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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 28
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02.2017 року
Про внесення змін
до міського бюджету
Заслухавши та обговоривши інформацію завідуючої відділом
фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. щодо внесення
змін до міського бюджету на 2017 рік, керуючись п. 23 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 67, 69, 71, 77, 88
Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до міського бюджету.
1.1. Передати трансферти (іншу субвенцію) до районного бюджету на
шість місяців в сумі 57500,00 грн. для забезпечення соціальними
послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих,
які не здатні до самообслуговування
і потребують сторонньої
допомоги, фізичними особами.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом
фінансово-господарської діяльності міської ради та постійну комісію
міської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку.
Міський голова
Голосували «За»

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 29
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02.2017 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 0,35 відсотка у міській
місцевості та 0,15 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:

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.
4.1.

10. Рішення набуває чинності з 01.01.2017 року.
11. Рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом
фінансово-господарської діяльності міської ради та постійну комісію з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку.

Міський голова

Голосували «За»
«Утримались»

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 30
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02.2017 року
Про затвердження Порядку
встановлення плати для батьків
за перебування дітей у центрах
розвитку дитини та дошкільних
навчальних закладах Олевської
міської ради
З метою упорядкування плати батьками за перебування дітей у центрах
розвитку дитини та дошкільних навчальних закладах Олевської міської ради,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей
у центрах розвитку дитини та дошкільних навчальних закладах Олевської
міської ради (додається).
2. Керівникам центрів розвитку дитини та дошкільних навчальних закладів
Олевської міської ради у своїй практичній діяльності керуватися вище
зазначеним Порядком і щомісячно подавати до фінансово-господарського
відділу кількість днів на місяць, які дитина відвідувала в ДНЗ та ЦРД
Олевської міської ради, в розрізі щодо кожної дитини та вартість
харчування за кожен день відповідно до меню.
3. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на заввідділом
фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. та постійну
комісію з
питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку.
Міський голова
Голосували «За»

О.В. Омельчук
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ПОРЯДОК
встановлення плати для батьків
за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах та центрах
розвитку дитини Олевської міської ради
1. Загальні положення.
1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні питання
діяльності дошкільних та інтернатних закладів».
1.2. Указаний Порядок визначає розміри плати для батьків за перебування
дітей у дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку дитини та
умови звільнення від плати.
2. Установлення плати для батьків за перебування дітей у дитсадках та
центрах розвитку дитини Олевської міської ради здійснюється:
2.1. Відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту»
батьки, або особи, що її замінюють, вносять плату за харчування дітей
у дошкільних установах та центрах розвитку дитини Олевської міської
ради в міській місцевості у розмірі 60 відсотків від вартості
харчування на день, у сільській місцевості – 50 відсотків від вартості
харчування на день.
2.2. Розмір плати встановлюється сесією міської ради.
2.3. Від сплати за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах та
центрах розвитку дитини Олевської міської ради звільняються особи
визначені законодавством України та діти учасників бойових дій.
2.4. З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати,
або зменшення розміру плати, плата справляється в розмірі 60
відсотків у міській місцевості та 50 відсотків у сільській місцевості
від вартості харчування дитини на день.
2.5. Плата за харчування дітей у дошкільних закладах та центрах розвитку
дитини сплачується батьками щомісяця, не пізніше 10 числа поточного
місяця за який вноситься плата.
2.6. Керівники дошкільних навчальних закладів та центрів розвитку дитини
несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати
визначеної у цьому Порядку.
2.7. Батьки сплачують кошти лише за дні відвідування дитиною
дошкільного закладу та центру розвитку дитини.
Секретар ради
Голосували «За»

В.О. Шейко
- 27

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 31
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02.2017 року
Про затвердження вартості
харчування одного дітодня
в ЦРД та ДНЗ Олевської
міської ради
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», додатком 3
Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 року № 258 «Про
норми харчування в дошкільних закладах освіти», враховуючи висновок
постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розмір грошової вартості харчування однієї дитини в день по
центрах розвитку дитини та дошкільних навчальних закладах Олевської
міської ради відповідно до вікових категорій дітей з 01 березня 2017 року:
- на дітей віком від 0 до 3-х років у розмірі 18,00 (вісімнадцять) гривень;
- на дітей віком від 3-х до 8 років у розмірі 20,00 (двадцять) гривень.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом
фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. та постійну
комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку.

