рада 

Виготовлення технічного 

паспорта будинку, 

планів інженерних 

мереж та іншої технічної 

документації 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Управління житлово-

комунального 

господарства Олевської 

міської ради 

Капітальний ремонт 

будинку,  із них 

10500,0 1500,0 3000,0 3000,

0 

3000,0

0 

 

Співфінансування з 

міського бюджету 

7350,0 1050,0 2100,0 2100,

0 

2100,0

0 

Олевська міська рада 

Співфінансування  ОСББ  3150,0 450,0 900,0 900,0 900,0 ОСББ 

 

Будівництво інженерних 

мереж в приватному 

секторі житлової 

забудови 

4000,00 1000,0

0 

1000,0

0 

1000,

00 

1000,0 Олевська 

міська рада 

Співфінансування 

вуличних комітетів 

1200,00 300,00 300,00 300,0

0 

300,00 Вуличні комітети 

Всього 14580,00 2520,0

0 

4020,0

0 

4020,

00 

4020,0

0 
 



 

 
 

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми 

 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійні комісії 

Олевської міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку та комісія з питань містобудування, будівництва, транспорту, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг Олевської міської ради. 

Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають міській раді за 

підсумками бюджетного року. Дані про хід виконання Програми розміщується на сайті 

Олевської міської ради для ознайомлення  громадськості.  

 

Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми 
 

Для територіальної громади міста: 

- забезпечення інформування населення в умовах реформування житлово-комунального 

комплексу про переваги об'єднань власників житла; 

- розвиток інженерних мереж житлових будинків приватного сектору 

- можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми 

утримання будинків; 

- покращання фізичного стану будинків та умов проживання в них; 

- цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових 

будинків; 

- контроль за якістю ремонтних робіт у будинках; 

- можливість вибору найкращого варіанту у сервісному обслуговуванні будинку; 

- соціальна мобілізація мешканців; 

- забезпечення умов безпечного проживання населення міста.      

Для міської ради: 

- реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-

комунального господарства; 

- поліпшений фізичний стан житлового фонду міста в цілому; 

- створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об'єднаннями громадян, 

спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального 

господарства; 

- розвиток інженерних мереж міста, селищ, сіл громади 

- створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів 

житлово-комунального господарства та ефективного механізму подальшого його 

реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і 

юридичних осіб; 

- забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості 

відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або 

регіональними, за умови їх своєчасної оплати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 205 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про прийняття на баланс  

міської ради основних засобів та 

матеріалів по відділу освіти та  

передачу в управління  

відділу освіти основних засобів  

та матеріалів  

 

 У відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 3, 4 Закону України «Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти на баланс Олевської міської ради основні засоби та 

матеріали по відділу освіти від Олевської районної державної 

адміністрації на загальну суму – 69216782,80 грн. 

2. Передати в управління відділу освіти Олевської міської ради основні 

засоби та матеріали від Олевської міської ради на загальну суму – 

69216782,80 грн. 

 

 

Міський голова          О. В. Омельчук 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

_________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 206 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 

 

Про затвердження у новій  

редакції Структури 

та штатної чисельності апарату 

Олевської міської ради та її комунальних установ 

 

У зв’язку з необхідністю упорядкування структури та штатної 

чисельності апарату Олевської міської ради та її комунальних установ, 

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

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити у новій редакції структуру та штатну чисельність апарату 

Олевської міської ради та її комунальних установ, додається. 

 

2. Вважати такими, що втратили чинність рішення першої сесії Олевської 

міської ради від 23.01.2017 року № 19 «Про затвердження структури та 

штатної чисельності виконавчого апарату міської ради», рішення третьої 

сесії Олевської міської ради від 17.02.2017 року «Про внесення змін до 

рішення першої сесії Олевської міської ради від 23.01.2017 року № 19 

«Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого 

апарату міської ради» та рішення шостої сесії Олевської міьскої ради від 

30.03.2017 року № 87 «Про затвердження у новій редакції Структури та 

штатної чисельності апарату Олевської імської ради», рішення сьомої 

сесії Олевьсокї міської ради від 12.04.2017 року № 94 «Про затвердження 

у новій редакції Структури та штатної чисельності аппарату Олевської 

міської ради, рішення дев’ятої сесії Олевської міської ради від 23.05.2017 

року № 148 «Про внесення змін у рішення сьомої сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання від 12.04.2017 року «Про затвердження у новій 

редакції Структури та штатної чисельності апарату Олевської міської 

ради», рішення десятої сесії Олевської міської ради від 13.06.2017 року № 

161 «Про затвердження у новій редакції Структури та штатної 

чисельності апарату Олевської міської ради» 



 

 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Додаток 

до рішення ХІ сесії Олевської міської 

ради від 07.07.2017 року № 206 

 СТ Р У К Т У РА 

та штатна чисельність апарату  

Олевської міської ради та її комунальних установ  

 

№  

Назва структурного підрозділу та посади 

Кількі 

сть 

штатних 

одиниць 

Категорія працівника 

1 2 3 4 

Апарат міської ради та виконавчого комітету 

1 Міський голова 1  

2 Секретар ради 1  

3 Перший заступник міського голови з 

питань економічного розвитку, інвестицій, 

земельних відносин та комунальної 

власності 

1  

4 Заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства, 

архітектури, будівництва  

1  

5 Заступник міського голови з гуманітарних 

питань та соціальної політики 

1  

6 Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради 

1  

7 Старости   20  

8 Діловоди 20  

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 

9 Загальний відділ 24  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 2  

 Спеціаліст І категорії  1  

 Головний спеціаліст по зв’язках з 

громадськістю та ЗМІ 

1  

 Спеціаліст І категорії по зв’язках з 

громадськістю та ЗМІ 

1  

 Системний адміністратор 1  

 Секретар керівника 1  

  Водій 3  

 Технічний працівник 2  

 Сторож 4  

 Оператори котелень 6  

 Завідувач господарства 1  

10 Юридичний відділ 3  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 2  

 Відділ кадрової роботи 3  

 Начальник відділу 1  

 Головний спеціаліст 1  

 Спеціаліст І категорії 1  

11 Фінансовий відділ 4  

  Начальник відділу 1  

  Заступник начальника відділу 1  

  Головний спеціаліст 1  

  Спеціаліст першої категорії 1  

 Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності 

5  



 

 
 

 Начальник відділу (головний бухгалтер) 1  

 Спеціаліст І категорії 1  

  Бухгалтер 2  

 Технічний працівник з комп’ютерного 

набору 

1  

12 Центр надання адміністративних послуг 4  

 Керівник центру 1  

 Адміністратор 2  

 Спеціаліст І категорії 1  

13 Відділ реєстрації 3  

 Начальник відділу, державний реєстратор  

юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців 

1  

 Державний реєстратор місця проживання 

громадян 

1  

 Державний реєстратор речових прав на 

нерухоме майно 

1  

14 Головний спеціаліст з питань захисту  

дітей 

1  

15 Управління містобудування, 

архітектури,  

будівництва та житлово-комунального 

 господарства.      

8  

  Начальник управління 1  

16 Відділ містобудування, архітектури та 

будівництва 

3  

 Начальник відділу 1  

 Головний архітектор громади 1  

 Головний спеціаліст 1  

17 Відділ житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту 

населення 

4  

 Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 1  

 Спеціаліст І категорії 2  

18 Управління земельних відносин  9  

  Начальник управління 1  

  Заступник начальника управління 1  

  Головний спеціаліст 2  

  Спеціаліст І категорії 4  

 Спеціаліст 1  

19 Управління економічного розвитку,  

транспорту, туризму, інвестицій та  

комунальної власності 

8  

  Начальник управління 1  

  Заступник начальника управління 1  

   Головний спеціаліст 3  

  Спеціаліст І категорії 3  

20 Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю Олевської 

міської ради (Юридична особа) 

3  

 Начальник інспекції 1  

 Головний спеціаліст 2  

Виконавчі органи міської ради зі статусом юридичної особи 

21 Відділ освіти, молоді та спорту  

(Юридична особа) 

6  

  Начальник відділу 1  



 

 
 

  Заступник начальника відділу 1  

  Головний спеціаліст 3  

22 Відділ культури (Юридична особа) 3  

  Начальник відділу 1  

  Головний спеціаліст 2  

23 Сектор охорони здоров’я (Юридична 

особа) 