Міський голова

Голосували «За»

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 32
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02.2017 року
Про затвердження Статутів дошкільних
навчальних закладів Олевської міської ради
Житомирської області та переведення їх на
умови самостійного ведення господарської
діяльності та бухгалтерського обліку
На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. 17, п.6 ст. 18 Закону України «Про
освіту», ст.ст. 11,16,38 Закону України «Про дошкільну освіту», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 08.12.2009 року № 1564-р «Про першочергові заходи щодо
забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів», Положення
про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12.03.2003 року № 305, керуючись ст. ст. 26,59,60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської
ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, питань охорони здоров’я та
соціального захисту населення, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Статути дошкільних навчальних закладів Олевської міської ради
Житомирської області в новій редакції, а саме:
- Олевський центр розвитку дитини № 1 «Зірочка»;
- Олевський центр розвитку дитини № 2 «Сонечко»;
- Олевський центр розвитку дитини № 3 «Золотий ключик»;
- Олевський дошкільний навчальний заклад № 2 «Малятко»;
- Олевський дошкільний навчальний заклад № 10 «Струмочок»;
- Варварівський дошкільний навчальний заклад № 12 «Барвінок »;
- Корощинський дошкільний навчальний заклад № 31 «Сонечко»;
- Зольнянський дошкільний навчальний заклад № 25 «Чебурашка»;
- Тепеницький дошкільний навчальний заклад № 24 «Віночок»;
- Хмелівський дошкільний навчальний заклад № 32 «Лісова казка»;
- Юрівський дошкільний навчальний заклад № 35 «Пролісок»;
- Зубковицький дошкільний навчальний заклад № 23 «Малятко»;
- Жубровицький дошкільний навчальний заклад № 15 «Чебурашка»;
- Кам’янський дошкільний навчальний заклад № 9 «Cвітлячок»;
- Лопатицький дошкільний навчальний заклад № 18 «Дзвіночок»;
- Сущанський дошкільний навчальний заклад .

2. Затвердити Статути дошкільних навчальних закладів з короткотривалим
перебуванням дітей без харчування Олевської міської ради Житомирської області
в новій редакції, а саме:
- Стовпинський дошкільний навчальний заклад з короткотривалим
перебуванням дітей без харчування;
- Кишинський дошкільний навчальний заклад з короткотривалим перебуванням
дітей без харчування;
- Майданський дошкільний навчальний заклад з короткотривалим перебуванням
дітей без харчування;
- Копищенський дошкільний навчальний заклад з короткотривалим
перебуванням дітей без харчування;
- Покровський дошкільний навчальний заклад з короткотривалим перебуванням
дітей без харчування;
- Замисловицький дошкільний навчальний заклад з короткотривалим
перебуванням дітей без харчування;
- Стовпинський дошкільний навчальний заклад з короткотривалим перебуванням
дітей без харчування;
- Калинівський дошкільний навчальний заклад з короткотривалим перебуванням
дітей без харчування;
- Майдан-Копищенський дошкільний навчальний заклад з короткотривалим
перебуванням дітей без харчування;
- Перганський дошкільний навчальний заклад з короткотривалим перебуванням
дітей без харчування.
3. Перевести на умови самостійного ведення господарської діяльності та
бухгалтерського обліку дошкільні навчальні заклади зазначені в п. 1 даного
рішення.
4. Бухгалтерське обслуговування дошкільних навчальних закладів з короткотривалим
перебуванням дітей без харчування покласти на відділ бухгалтерського обліку та
звітності Олевської міської ради
5. Завідувачам дошкільних навчальних закладів:
1. Привести штатні розписи підвідомчих установ у відповідність до Типових
штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 року № 1055, враховуючи
фонд фінансування та подати на затвердження виконавчого комітету в місячний
термін.
2. Провести безоплатно державну реєстрацію статутів комунальних дошкільних
навчальних закладів згідно з вимогами чинного законодавства України,
виготовлення печаток, відкриття реєстраційних рахунків в органах Державного
казначейства України.
6. Контроль за виконанням доного рішення покласти на заступника міського голови
Осипчука Я.М. та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді,
фізкультури і спорту, питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.
Міський голова

Голосували «За»