2  

  Начальник сектору 1  

  Головний спеціаліст 1  

24 Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю 

3  

 Начальник інспекції 1  

 Головний спеціаліст 2  

Комунальні установи Олевської міської ради 

25 Комунальна установа  

«Олевський міський центр  

соціальної реабілітації  дітей-інвалідів» 

  

26 Комунальна установа «Територіальний 

центр 

соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг )»  

(Юридична особа) 

  

27 Комунальна установа «Трудовий архів»  

Олевської міської ради (Юридична особа) 

2  

28 Комунальна установа «Центр соціальних  

служб для сім’ї, дітей та молоді» 

 (Юридична особа) 

  

29 КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна 

школа» 

13  

30 КУ «Олевська дитячо-юнацька спортивна 

школа боротьби» 

7,5  

Пожежна охорона 

31 Місцева пожежна охорона 3  

Федерація спортивних товариств 

32 ФСТ «Колос» 1  

Благоустрій 

33 Благоустрій 13  

 

 
Керуючий справами виконавчого комітету                                 Ю.Г. Русин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

_________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 207 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 
 

Про  внесення змін та доповнень  до 

Програми економічного і соціального  

розвитку  Олевської об’єднаної  

територіальної громади  на 2017 рік  

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 року № 

410 «Деякі питання надання  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад» та з метою формування інфраструктури Олевської  об’єднаної 

територіальної громади, міська  рада 
 

 ВИРІШИЛА: 

1.  Внести зміни  та доповнення до таблиці  «Основні   напрямки  та заходи 

розвитку Олевської об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації 

у 2017 році»  Програми економічного і соціального розвитку Олевської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік .  

1.1. В розділі  1. «Об’єкти реконструкції,  капітального  будівництва»  внести 

зміни  у  фінансування  об’єктів  в пункти: 1.5; 1.6; 1.10;  1.11;  1. 15;  1. 16;   

1.17;  1.19;  1.20;  1.24; 1.25; 1.28;  1.29; 1.30;  1.31;  1.34; 1.37; 1.38. 

1.2. В розділі  1.«Об’єкти реконструкції, капітального  будівництва» внести 

доповнення  пунктами: 1.40;  1.41;  1.42;  1.43. 

1.3. В розділ 3. «Житлово-комунальне господарство та впровадження 

житлової політики»  внести зміни у фінансування об’єктів   в пункти:  3.9; 

3.10; 3.11; 3.12; 3.13. 

1.4. В розділ 3. «Житлово-комунальне господарство та впровадження 

житлової політики»  внести  доповнення   пунктом:  3.14. 

1.5. В розділ 7. «Поліпшення матеріально-технічної бази закладів медицини, 

освіти, культури»  внести зміни у фінансування об’єктів  пунктів:  7.13; 7.15. 

2. Таблицю  «Основні   напрямки  та заходи розвитку Олевської об’єднаної 

територіальної громади та шляхи їх реалізації у 2017 році» викласти в новій 

редакції (додається). 



 

 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних відносин 

Ніколайчука  О.В. 

 

 

 

Міський  голова                   О.В.Омельчук 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

                                                                                                                            

  ПРОГРАМА 

економічного і соціального розвитку Олевської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 рік 

Олевська об’єднана територіальна громада Житомирської області (далі – ОТГ) 

створена відповідно до рішення 12-ї сесії Олевської міської ради VІІ скликання №177 від 

04.07.2016 року «Про добровільне об’єднання громад».  

            Місцезнаходження: північно-західна частина Житомирської області, басейн 

річки Уборть. На півночі межує з Республікою Білорусь, на заході – з Рокитнівським 

районом Рівненської області. Площа – 2235,149 кв. км. Населення – 35086 осіб. 

Олевська ОТГ є найбільшою громадою на Житомирщині та входить до числа найбільших 

в Україні. До складу ОТГ входять 53 населені пункти: смт. Дружба (Діброва),  смт. 

Новоозерянка (Рудня), с. Замисловичі (Рудня-Замисловицька, Устинівка, Шебедиха), с. 

Зольня (Ковалівка, Сердюки) с. Зубковичі, с. Кам’янка (Лісове), с. Кишин (Болярка, 

Забороче, Лугове), с. Покровське (Будки, Михайлівка, Млинок), с. Копище (Майдан-

Копищанський), с. Лопатичі, с. Майдан (Джерело, Сарнівка),  с. Рудня-Бистра 

(Варварівка, Корощине, Сновидовичі), с. Стовпинка (Держанівка), с. Сущани (Андріївка), 

с. Тепениця (Артинськ, Обище, Соснівка, Хмелівка), с. Хочино (Перга, Рудня-Перганська, 

Рудня-Хочинська), с. Юрово. 

Центр громади – місто Олевськ. Відстань до обласного центру м. Житомира 

залізницею – 163 км, автошляхами – 180 км. Відстань від Києва 235 км та 9 км до 

автотраси Київ-Ковель.  

              Програма економічного і соціального розвитку Олевської ОТГ Житомирської 

області на 2017 рік (далі – Програма) розроблена Олевською міською радою відповідно до 

вимог Законів України «Про добровільне об’єднання громад», «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 

рішення  XІІІ сесії VІІ скликання  Житомирської обласної ради від 22.12.2016 року № 412 

«Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області 

на 2017 рік», рішення  XІІ сесії VІІ скликання  Олевської районної ради від 27.12.2016 

року № 147 «Про Програму економічного і соціального розвитку Олевського району 

Житомирської області на 2017 рік», рішення  XVІ сесії  Олевської міської  ради VІ 

скликання від 25.04.2012 року № 208 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку 

міста Олевськ на 2012-2020 роки».  

Програма передбачає узгодження спільних дій органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування зі створення у 2017 році сприятливих умов для соціально-

економічного розвитку Олевської ОТГ.  

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку територіальної 

громади та можливостей місцевого бюджету  на 2017 рік, визначено головні проблеми, 

основні напрями соціально-економічного розвитку  територіальної громади у 2017 році та 

заходи щодо їх реалізації.  



 

 
 

Програму сформовано на основі пропозицій та прогнозів структурних підрозділів 

міської ради, в.о. старост, підприємств, установ і організацій, з урахуванням стратегічних 

напрямів, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, 

Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 

обласної ради від 19.03.2015 № 1403, завдань, планів, заходів на 2015-2017 роки з їх 

реалізації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821 та 

рішенням обласної ради від  10.09.2015 № 1585 «Про затвердження плану заходів на 2015-

2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року» 

відповідно, заходів програм, Стратегічного плану сталого розвитку м. Олевськ на період 

до 2020 року.  

На підставі аналізу тенденцій соціально-економічного розвитку у попередніх 

роках в програмі визначені прогнозні показники, а за урахуванням оцінки ресурсного 

потенціалу, змін у законодавчих та нормативно-правових актах, наявних проблем та 

можливих ризиків та нагальних потреб – основні напрями та заходи, спрямовані на 

досягнення її мети та стратегічних пріоритетів розвитку громади.  

Організацію виконання  Програми  забезпечує  міська рада Олевської 

територіальної громади.  

З метою оцінки ходу реалізації програмних завдань і заходів міська рада  

забезпечуватиме проведення  моніторингу виконання Програми за результатами 

роботи за перше півріччя та 9 місяців 2017 року, а після завершення терміну дії  – 

підготовку річного звіту про її виконання.   

У ході виконання Програми до неї можуть вноситися зміни і доповнення, які в 

установленому порядку подаються на розгляд і затвердження міській раді.  

 

 

Загальна характеристика соціально-економічного розвитку Олевської об’єднаної 

територіальної громади  на 2017 рік 

1. Ініціатор розроблення Програми 

соціально-економічного розвитку Олевської 

об’єднаної територіальної громади  на 

2017рік 

 

 1. Олевська міська рада 

2. Розробник Програми  2. Заступники міського голови, управління 

та відділи міської ради 

 

3. Співрозробники Програми  3. Виконавчий апарат міської ради 



 

 
 

 

4. Відповідальний виконавець Програми  4. Олевська міська рада 

 

5. Учасники Програми  5. Виконком міської ради, підприємства 

комунальної власності, суб’єкти 

підприємницької діяльності усіх форм 

власності, громадські організації, 

населення міста. 