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 33
ІІІ сесія
VІІІ скликання
від 17.02.2017 року
Про надання згоди на прийняття
у комунальну власність Олевської
міської об’єднаної територіальної
громади комунальних установ, їх
майна, що знаходяться у спільній
комунальній власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Олевського району
Розглянувши лист Олевської районної ради щодо прийняття до
комунальної власності Олевської об’єднаної територіальної громади
нерухомого майна, , керуючись ст. ст. 25, 26, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні, Законом України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», Законом України «Про передачі об’єктів
права державної та комунальної власності», відповідно до статей 177, 181,
190 Цивільного кодексу України, ст. ст. 52, 55, 62 ,63 ,66 ,73 ,78
Господарського кодексу України, об’єктом права є як установа чи організація
так і будівлі, приміщення, в яких вони розміщуються, враховуючи висновок
постійної комісії з питань містобудування, будівництва, транспорту,
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості,
підприємництва та сфери послуг міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Дати згоду на прийняття у комунальну власність Олевської міської
об’єднаної територіальної громади зі спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Олевського району безоплатно комунальних
установ, їх нерухомого майна, а також рухомого майна закріпленого за
цими об’єктами, а саме:
 Комунальну установу «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа»
Олевської районної ради;
 Комунальну установу «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа
боротьби» Олевської районної ради;
 Комунальну установу «Трудовий архів Олевського району» Олевської
районної ради;
 Централізовану бібліотечну систему Олевської районної ради;

 Районний будинок культури Олевської районної ради;
 Олевську музичну школу Олевської районної ради;
 Територіальний центр соціального обслуговуванню (надання
соціальних послуг) Олевського району;
 Кишинське стаціонарне відділення по обслуговуванню одиноких
непрацездатних громадян Олевського територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олевського
району;
 Районний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді;
 Олевську гімназію Олевської районної ради;
 Олевську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №2 Олевської районної
ради;
 Олевську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №3 Олевської районної
 ради;
 Дружбівський навчально-виховний комплекс Олевської районної ради;
 Новоозерянський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній
навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» Олевської районної
ради;
 Варварівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Жубровицьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Замисловицьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Олевської
районної ради;
 Зубковицьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Кам’янську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Кишинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Покровську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Копищенську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Лопатицьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Майданську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Олевської районної
ради
 Тепеницьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Хочинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Олевської районної
ради
 Калинівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Олевської районної
ради;

 Журжевицьку загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Олевської районної
ради
 Зольнянську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Корощинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Майдан-Копищенську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Олевської
районної ради;
 Озерянську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Перганську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Сердюківську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Стовпинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Сущанську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Юрівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Олевської районної
ради;
 Андріївську загальноосвітню школу І ступеня Олевської районної
ради;
 Болярську загальноосвітню школу І ступеня Олевської районної ради;
 Будківську загальноосвітню школу І ступеня Олевської районної ради;
 Джерельську загальноосвітню школу І ступеня Олевської районної
ради;
 Забороченську загальноосвітню школу І ступеня Олевської районної
ради;
 Обищенську загальноосвітню школу І ступеня Олевської районної
ради;
 Сарнівську загальноосвітню школу І ступеня Олевської районної ради;
 Хмелівську загальноосвітню школу І ступеня Олевської районної ради;
 Олевський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Олевської
районної ради;
 Олевський краєзнавчий музей;
 Музей історії села Копище;
 Комунальну установу "Олевська центральна районна лікарня"
(пологове відділення, інфекційне відділення, хірургічне та пологове
відділення,
стоматологічна
поліклініка,
клініко-діагностична
лабораторія та адміністрація, будівля дизельної, господарчий блок та
паталого-анатомічне відділення, терапевтичний корпус, розташовані за
адресою м.Олевськ, пров. Промисловий, 2; дитяча поліклініка
розташована за адресою м.Олевськ, вул. Володимирська,7; житловий
будинок (незавершене будівництво), розташований за адресою
м.Олевськ, вул. Молодіжна, 23);














