За згодою: Управління  

Держпродспоживслужби в Олевському 

районі, Олевське управління водного 

господарства, ПАТ «Олевське  ШБУ-42» 

 

 

6. Термін реалізації Програми  6. 2017 рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

 7. Державний, обласний,  

міський бюджети 

Основна мета розвитку громади у 2017 році: 

Програма спрямована: 

- на виконання заходів Стратегічного плану сталого розвитку; 

- створення умов для зміцнення потенціалу громади на основі ефективного 

функціонування реального сектору економіки та розвитку підприємництва; 

- створення умов для економічного зростання  шляхом сприяння залучення 

інвестицій та впровадженню підприємствами інноваційних і інвестиційних 

проектів, спрямованих  на виробництво конкурентоспроможної  продукції із  

застосуванням ресурсозберігаючих технологій, надання їм всебічної підтримки 

(юридична, організаційна, презентаційна); 

- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів; 

- підвищення рівня добробуту населення, збереження історико-культурної 

спадщини,   співпрацю між громадськістю, бізнесом і владою, розвиток та 

формування сучасної інфраструктури, покращення екологічної безпеки 

території громади. 

Цілями діяльності об’єднаної територіальної громади є підвищення ефективності 

фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної 

системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної 

частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання 

бюджетних коштів.  



 

 
 

Основні завдання та заходи на 2017 рік: 

-   забезпечення виконання заходів, передбачених Стратегічним планом 

сталого розвитку міста Олевськ та даною програмою соціально-

економічного розвитку Олевської об’єднаної територіальної громади; 

-   забезпечення виконання доходної  частини бюджету; 

-   забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати фізичними та 

юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до місцевого 

бюджету;  

-    реконструкція об’єктів соціальної сфери; 

-   створення сприятливих умов для розвитку виробництва; 

-   забезпечення підвищення  конкурентоспроможності осіб без професії, особливо 

молоді та економічно-активного населення; 

-   вжиття ефективних заходів щодо легалізації трудових відносин та детінізації 

доходів населення ОТГ, зокрема шляхом проведення постійної  роз’яснювальної  

роботи; 

-   подальший розвиток сучасної торговельної інфраструктури  споживчого ринку з 

пріоритетним орієнтиром  на забезпечення  населення широким асортиментом  

товарів і послуг;  

-   проведення заходів по упорядкування комунального майна; 

-   забезпечення відкритості для бізнесу інформації  про вільні земельні ділянки та 

приміщення на території громади для започаткування нової підприємницької 

справи; 

-   представлення туристичного потенціалу об’єднаної територіальної громади на 

міжобласних туристичних маршрутних виставкових  заходах;  

-   забезпечення доступності медицини, освіти; 

-   впровадження нових педагогічних технологій, розширення кількості предметів з 

поглибленим вивченням, покращення роботи з обдарованими учнями, 

активізацію участі учнів в олімпіадах і конкурсах; 

-   збереження та подальший розвиток  культурного потенціалу;  

-   забезпечення належного функціонування та розвитку дошкільної освіти; 

-   покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та періодичного оновлення 

рекламно – іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про 

громаду, висвітлення практик інвестування у засобах масової інформації, участь 

та представлення інвестиційного потенціалу на інвестиційних форумах; 

-   забезпечення відкритості та прозорості, об’єктивного та всебічного 

інформування територіальної громади про діяльність міської ради. 

Очікувані результати: 

-   забезпечення створення фінансової основи для планомірного досягнення 

стратегічних цілей Олевської  об’єднаної територіальної громади;  

-   стабільне функціонування бюджетної системи; 

-   збільшення  надходження платежів до бюджету; 

-   залучення інвестицій на  розвиток громади; 

-   проведення інвентаризації земельних ділянок; 

-   розвиток інфраструктури та інженерних мереж  ОТГ ; 



 

 
 

-   створення умов для підтримки підприємництва; 

-   збільшення кількості внутрішніх та в’їзних туристів та екскурсантів; 

-   сприяння забезпеченню здорового способу життя населення; 

-   підвищення ефективності управління комунальним сектором економіки; 

-   упорядкування комунального майна, забезпечення контрольованості його 

використання; 

-   підвищення відповідальності керівників об’єктів комунальної власності; 

-   підвищення якості освіти;  

-   збереження мережі  дошкільних закладів;                                                                                                                                                                                                   

-   збільшення питомої ваги населення, що обслуговується на засадах сімейної 

медицини;  

-   забезпечення  комплексного підходу до вирішення питання підтримки учасників 

антитерористичної операції та їх родин; 

-   ліквідація підтоплення території; 

-   поліпшення екологічної ситуації на території Олевської ОТГ; 

-   спрямування зусиль на підвищення інвестиційної привабливості та 

конкурентоспроможності території завдяки ефективному використанню наявного 

економічного потенціалу. 

 



 

 
 

            ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ РОЗВИТКУ ОЛЕВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2017 РОЦІ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Найменування 

завдання 

 

 

Найменування 

заходу 

 

Обсяг 

фін. 

ресурсів,  

тис.грн. 

2017 рік  

 

Виконавці 

Бюджет 

ОТГ 

Держав 

ний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

Інші 

1. Об’єкти реконструкції , капітального будівництва  

1.1 Реконструкція, 

будівництво 

інженерних мереж 

Реконструкція    

централізованих   

систем   

водопостачання  та  

водовідведення 

«Очисні   споруди   

каналізації   

потужністю  500 

м.куб/добу  в  м. 

Олевськ - заміна  

зношеного   і   

технічно   зношеного    

обладнання   на  

сучасне  

енергозберігаюче» 

14992,974 1499,297 13493,677   Виконком 

міської ради 



 

 
 

1.2 Поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації на 

облаштування 

сміттєзвалища 

50,0 50,0    Міська рада 

1.3 Забезпечення умов 

життєдіяльності 

населення 

Реконструкція 

каналізаційного 

колектора в місті 

Олевську 

1139,02 341,706 797,314   Міська рада 

1.4 Заходи з 

впровадження 

енергозберігаючих 

технологій 

Реконструкція 

зовнішнього вуличного 

освітлення з 

використанням 

світлодіодних систем 

вул. Інтернаціональна, 

вул. Б.Хмельницького, 

вул. Покальчука, вул. 

Горького, проміжку від 

вул. Герцена та вул. 

Олевської, вул. 

Кошового, вул. 

Січових стрільців, вул. 

Першотравнева в м. 

Олевськ 

1279,445 1279,445    Міська рада 

1.5 Заходи з 

впровадження 

енергозберігаючих 

Реконструкція 

зовнішнього вуличного 

освітлення з 

770,139 70,139 700,000   Міська рада 



 

 
 

технологій використанням 

світлодіодних систем 

(вул. Володимирська, 

вул. Чапаєва) 

1.6 Заходи з 

впровадження 

енергозберігаючих 

технологій 

Реконструкція 

зовнішнього вуличного 

освітлення з 

використанням 

світлодіодних систем 

(вул. Київська, вул. 

Пушкіна) 

916,774 100,000 816,774   Міська рада 

1.7 Капітальний 

ремонт  

Капітальний ремонт 

будівлі Олевської 

міської ради  

260,3      260,3    Міська рада 

1,8 Програма 

сприяння 

діяльності ОСББ, 

вуличних 

комітетів 

Будівництво 

водопровідних та 

каналізаційних мереж 

по вул. 

Комсомольській та 

Суворова в м. Олевськ 

917,714 642,4   275,314 Міська рада 

1.9 Капітальний 

ремонт об’єктів 

соціальної сфери 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації на 

реконструкцію 

капремонт об’єктів  

400,0 400,0    Міська рада 



 

 
 

соціальної сфери 

1.10 Заходи по 

енергозбереженню  

Реконструкція 

(енергоефективна 

термосанація) будівлі 

ДНЗ №19 «Сонечко» за 

адресою: м. Олевськ, 

вул. Свято-

Миколаївська, 51а 

1284,155  1194,155+

90,000 

  Міська рада 

1.11 Заходи по 

енергозбереженню  

Реконструкція 

(енергоефективна 

термосанація) будівлі 

ДНЗ №13 «Золотий 

ключик» за адресою: 

м. Олевськ, вул. 40 

років Перемоги, 12 

3058,510  3058,510   Міська рада 

1.12 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Житомирській в м. 

Олевськ 

833,326 733,326   100,000 Міська рада 

1.13 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Парк відпочинку по 

вул. Свято-

Миколаївській в м. 

Олевськ 

2974,853 2974,853    Міська рада 

1.14 Заходи з 

впровадження 

Реконструкція 

зовнішнього вуличного 

499,784 499,784    Міська рада 



 

 
 

енергозберігаючих 

технологій 

освітлення з 

використанням 

світлодіодних систем 

вул. Набережна, вул. 

Герцена в м. Олевськ 

1.15 Реконструкція, 

будівництво 

інженерних мереж 

Ліквідація підтоплень 

вул. Будівельників, 

вул. Партизанська, 

пров. Партизанський, 

вул. Олени Теліги, 1 

пров. Чапаєва, вул. 

Чапаєва, вул. Лесі 

Українки, вул. Гоголя, 

вул. Кошового, вул. 

Чернишевського, вул. 

Ареф’єва, вул. Щорса в 

м. Олевськ 

1003,425  

 

 

1003,425   Міська рада 

1.16 Заходи по 

енергозбереженню  

Реконструкція 

(енергоефективна 

термосанація) будівлі 

ДНЗ №10 (ясла-садок) 

«Струмочок» за 

адресою: м. Олевськ, 

вул. Свято-

Миколаївська, 36 

1333,672  1243,672+

90,000 

  Міська рада 

1.17 Заходи по Реконструкція 

(енергоефективна 

837,874  837,874   Міська рада 



 

 
 

енергозбереженню термосанація ) будівлі 

ДНЗ №2 (ясла-садок) 

«Малятко» за адресою 

м. Олевськ, вул. 

Володимирська,40 

1.18 Заходи по 

енергозбереженню  

Капітальний ремонт 

приміщень та котельні 

дитячого садочка №1 

«Зірочка» за адресою: 

м. Олевськ, вул. 

Київська, 24 

1778,604 177,86 1600,744   500,000 

1.19 Реконструкція, 

будівництво 

інженерних мереж 

Будівництво 

водопровідних та 

каналізаційних мереж 

по вул. Матросова, 

Гагаріна, Корольова, 

Миру, Зоряній в м. 

Олевськ 

2366,774  2166,774  200,000 Міська рада 

1.20 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. 

Заводській в м. 

Олевськ 

750,717  750,717   Міська рада 

1.21 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. 

Герцена в м. Олевськ 

820,232 820,232    Міська рада 



 

 
 

1.22 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. 

Олексія Береста в м. 

Олевськ 

1755,256 1755,256    Міська рада 

1.23 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. 

Олевської республіки  

в м. Олевськ 

400,000 250,000  50,000 100,000 Міська рада 

1.24 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Промисловій в м. 

Олевськ 

938,146 938,146    Міська рада 

1.25 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. 40 

років  Перемоги в м. 

Олевськ 

400,000  400,000   Міська рада 

1.26 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги  по вул. 

Московська в м. 

Олевськ 

2708,255 2708,255    Міська рада 

1.27 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Олевської Республіки в 

м. Олевськ 

1000,000 850,000  50,000 100,00 Міська рада 



 

 
 

1.28 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 40 років 

Перемоги в м.Олевськ 

1080,868 80,000 1000,868   Міська рада 

1.29 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. 

Промислова в м. 

Олевськ 

500,000 500,000    Міська рада 

1.30 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Першотравнева в м. 

Олевськ 

900,000  900,000   Міська рада 

1.31 Заходи з 

впровадження 

енергозберігаючих 

технологій 

Реконструкція 

вуличного освітлення 

міста Олевська:  

вул. О.Олеся, вул. 

Калинова, вул. 

Фарзаводська, вул. 

Коростенська, вул. 

Гетьмана 

Сагайдачного 

432,414 50,000 382,414   Міська рада 

1.32 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Заводській в м. 

Олевськ 

1088,341 938,341  50,000 100,000 Міська рада 



 

 
 

1.33 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. Герцена 

в м. Олевськ 

2528,401 2528,401    Міська рада 

1.34 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Пушкіна + тротуар  

в м. Олевськ 

1000,000  1000,000   Міська рада 

1.35 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. Січових 

Стрільців (тротуар) в 

м. Олевськ 

755,016 755,016    Міська рада 

1.36 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. Олексія 

Береста в м. Олевськ 

2296,823 2296,823    Міська рада 

1.37 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по  вул. 

Володимирській в м. 

Олевськ Житомирської 

області  

5309,941  5309,941   Міська рада  

1.38 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги  по вул. 

Київській в м. Олевськ 

1065,168  1065,168   Міська рада 

 

 



 

 
 

 

1.39 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

тротуарів по 

вул.Московська в 

м.Олевськ  

 

 

1501,577 1501,577    Міська рада 

1.40 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги  по вул. Свято-

Миколаївська в м. 

Олевськ 

3778,537  3778,537   Міська рада 

1.41 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Реконструкція 

ливневої мережі по 

вул. Київська 

в м. Олевськ 

215,278 215,278    Міська рада 

1.42 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Реконструкція 

ливневої мережі по 

вул. Свято-

Миколаївська  

в м. Олевськ 

62,611 62,611    Міська рада 

1.43 Капітальний 

ремонт об’єктів 

Капітальний ремонт 

бульвару Воїнів 

681,571 100,000 581,571   Міська рада 



 

 
 

благоустрою Афганців  в м. Олевськ 

2. Санітарна очистка та утримання об’єктів благоустрою міста 

2.1. Санітарна очистка 

території 

Ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ та оплата 

за розміщення ТПВ на 

міському 

сміттєзвалищі 

100,0 100,0    Міська 

рада, 

ПП 

«Будпослуг

и-2» 

2.2 Санітарна очистка 

території 

Вивіз ТПВ з усіх 

вулиць міста згідно  

графіку 

Кошти 

мешканців 

міста у 

відповідності 

до укладених 

договорів 

    ПП 

«Будпослуг

и-2» 

2.3 Санітарна очистка 

території 

Облаштування діючого 

міського 

сміттєзвалища 

99,00 99,00    ПП 

«Будпослуг

и-2» 

2.4 Санітарна очистка 

території 

Закупівля урн для 

сміття 

20,0 20,0    Міська рада 

 

2.5 Інформування 

населення міста 

Облаштування 

інформаційних тумб  

для розміщення 

оголошень, 

інформаційних 

28,0 28,0    Міська рада 

 



 

 
 

матеріалів на території 

міста 

2.6 Утримання мережі 

освітлення 

території міста 

Закупівля матеріалів та 

обладнання системи 

освітлення 

150,0 150,0    Міська рада 

 

2.7 Застосування 

енергозберігаючих 

технологій 

вуличного 

освітлення 

Закупівля 

модифікованих зонних 

багатотарифних 

лічильників обліку 

електричної енергії  

 

80,0 80,0    Міська рада 

 

2.8 Утримання мережі 

освітлення 

території міста 

Закупівля 

енергозберігаючих 

ламп вуличного 

освітлення 

60,0 0,0    Міська рада 

 

2.9 Вуличне 

освітлення 

Стандартне 

приєднання до 

електричних мереж 

електроустановок 

вуличного освітлення 

прибудинкових 

територій групи 

багатоквартирних 

будинків по вул. 

Промислова, 68-78 в  

18,713 18,713    Міська рада 



 

 
 

м. Олевськ 

Житомирської області    

2.10 Утримання 

зелених насаджень 

Видалення аварійних 

дерев на території 

міста 

50,0 50,0    Міська 

рада, 

Олевський 

відділ 

УМНС 

2.11 Утримання 

зелених насаджень 

Створення нових 

зелених насаджень 

5,0 5,0    Міська рада 

2.12 Утримання 

об’єктів 

благоустрою 

Утримання міського 

кладовища 

100,0 100,0    Міська рада 

2.13 Санітарна очистка 

території 

Придбання обладнання 

на сміттєвоз  

350,0 350,0    Міська рада 

2.14 Санітарна очистка 

території 

Придбання 

контейнерів для сміття 

150,0 150,0    Міська рада 

2.15 Благоустрій Проведення поточного 

ремонту дитячих 

гральних майданчиків 

та встановлення нових 

 

50,0 50,0    Підрядні 

організації 

3. Житлово-комунальне господарство та впровадження житлової політики 

3.1 Формування 

тарифів на послуги 

Розробка економічно-

обгрунтованих 

Згідно 

розрахунку 

 Державна   ТОВ 

«Олевське 



 

 
 

водопостачання, 

водовідведення, 

утримання 

житлових будинків  

та вивозу ТПВ 

тарифів. 