Олевський районний центр первинної медико-санітарної допомоги;
Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Зубковичі;
Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с. Р.Хочинська;
Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с. Зольня;
Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Копище;
Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с. Кишин;
Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Лопатичі;
Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Майдан;
Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с. Сугцани;
Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Кам’янка;
Амбулаторію загальної практики сімейної медицини с.Жубровичі;
Амбулаторію загальної практики сімейної медицини смт. Дружба;
Фельдшерський пункт с.Соснівка;
Фельдшерський пункт с.Артинськ;
Фельдшерський пункт с. Обище;
Фельдшерський пункт с.Хмелівка;
Фельдшерський пункт с.Будки;
Фельдшерський пункт с.Млинок;
Фельдшерський пункт с.Андріївка;
Фельдшерський пункт с.Озеряни;
Фельдшерський пункт с.Р.Озерянська;
Фельдшерський пункт с.Устинівка;
Фельдшерський пункт с.Сарнівка;
Фельдшерський пункт с.Болярка;
Фельдшерський пункт с.Майдан Копищенський;
Фельдшерський пункт с.Журжевичі;
Фельдшерський пункт с.Заборіччя;
Фельдшерський пункт с.Михайлівка;
Фельдшерський пункт с.Р.Бистра;
Фельдшерський пункт с.Діброва;
Фельдшерський пункт с.Джерело;
Фельдшерський пункт с.Ковальове;
Фельдшерський пункт с.Лісове;
Фельдшерський пункт с.Сердюки;
Фельшерсько-акушерський пункт с.Тепениця;
Фельшерсько-акушерський пункт с.Варварівка;
Фельшерсько-акушерський пункт с.Корощино;
Фельшерсько-акушерський пункт с.Хочино;
Фельшерсько-акушерський пункт с.Замисловичі;
Фельшерсько-акушерський пункт смт.Новоозерянка;
Фельшерсько-акушерський пункт с.Жовтневе;
Фельшерсько-акушерський пункт с.Юрово;
Фельшерсько-акушерський пункт с.Перга;
Фельшерсько-акушерський пункт с.Стовпинка;

 Фельшерсько-акушерський пункт с.Комсомольське;
 Комунальну установу «Олевський районний центр соціальної
реабілітації дітей-інвалідів» Олевської районної ради;
 Комунальне підприємство «Олевська районна друкарня» Олевської
районної ради;
 Комунальне підприємство «Олевська центральна районна аптека №32»
Олевської районної ради;
 Приміщення аптеки №178 с. Зольня;
 Комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро Олевської
районної ради»;
 Державне комунальне підприємство «Олевський щебеневий завод»;
 Приміщення магазину «Милосердя», що знаходиться на балансі
Олевського територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Олевського району, за адресою: м.
Олевськ, вул. Свято-Воздвиженська, 2-а;
 Приміщення станції юних техніків, що перебуває на балансі відділу
освіти райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: м. Олевськ,
вул. Чкалова, 14;
 Приміщення та господарські споруди Олевської районної ради за
адресою: м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 4;
 Незавершене будівництво 45-ти квартирного житлового будинку за
адресою: м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 49;
 Приміщення бувшого швейного цеху «Силует», що перебуває на
балансі КУ «Спортивна школа боротьби» Олевської районної районної
ради за адресою: м. Олевськ, вул. Пушкіна, 9;
 Районний стадіон «Колос», що перебуває на балансі КУ «Олевська
дитячо-юнацька спортивна школа» за адресою: м. Олевськ, вул.
Промислова, 8а;
 Майновий комплекс Олевської ремонтно-будівельної дільниці, що
перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Олевськгазбуд» за
адресою: м. Олевськ, вул. Промислова, 42;
 Приміщення
та
господарські
споруди
відділу
освіти
райдержадміністрації за адресою: м. Олевськ, бульвар Воїнів-Афганців,
1;
 Нежитлове приміщення та майно за адресою: м. Олевськ, вул.
Володимирській, 1 (ліквідоване комунальне підприємство «Орхідея»
Олевської районної ради);
 Нежитлове приміщення за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 1
(ліквідоване комунальне підприємство «Кварц» Олевської районної
ради);
 Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді за адресою: м.
Олевськ, вул. Гетьмана Виговського, 30.
2. Дати згоду на прийняття до комунальної влансоті Олевської міської
об’єднаної територіальної громади зі спільної власності територіальних

громад сіл, селищ, міста Олевського району безоплатно земельних ділянок,
на яких розміщенні об’єкти нерухомості, зазначені в п. 1 даного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Ніколайчука О.В. та постійну комісію з
питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та
сфери послуг.
Міський голова
Голосували «За»