 

ТОВ 

«Олевське 

орендне 

підприємство 

теплових 

мереж» 

субвенція орендне 

підприємств

о теплових 

мереж» 

3.2 Виконання Закону 

України «Про 

особливості 

здійснення права 

власності у 

багатоповерхових 

будинках» 

Сприяти жителям 

багатоповерхових 

житлових будинків у 

визначенні управителя 

даних будинків 

Не потребує 

фінансування 

    Міська рада 

3.3 Індивідуальне 

житлове 

будівництво 

Сприяти мешканцям 

громади у вирішенні 

питань побудови 

індивідуальних 

житлових будинків, 

будівництві нових 

будинків на власних 

земельних ділянках 

Не потребує 

фінансування 

    Міська рада 

3.4 Благоустрій 

території 

Впорядкувати існуючі 

квартали житлової 

забудови, домогтися 

здійснення їх 

благоустрою 

Кошти 

мешканців 

житлових 

будинків 

    Міська 

рада,вуличн

і комітети 



 

 
 

3.5 Об’єднання 

співвласників 

багатоповерхових 

будинків 

Створення ОСББ в 

багатоповерхових 

комунальних житлових 

будинках 

Кошти 

мешканців 

комунальних 

будинків 

    Міська 

рада, 

мешканці  

комунальни

х будинків 

3.6 Об’єднання 

співвласників 

багатоповерхових 

будинків 

Надання 

співфінансування на 

проведення 

капітальних ремонтів 

ОСББ 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Міська рада 

3.7 Оновлення техніки 

 

Придбання обладнання 

на сміттєвоз 

 

320,0 320,0     

 

Міська рада 

3.8. Оновлення техніки Придбання 

контейнерів для 

твердих побутових 

відходів 

100,0 100,0    Міська рада 

3.9 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна 

термосанація) 

житлового будинку 

м.Олевськ  по 

вул.Промислова,78  

(12-ти кв.)  

849,807 849,807    Міська рада 



 

 
 

3.10 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна 

термосанація) 

житлового будинку 

м.Олевськ  по 

вул.Промислова,72  

 (8-ми кв.)  

849,876 849,876    Міська рада 

3.11 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна 

термосанація) 

житлового будинку 

м.Олевськ  по 

вул.Київська,16а  

 (8-ми кв.)  

902,370 902,370    Міська рада 

3.12 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна 

термосанація) 

житлового будинку 

м.Олевськ  по 

вул.Княгині Ольги, 22  

 (16-ми кв.)  

849,500 849,500    Міська рада 

3.13 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна 

термосанація) 

житлового будинку 

849,718 849,718    Міська рада 



 

 
 

м.Олевськ  по 

вул.Герцена, 22  

 (11-ти кв.)  

3.14 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна 

термосанація) 

житлового будинку 

м.Олевськ  по 

вул.Інтернаціональна, 

32а  

 (8-ми кв.) 

747,899 747,899    Міська рада 

4. Шляхове господарство 

4.1 Утримання доріг 

на території міста 

Проведення поточного  

та ямкового ремонту, 

нанесення  

дорожньої розмітки, 

встановлення дорожніх 

знаків 

200,0 із них: 

 150,0 

 

 30,0 

 20,0 

200 із них: 

150,0 

 

30,0 

20,0 

   ПАТ 

Олевське 

ШБУ-42, 

ПП 

«Будпослуг

и-2» 

4.2 Безпека 

дорожнього руху 

Придбання дорожніх 

знаків 

20,0 20,0    Міська рада 

4.3 Утримання доріг 

на території міста 

Утримання доріг в 

зимовий період 

199,0 199,0    ПП 

«Будпослуг



 

 
 

и-2» 

4.4 Утримання доріг 

на території міста 

Приготування 

піскосуміші для 

посипки доріг 

100,0 100,0    ПП 

«Будпослуг

и-2» 

4.5 Утримання доріг 

на території міста 

Очищення зливової 

каналізації 

50,0 50,0    Підрядна 

організація 

4.6 Утримання 

вуличного 

освітлення 

Обслуговування 

вуличного освітлення 

100,0 100,0    ПП 

Борисюк 

4.7 Утримання 

вуличного 

освітлення 

Заміна діючих 

світильників 

вуличного освітлення 

43,0 43,0    ПП 

Борисюк 

4.8 Утримання 

вуличного 

освітлення 

Заміна 

електролампочок 

вуличного освітлення 

на енергоефективні 

20,0 20,0    ПП 

Борисюк 

4.9 Заміна зношеного 

обладнання 

Придбання обладнання 

на піскорозкидач 

1000,0 1000,0    Міська рада 

5. Земельні питання 

5.1 Інвентаризація  

земель,  

розробка 

генерального 

Проведення 

інвентаризації земель 

на території міста, 

впорядкування 

договорів оренди 

 

Не потребує 

фінансування 

    Міська рада 



 

 
 

плану території 

міста 

земельних ділянок 

5.2 Організація 

аукціону з 

продажу 

земельних ділянок 

та надання 

земельних ділянок 

в оренду на 

конкурсних 

засадах 

Оформлення 

документів на продаж 

земельних ділянок з 

аукціону 

50,0 50,0    Спеціалісти 

міської ради 

5.3 Підтримка 

підприємництва 

Визначення переліку 

земельних ділянок для 

передачі в оренду на 

конкурсних засадах 

для здійснення 

підприємницької 

діяльності 

Не потребує 

фінансування 

    Спеціалісти 

міської ради 

5.4 Індивідуальне 

житлове 

будівництво 

Виділення та 

оформлення земельних 

ділянок під житлову 

забудову 

 

Кошти 

забудовників 

     

6. Соціальний захист 

6.1 Матеріальна 

допомога 

Надання цільової 

матеріальної допомоги 

на вирішення проблем 

355,5 

 

355,5    Міська рада 



 

 
 

сімей, що опинилися в 

складних життєвих 

обставинах 

6.2 Здійснення заходів 

щодо дітей-сиріт 

та дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Здійснення планових 

та позапланових 

виїздів до сімей, що 

перебувають під 

соціальним 

супроводом 

 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Міська рада 

6.3 Здійснення заходів 

щодо дітей-сиріт 

та дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Святкування та 

надання подарунків до 

дня Святого Миколая, 

Новорічних  свят для 

дітей, що перебувають 

під соціальним 

супроводом 

10,0 

 

 

 а також 

спонсорські 

кошти 

    Міська рада 

6.4 Опіка і захист  Здійснення опіки та 

піклування над 

недієздатними та 

обмежено дієздатними 

особами, узаконення 

системи захисту їх 

прав 

 

Не потребує 

фінансування 

    Міська рада 

6.5 Здійснення заходів 

щодо дітей-сиріт 

Захист майнових та 

житлових прав дітей-

 

Не потребує 

    Міська рада 



 

 
 

та дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

сиріт та дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

фінансування 

7. Поліпшення  матеріально-технічної бази закладів медицини, освіти, культури 

7.1. Покращення якості 

обслуговування 

Капітальний ремонт 

даху хірургічного та 

поліклінічного 

відділення 

800,0 400,0   400,0 КУ 

«Олевська 

центральна 

районна 

лікарня» 

7.2. Покращення якості 

обслуговування 

Улаштування даху  

баклабораторії 

80,0  80,0    КУ 

Олевська 

ЦРЛ 

7.3. Покращення якості 

обслуговування 

Заміна вікон в 

поліклініці  та 

адмінприміщенні 

центральної районної 

лікарні 

430,0 430,0    КУ 

Олевська 

ЦРЛ 

7.4 Покращення якості 

обслуговування 

Поточний ремонт ФП 

с. Забороче 

15,0 15,0    КЗ 

«Олевський 

районний 

Центр 

первинної 

медико-

санітарної 



 

 
 

допомоги» 

7.5 Покращення якості 

обслуговування 

Поточний ремонт 

АЗПСМ с. Зольня 

22,0 22.0    КЗ 

Олевський 

районний 

ЦПМСД 

7.6 Покращення якості 

обслуговування 

Поточний ремонт 

АЗПСМ смт. Дружба 

25,0 25.0    КЗ 

Олевський  

ЦПМСД 

7.7 Покращення якості 

обслуговування 

Проведення  

водопостачання та 

водовідведення  в 

АЗПСМ с. Кам’янка 

100,0 100.0    КЗ 

Олевський  

ЦПМСД 

7.8 Покращення якості 

обслуговування 

Заміна вікон та дверей 

ФАП с. Варварівка 

30,0 30.0    КЗ 

Олевський  

ЦПМСД 

7.9 Покращення якості 

обслуговування 

Заміна вікон та дверей 

ФАП с. Покровське 

60,0 60.0    КЗ 

Олевський  

ЦПМСД 

7.10 Покращення якості 

обслуговування 

Заміна вікон та дверей 

ФАП с. Хочино 

12,0 12.0    КЗ 

Олевський  

ЦПМСД 



 

 
 

7.11 Покращення якості 

обслуговування 

Заміна вікон та дверей 

АЗПСМ с. Сущани 

40,0 40.0    КЗ 

Олевський  

ЦПМСД 

7.12 Ремонт закладів 

медицини 

Ремонт грубки в ФАП 

с. Замисловичі 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    КЗ 

Олевський  

ЦПМСД 

7.13 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(заміна вікон) 

Кишинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Олевського 

району, Житомирської 

області  

1059,347 59,347 1000,00   Відділ 

освіти  

7.14  Забезпечення 

якісною водою 

навчального 

закладу 

Придбання станції 

знезалізнення  води 

для Варварівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів по 

вул. Піонерській, 20 в 

с. Варварівка 

Олевського району 

Житомирської області 

50,0 10,0 40,0   Відділ 

освіти 

7.15 Економія витрат  

на енергоносії, 

забезпечення 

належного режиму 

Реконструкція системи 

опалення Тепеницької 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів по 

вул. Левчука, 27 в с. 

945,857 165,857 690,00+ 

90,00 

  Відділ 

освіти 



 

 
 

в закладі Тепениця  Олевського 

району Житомирської 

області 

7.16 Економія витрат 

на енергоносії, 

забезпечення 

належного режиму 

в закладі 

Реконструкція 

головного корпусу 

Олевської гімназії  по 

вул. 

Інтернаціональній,34  в 

м. Олевськ 

Житомирської області 

6968,167 3825,213 3142,954   Відділ 

освіти 

 

7.17 Завершення 

будівництва 

Олевська гімназія по 

вул. 

Інтернаціональна,34 в 

м. Олевськ 

Житомирської області 

16564,727 1656.473 14908,254   Відділ 

освіти 

7.18 Економія витрат 

на енергоносії, 

забезпечення 

належного режиму 

в закладі 

Капітальний ремонт 

котельні Олевського 

міжшкільного  

навчально-

виробничого комбінату 

по вул. Пушкіна,9 в 

 м. Олевськ 

Житомирської області   

200,000 50,000   150,000 Відділ 

освіти 

 

7.19 Забезпечення 

водою харчоблоку 

Будівництво 

артсвердловини в 

100,0 10,0 90,0   Відділ 

освіти 



 

 
 

в школі, 

налагодження 

питного режиму 

згідно вимог   

Копищенській 

загальноосвітній школі  

І-ІІІ ступенів по вул. 

Партизанська,31 в 

 с. Копище Олевського 

району Житомирської 

області 

7.20 Забезпечення 

водою харчоблоку 

в школі, 

налагодження 

питного режиму 

згідно вимог   

Будівництво 

артсвердловини в 

Олевській 

загальноосвітній школі  

І-ІІІ ступенів №3 по 

вул. Пушкіна, 24-б в м. 

Олевськ Житомирської 

області 

100,0 10,0 90,0   Відділ 

освіти 

7.21 Капітальний 

ремонт  

Капітальний ремонт 

внутрішніх туалетів 

загальноосвітніх шкіл 

в с. Тепениця, с. 

Варварівка, с. 

Замисловичі 

Олевського району 

Житомирської області 

65,100 25,100   40,000 Відділ 

освіти 

7.22 Поточний ремонт  Поточний ремонт ЗОШ 

№2 в м. Олевськ 

195,000 95,000   100,00 Відділ 

освіти 



 

 
 

7.23 Поточний ремонт  Поточний ремонт 

ЦХЕТУМ в м. Олевськ 

195,000 95,000   100,00 Відділ 

освіти 

7.24 Поточний ремонт Поточний ремонт 

Лопатицької ЗОШ 

100,000 50,000   50,000 Відділ 

освіти 

7.25 Поточний ремонт Поточний ремонт 

Стовпинської ЗОШ 

190,000 90,000   100,000 Відділ 

освіти 

7.26 Поточний ремонт Поточний ремонт 

Камянської ЗОШ 

195,000 95,000   100,000 Відділ 

освіти 

7.27 Поточний ремонт Поточний ремонт 

Юріївської ЗОШ 

100,000 50,000   50,000 Відділ 

освіти 

7.28 Поточний ремонт Поточний ремонт 

Хочинської ЗОШ 

195,000 95,000   100,000 Відділ 

освіти 

7.29 Поточний ремонт  Поточний ремонт 

Тепеницької ЗОШ 

195,000 95,000   100,000 Відділ 

освіти 

7.30 Поточний ремонт Поточний ремонт 

Замисловицької ЗОШ 

195,000 95,000   100,000 Відділ 

освіти 

7.31 Поточний ремонт Поточний ремонт 

Корощинської ЗОШ 

100,000 50,000   50,000 Відділ 

освіти 

7.32 Створення 

відповідних умов 

для виховання 

дітей 

Придбання шкільного 

автобусу 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Відділ 

освіти 



 

 
 

7.33 Капітальний 

ремонт закладів 

культури 

Виготовлення 

проектної документації 

з  капремонту  

сільського клубу с. 

Перга 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Хочинськог

о 

округу 

7.34 Енергозбереження Утеплення  Будинку 

культури  с. Хочино 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Хочинськог

о 

округу 

7.35 Капітальний 

ремонт закладів 

культури 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації на 

ремонт даху Будинку 

культури смт. Дружба 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Дружбівськ

о 

го округу 

7.36 Благоустрій Заміна паркану біля 

бібліотеки  

 с. Варварівка 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости  

Руднє-

Бистрянсько 

го округу 

7.37 Капремонт 

закладів культури 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

В межах 

кошторисних 

    В.о. 

старости  



 

 
 

документації на 

проведення 

капремонту стелі 

Руднє-Бистрянського 

сільського клубу 

призначень Руднє-

Бистрянсько 

го округу 

7.38 Енергозбереження Капітальний ремонт 

фасаду Будинку 

культури по вул. 

Катерини Зеленко,16 в 

с. Корощино 

Олевського району 

Житомирської області 

136,624 13,662 122,962   В.о. 

старости  

Руднє-

Бистрянсько 

го округу 

7.39 Ремонт закладів 

культури 

Капремонт 4-х грубок  

Юрівського клубу та 

бібліотеки 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Юрівського 

округу 

7.40 Ремонт закладів 

культури 

Реконструкція покрівлі  

Будинку культури  по 

вул. Княгині Ольги,12 

в с. Замисловичі  

Житомирської області 

848,191 548,191   300,000 В.о. 

старости  

Замисловиц

ь 

кого округу 

7.41 Ремонт закладів 

культури                                                                                           

Капітальний ремонт 

приміщень клубу в с. 

Сарнівка Олевського 

129,571 12,957 116,614   В.о. 

старости 

Майдансько



 

 
 

району Житомирської 

області 

го округу 

7.42 Енергозбереження Ремонт трьох 

опалювальних грубок в 

клубі с. Озеряни 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Новоозерян

ського 

округу 

7.43 Ремонт закладів 

культури 

Ремонт опалювальної 

системи в сільському 

клубі с. Жубровичі 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Жубровиць

кого округу 

7.44 Ремонт закладів  

культури 

Ремонт пічного 

опалення в бібліотеці 

с. Кам’янка 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Кам’янськог

о  

округу 

7.45 Ремонт закладів 

культури 

Поточний ремонт 

Зубковицького 

Будинку культури 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Зубковицьк

о 

го округу 

7.46 Ремонт закладів 

культури 

Поточний ремонт 

сільського клубу с. 

В межах 

кошторисних 

    В.о. 