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 34
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02.2017 року
Про внесення змін в рішення
п’ятнадцятої сесії Олевської міської
ради VІІ скликання від 09.11.16 року
№ 225 «Про співфінансування
робіт по реконструкції об’єктів
комунальної власності»
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.
та враховуючи умови конкурсного відбору інвестиційних проектів, що
реалізовуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
містобудування,
будівництва,
транспорту,
житлово-комунального
господарства, комунальної вланості, промисловості, підприємства та сфери
послуг», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в п.1 в рішення п’ятнадцятої сесії Олевської міської ради
VІІ скликання від 09.11.2016 року № 225 «Про співфінансування робіт
по реконструкції об’єктів комунальної власності».
2. П.1 рішення п’ятнадцятої сесії Олевської міської ради VІІ скликання
від 09.11.16 року № 225 «Про співфінансування робіт по реконструкції
об’єктів комунальної власності» викласти в наступній редакції:
«Виділити кошти на співфінансування проектів, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку, в розмірі 30 % кошторисної вартості реконструкції об’єктів
комунальної власності, а саме:
1.1. Реконструкція (ефективна термосанація) будівлі ДНЗ № 13
«Золотий ключик» за адресою: м. Олевськ, вул. 40 років
Перемоги, 12» .
1.2. Реконструкція (ефективна термосанація) будівлі ДНЗ № 19
«Сонечко» за адресою: м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 51.
1.3. Реконструкція (ефективна термоса нація) будівлі ДНЗ № 10
«Струмочок» за адресою: м. Олевськ, вул. 40 років Перемоги.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.

1.23.

Реконструкція (ефективна термосанація) будівлі ДНЗ № 2
«Малятко» за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 40.
Капітальний ремонт дороги по вул. Житомирській в м. Олевську.
Капітальний ремонт дороги по вул. Київській в м. Олевську.
Реконструкція вуличного освітлення міста Олевська: вул.
Інтернаціональна, вул. Б.Хмельницького, вул. Покальчука, вул.
Горького, проміжок між вул. Герцена та вул. Олевською, вул. О.
Кошевого, вул .Січових стрільців, вул. Першотравнева.
Ліквідація підтоплень по вул. Будівельників, вул. Партизанській,
пер. Партизанського,
вул. Олени Теліги, вул. Олевської
Республіки, вул. Устима Кармелюка, вул. Лесі Українки, вул.
Гоголя, вул. Олега Кошевого, вул. Чернишевського, вул.
Ареф’єва, вул. Січових стрільців.
Реконструкція
зовнішнього
вуличного
освітлення
з
використанням світлодіодних систем вул. Володимирська, вул.
Чапаєва в м. Олевськ, Житомирської області.
Реконструкція
зовнішнього
вуличного
освітлення
з
використанням світлодіодних систем вул. Київська, вул. Пушкіна
в м. Олевськ, Житомирської обл.
Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул.
Матросова, Гагаріна, Корольова, Миру, Зоряній в м. Олевськ.
Капітальний ремонт приміщень та котельні дитячого садочка №1
«Зірочка», за адресою: м. Олевськ, вул. Київська, 24.
Капітальний ремонт дороги по вул. Промисловій в м. Олевськ,
Житомирської обл.
Капітальний ремонт дороги по вул. Першотравневій в м.
Олевськ, Житомирської обл.
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Заводській в м. Олевськ,
Житомирської обл.
Капітальний ремонт дороги по вул. Олевської Республіки в м.
Олевськ, Житомирської обл.
Капітальний ремонт дороги по вул. Московській в м. Олевськ,
Житомирської обл.
Капітальний ремонт дороги по вул. Герцена в м. Олевськ,
Житомирської обл.
Капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна (тротуари) в м.
Олевськ, Житомирської обл.
Капітальний ремонт дороги по вул. Січових Стрільців (тротуар) в
місті Олевськ Житомирської області.
Капітальний ремонт дороги по вул. Олексія Береста в м. Олевськ,
Житомирської обл.
Реконструкція вуличного освітлення міста Олевська вул. О.
Олеся, вул. Калинова, вул. Фарзаводська, вул. Коростенська, вул.
Гетьмана Сагайдачного.
Капітальний ремонт дороги по вул. 40 років Перемоги в м.
Олевську Житомирської області.

1.24. Реконструкція покрівлі будинку культури по вул. Княгині Ольги,
12 в с. Замисловичі Житомирської області.
1.25. Капітальний ремонт водопровідної мережі в смт. Дружба
Олевського району Житомирської області.
1.26. Реконструкція будівлі дошкільного дитячого закладу № 18
«Дзвіночок» по вул. Зарічна, 26 в с. Лопатичі Олевського району
Житомирської області.
1.27. Капітальний ремонт даху ДНЗ № 23 «Малятко» в с. Зубковичі
Олевського району Житомирської області.
1.28. Реконструкція фасадів та прилеглої території ДНЗ «Дзвіночок»
по вул. Леніна, 66 в с. Кишин Олевського району.
1.29. Реконструкція вуличного освітлення в с. Майдан Копищенський
Олевського району Житомирської області».