старости 

Кишинськог



 

 
 

Забороче призначень о 

 округу 

8. Збереження національних традицій та культурної спадщини 

8.1 Вивчення історії  Продовження 

проведення 

археологічних 

розкопок на території 

міста 

В межах 

кошторисних 

призначень 

 

    Міська рада 

8.2 Відновлення та 

збереження 

історичної та 

культурної 

спадщини 

Сприяння організації 

заходів, спрямованих 

на збереження 

національних традицій 

та обрядів, мистецтв та 

самобутніх ремесел 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Міська рада 

9. Безпека життєдіяльності 

9.1 Природна та 

техногенна 

безпека 

Запобігання 

підтопленню та 

ліквідація його 

наслідків 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Міська рада 

9.2 Забезпечення 

правопорядку 

Посилення роботи 

дільничних інспекторів 

шляхом проведення 

подвірних обходів, 

роботи з 

Не потребує 

фінансування 

    Дільничні 

інспектори 



 

 
 

підобліковими 

особами, особами, 

схильними до 

правопорушень, 

молоддю громади 

10. Розвиток інформаційного простору 

1 Реалізація 

Стратегічного 

плану «Сталий 

міський розвиток» 

Виконання заходів по 

реалізації 

Стратегічного плану 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Міська рада 

2 Самоорганізація 

населення 

Створення об’єднань 

співвласників 

багатоповерхових 

будинків 

 

Кошти 

жителів 

    Міська рада 

3 Самоорганізація Активізація роботи з 

вуличними комітетами 

міста 

 

Не потребує 

фінансування 

    Апарат 

міської 

ради, 

голови 

вуличних 

комітетів 

4 Розвиток 

інформаційної 

політики 

Продовження випуску 

інформаційного 

бюлетеня Олевської 

міської ради 

В межах 

кошторисних 

призначень 

 

    Міська рада 



 

 
 

11. Організація дозвілля мешканців міста 

1 Заходи з 

організації 

дозвілля 

мешканців міста 

Організація і 

проведення масових 

заходів: 

- Дня міста 

- Дня села 

- Дня Незалежності 

- Свята Чорниці 

350,0 

 

350,0    Міська рада 

2 Заходи з 

організації 

дозвілля 

мешканців міста 

Облаштування 

новорічної ялинки 

35,0 35,0     

Міська  

рада 

12.  Розвиток  об’єднаної територіальної громади 

1 Капремонт 

дошкільних 

закладів  

Капітальний ремонт 

даху ДНЗ  №23 

«Малятко» 

В с. Зубковичі  

Олевського району 

Житомирської області 

299,640 89,892 209,748   В.о. 

старости 

Зубковицьк

о 

го округу 

2 Благоустрій Ремонт огорож двох 

кладовищ с. Зубковичі 

В межах 

кошторисних 

призначень  

    В.о. 

старости 

Зубковицьк



 

 
 

о 

го округу 

3 Благоустрій Ремонт огорожі  

кладовищ  сіл Хочино, 

Рудня-Хочинська, 

Перга 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Хочинськог

о 

округу  

4 Утримання доріг Проектування та 

будівництво мосту по 

вул. Незалежній с. 

Рудня-Хочинська 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Хочинськог

о 

округу 

5 Утримання доріг  Підсипка  дороги вул.  

Лісова в с. Хочино 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Хочинськог

о 

округу 

6 Утримання доріг  Ремонт дороги  

провулка Незалежний 

в с. Перга  

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Хочинськог

о 

округу 



 

 
 

7 Догляд за 

пам’ятниками  

Виготовлення проекту  

на реконструкцію 

пам’ятника полеглим  

в роки ВВ війни 

жителям 

 с. Хочино  

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Хочинськог

о 

округу 

8 Освітлення вулиць Проектування 

освітлення вулиць сіл 

Хочино, Рудня-

Хочинська, Перга, 

Рудня-Перганська  

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Хочинськог

о 

округу 

9 Капремонт 

дошкільних 

закладів 

Реконструкція будівлі 

дошкільного дитячого 

закладу №18 

«Дзвіночок» по 

вул.Зарічна, 26  в  

с. Лопатичі Олевського 

району Житомирської 

області 

283,48 223,48    В.о. 

старости 

Лопатицько

го 

округу 

10 Утримання доріг  Капремонт вулиць 

Зарічна та Червона в 

 с. Лопатичі 

141,038 42,311 98,727   В.о. 

старости 

Лопатицько

го 



 

 
 

округу 

11 Підвищення якості 

послуг 

Капітальний ремонт 

водопровідної мережі в 

 смт. Дружба 

Олевського району 

Житомирської області 

660,6 198,18 462,42   В.о. 

старости 

Дружбівськ

о 

го округу 

Дружбівськ

е ПЖКГ 

12 Утримання доріг  Ремонт дороги   

с. Варварівка від 

дитсадка до 

центральної вулиці 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости  

Руднє-

Бистрянсько 

го округу 

13 Утримання доріг Ямковий ремонт 

дороги с. Варварівка  

від школи до 

центральної вулиці 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости  

Руднє-

Бистрянсько 

го округу 

14 Утримання доріг Капітальний ремонт 

доріг вул. Молодіжна 

та вул. Ковпака 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости  

Руднє-



 

 
 

 с. Варварівка Бистрянсько 

го округу 

15 Вуличне 

освітлення 

Виготовлення  

проектно-кошторисної 

документації на 

проведення освітлення 

вул. Гагаріна та вул. 

Хмільової  

с. Корощино 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости  

Руднє-

Бистрянсько 

го округу 

16 Ремонт 

дошкільних 

закладів 

Заміна внутрішніх 

дверних блоків в 

Корощинському ДНЗ 

№12 – 7штук 

В межах 

кошторисних 

призначень  

    В.о. 

старости  

Руднє-

Бистрянсько 

го округу 

17 Ремонт 

дошкільних 

закладів 

Капітальний ремонт 

системи опалення в 

дитсадку №35 

«Пролісок» с. Юрово. 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Юрівського 

округу 

18 Енергозбереження Перепрограмування 

двох  лічильників 

В межах 

кошторисних 

    В.о. 



 

 
 

вуличного освітлення, 

заміна 30 штук 

електролампочок 

 с. Юрово 

призначень старости 

Юрівського 

округу 

19 Утримання доріг Ямковий ремонт  

вул. Княгині Ольги  

 с. Замисловичі 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости  

Замисловиц

ького 

округу 

20 Вуличне 

освітлення 

Ремонт 

електролічильника по 

вуличному освітленню 

за адресою вул. 

Княгині Ольги, 53 та 

заміна 

електролампочок 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости  

Замисловиц

ького 

округу 

21 Благоустрій Капітальний ремонт 

огорожі кладовища  по 

вул. Леніна в с. 

Замисловичі 

Замисловицької 

сільської ради 

Олевського району, 

Житомирської області 

299,926 89,98 209,946   В.о. 

старости  

Замисловиц

ького 

округу 



 

 
 

22 Дошкільне 

виховання 

Відновлення роботи 

дитячого садочка в  

с. Копище 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости  

Копищенськ

ого округу 

23 Вуличне 

освітлення 

Реконструкція 

вуличного освітлення в 

с. Майдан-

Копищенський 

Олевського району 

Житомирської області 

290,083 87,025 203,058   В.о. 

старости  

Копищенськ

ого округу 

24 Вуличне 

освітлення 

Реконструкція 

вуличного освітлення в 

с. Копище 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости  

Копищенськ

ого округу 

25 Догляд за 

пам’ятниками 

Поточний ремонт 

пам’ятника загиблим 

односельчанам в 

 с. Майдан-

Копищенський - 

400 п.м.  

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости  

Копищенськ

ого округу 

26 Утримання доріг Підсипка та 

профілювання вул. 

Шуди в с. Копище та 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости  

Копищенськ



 

 
 

вул. Шведа в 

 с. Майдан-

Копищенський -1,3км. 

ого округу 

27 Утримання доріг Вирівнювання 

дорожнього покриття, 

висипання щебенем: 

вул. Гагаріна - 1,45км, 

вул. Садова -1,34 км, 

вул. Корольова - 0,88 

км, вул. Михайлівська 

- 0,57 км, в с. 

Стовпинка та вул. 

Гагаріна - 0,30 км 

 с. Держанівка 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Стовпинськ

о 

го округу 

28 Енергозбереження 

 

Поточний ремонт ДНЗ 

№25 в  с. Зольня 

195,000 95,000   100,000 В.о. 

старости 

Зольнянсько 

го  округу 

29 Утримання доріг Ремонт  доріг  вул. 

Молодіжна -1,2 км, 

вул. Морозова – 1,5 км  

с. Зольня 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Зольнянсько 

го  округу 

30 Освітлення вулиць Виготовлення 

проектно-кошторисної 

В межах 

кошторисних 

    В.о. 

старости 



 

 
 

документації на 

вуличне освітлення сіл 

Зольня, Сердюки, 

Ковалівка 

призначень Зольнянсько 

го  округу 

31 Ремонт 

дошкільних 

закладів 

Капітальний ремонт 

дошкільного 

навчального закладу 

по вул. Національного 

визволення 57-б в 

с. Майдан Олевського 

району Житомирської 

області 

288,4 86,52 201,88   В.о. 

старости 

Майдансько

го округу  

32 Благоустрій Заміна огорожі 

кладовища с. Озеряни  

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Новоозянсь

кого округу 

33 Вуличне 

освітлення 

Ремонт вуличного 

освітлення в смт. 

Новоозянка та 

встановлення трьох 

світильників 

В межах 

кошторисних 

призначень 

     

В.о. 

старости 

Новоозерян

ського 

округу 

34 Ремонт закладів 

культури 

Заміна вікон та дверей 

в Будинку культури в 

В межах 

кошторисних 

    В.о. 

старости 

Новоозерян



 

 
 

смт. Новоозерянка призначень ського 

округу 

35 Дошкільне 

виховання 

Відкриття дитячого 

садочка на повний 

робочий день на базі 

Покровського ДНЗ з 

короткотривалим 

перебуванням дітей 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Покровсько

го округу 

36 Благоустрій Ремонт огорожі 

кладовища  

с. Покровське 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Покровсько

го округу 

37 Ремонт доріг Грейдерування  вул. 

Вишнева - 0,8км, 

8 Березня - 0,5км,  

 с. Покровське.  

Ямковий ремонт 

асфальтного покриття 

вул. Лісна - 0,6 км,  

Тужилкіної - 0,8 км, 

Молодіжна - 0,5 км  

с. Покровське  та 

вул Рад - 0,8 км  

В межах 

кошторисних  

призначень 

    В.о. 

старости 

Покровсько

го округу 



 

 
 

с. Михайлівка   

38 Благоустрій Ремонт огорожі 

кладовища с. Сущани 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Сущанськог

о округу 

39 Вуличне 

освітлення 

Виготовлення 

документації на 

проведення вуличного 

освітлення  

вул. Центральна, 

вул. Шевченка,  

вул. Корольова, 

вул. Гагаріна  

с. Жубровичі  

В межах 

кошторисних 

призначень   

    В.о. 

старости 

Жубровиць

кого округу 

40 Утримання доріг Капітальний ремонт 

доріг  

вул. Шевченка,  

пров. Шевченка, 

вул. Жовтнева, вул. 

Центральна 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Жубровиць

кого округу 



 

 
 

с. Жубровичі 

41 Утримання доріг Ямковий ремонт доріг 

вулиць  Молодіжна, 

Зелена, Робітнича 

 с. Жубровичі 

  В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Жубровиць

кого округу 

42 Благоустрій Ремонт огорожі на 

кладовищах 

  с. Жубровичі 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Жубровиць

кого округу 

43 Ремонт 

дошкільних 

закладів 

Капітальний ремонт 

дитсадка №15 

«Чебурашка» 

с.Жубровичі. 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Жубровиць

кого округу 

44 Енергозбереження Ремонт покрівлі 

адмінприміщення  

с. Жубровичі 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Жубровиць

кого округу 

45 Дошкільне 

виховання 

Реконструкція фасадів 

та прилеглої території 

ДНЗ «Дзвіночок» по 

1478,232 443,470 1034,762   В.о. 

старости 

Кишинськог



 

 
 

вул. Леніна, 66 в 

 с. Кишин Олевського 

району 

о округу 

46 Вуличне 

освітлення 

Капремонт вуличного 

освітлення  

вул. Житомирська  

с. Кишин 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Кишинськог

о округу 

47 Утримання доріг Поточний ремонт доріг   

вул. Шевченка,  

вул. Гагаріна,  

вул. Матросова 

 с. Кишин та  

вул. Молодіжна  

с. Забороче   

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Кишинськог

о округу 

48 Благоустрій Відведення площі для 

кладовища с. Забороче 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Кишинськог

о округу 

49 Утримання доріг Грейдерування доріг  

вулиць сіл Ліски, 

В межах 

кошторисних 

    Т.в.о. 

старости 



 

 
 

Бацево призначень Калинівсько 

го  округу  

50 Утримання доріг Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації  на 

ремонт доріг 

 с. Тепениця, с. 

Кам’янка, м. Олевськ 

(вул. Льонозаводська) 

300,0 300,0    Міська рада 

51 Утримання доріг Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації з ремонту 

дороги вул. Левчука  

с. Тепениця 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Тепеницько

го округу 

52 Утримання доріг Підсипка та 

грейдерування  доріг 

вулиць Поліська, 

Вишневе, Садова   

с. Тепениця 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Тепеницько

го округу 

53 Утримання доріг Ремонт дороги  

 від с. Артинськ до 

кладовища 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Тепеницько

го округу 



 

 
 

54 Утримання доріг Капітальний ремонт 

огорожі кладовища по 

вул. Леніна в  

с. Тепениця 

Олевського району, 

Житомирської області  

261,794 261,794    В.о. 

старости 

Тепеницько

го округу 

55 Благоустрій Ремонт огорожі 

кладовища с. Кам’янка 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. 

старости 

Кам’янськог

о округу 



 

 
 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ  

 

Нормативно-правове забезпечення 

             Для забезпечення реалізації Програми передбачається прийняття ряду рішень сесії, 

виконкому міської ради, регуляторних актів на підставі чинного законодавства, 

спрямованих на забезпечення реалізації завдань Програми економічного і соціального 

розвитку об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік. 

Фінансове забезпечення 

               Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених Програмою 

економічного і соціального розвитку Олевської територіальної громади на 2017 рік,  

здійснюватиметься за рахунок: коштів державного бюджету (субвенції з державного 

бюджету об’єднаним  територіальним громадам на розвиток інфраструктури, державного 

фонду регіонального розвитку); коштів місцевих бюджетів, у тому числі власних коштів 

бюджету об’єднаної  територіальної громади; розміщення тимчасово вільних коштів  

бюджету Олевської об’єднаної  територіальної громади на вкладних (депозитних) 

рахунках у банках; інших джерел не заборонених законодавством. Фінансування 

Програми може здійснюватися підприємствами всіх  форм  власності, іншими 

юридичними особами.  

               Виходячи з фінансових можливостей бюджету поточного року, розробляється 

техніко-економічне обґрунтування вартості заходів, проектно-кошторисна документація 

на забезпечення реалізації завдань Програми економічного і соціального розвитку 

територіальної громади та вносяться зміни сесією ради у заходи Програми з послідуючим 

виконанням.    

Організаційне забезпечення 

 Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюватиме виконком та 

апарат міської ради.  

  Орган, що забезпечує організацію виконання Програми, на протязі року має 

представляти техніко-економічне обґрунтування вартості заходів для включення змін у 

витрати бюджету міської ради та вносить пропозиції щодо змін до Програми.  

Інформування про стан реалізації завдань Програми економічного і соціального 

розвитку  об’єднаної територіальної громади та участь громадськості в її реалізації 

 З метою   підвищення рівня участі населення, суб’єктів господарювання  у 

виконанні заходів економічного і соціального розвитку  об’єднаної територіальної 

громади, Програмою передбачається: 

-  висвітлення в засобах масової інформації, інформаційному бюлетені та сайті міської 

ради проблем та напрямків розвитку об’єднаної  територіальної громади; 

- розроблення та впровадження пропозицій щодо участі населення, суб’єктів 

господарювання у виконанні заходів економічного і соціального розвитку об’єднаної 



 

 
 

територіальної громади, у тому числі юнацтва та молодого покоління,  забезпечення 

широкої інформованості з проблем життєдіяльності громади та території міста; 

- участь активу вуличних комітетів, громадських організацій громади у виконанні заходів 

Програми соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

_________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 208 

ХІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 11.07.2017 року 
 

Про  затвердження Програми 

охорони, захисту, використання 

та відтворення лісів Олевської об’єднаної  

територіальної громади у 2017 році та на 

період до 2019 року  

 

Відповідно до статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування 

в Україні ” та враховуючи висновки  постійних  комісій  міської ради, міська  

рада 
 

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму  охорони, захисту, використання та відтворення 

лісів Олевської об’єднаної територіальної громади у 2017 році та на період до 

2019 року  (додається). 

 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних відносин 

Ніколайчука  О.В. 

 

 

 

Міський  голова                   О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 