Міський голова

О.В. Омельчук
Голосували «За»
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 35
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02.2017 року
Про співфінансування
у придбанні шкільного автобуса
Розглянувши
лист
начальника
відділу
освіти
Олевської
райдержадміністрації Левченка В.П. та враховуючи умови придбання
шкільних автобусів для місцевих громад за рахунок коштів державного
бюджету, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендацію постійної комісії міської ради з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Передбачити кошти на співфінансування у придбанні шкільного автобуса
для Олевської міської об’єднаної територіальної громади в розмірі 30%
вартості шкільного автобусу по результатам надходжень за І півріччя
2017 року.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом
фінансово-господарської роботи міської ради Дорош В.В. та постійну
комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку.

Міський голова
Голосували «За»

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
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__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 36
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02.2017 року
Про співфінансування робіт по об’єкту
«Модернізація централізованих систем
водопостачання і водовідведення «Очисні
споруди каналізації потужністю 500 м.
куб. на добу в м. Олевську – заміна
аварійно і технічно зношеного обладнання
на сучасне енергозберігаюче»
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань
планування, бюджету і комунальної власності, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передбачити кошти з міського бюджету на співфінансування робіт по
об’єкту «Модернізація централізованих систем водопостачання і
водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м. куб. на
добу в м. Олевську – заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на
сучасне енергозберігаюче» в сумі 100,0 тис. грн..
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом
фінансово-господарської роботи міської ради Дорош В.В. та постійну
комісію міської ради з питань планування, бюджету і комунальної
власності.
Міський голова
Голосували «За»

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
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__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 37
ІІІ сесія

VІІІ скликання

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»
У зв’язку з необхідністю упорядкування структури та штатної
чисельності виконавчого апарату Олевської міської ради, керуючись ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів,
бюджету та комунальної власності, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни в структуру та штатну чисельність апарату Олевської
міської ради.
2.
Затвердити структуру та штатну чисельність апарату Олевської міської
ради у новій редакції, додається.
3.
Вважати таким, що втратило чинність рішення першої сесії Олевської
міської ради від 23.01.2017 року № 19 «Про затвердження структури та
штатної чисельності виконавчого апарату міської ради».
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г.

Міський голова
Голосували «За»

О.В. Омельчук
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Додаток
до рішення третьої сесії
Олевської міської ради
від 17.02.2017 року № 37
СТРУКТУРА
та штатна чисельність апарату
Олевської міської ради
№
Назва структурного підрозділу та посади

ПІБ

Категорія
працівник
а

Посадо
вий
оклад

4
Посадова
особа
Посадова
особа
Посадова
особа

5
3578

1
1.

Міський голова

2.

Секретар ради

3.

Заступник міського голови з питань
1
економічного розвитку, інвестицій, земельних
відносин та комунальної власноті
Заступник міського голови з питань житлово1
Посадова
комунального господарства, архітектури,
особа
будівництва.
Заступник міського голови з гуманітарних
Осипчук Яків
1
Посадова
питань та соціальної політики
Миколайович
особа
Керуючий справами (секретар) виконавчого
Русин Юрій
1
Посадова
комітету міської ради
Григорович
особа
Старости
20
Діловоди
20
СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ МІСЬКОЇ РАДИ
Юридичний відділ
3
Начальник відділу
1
Головний спеціаліст
2

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

2

Кількіст
ь
штатних
одиниць
3
1

Омельчук Олег
Васильович
Шейко Віталій
Олексійович
Ніколайчук
Олександр
Володимирович
Колбасюк Василь
Васильович

1

3219
3326

3219

3219
3219
3219
1723

1723
1723

Відділ кадрової роботи

3

Начальник відділу

1

1723

Головний спеціаліст
Спеціаліст І категорії

1
1

1723
1723

Фінансовий відділ
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст

4
1
1
1

1723
1723
1723

Спеціаліст першої категорії

1

1723

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Начальник відділу (головний бухгалтер)
Спеціаліст І категорії
Бухгалтер
Технічний працівник з комп’ютерного набору
Управління містобудування, архітектури, будівництва, житловокомунального господарства та архітектурно-будівельної інспекції
Начальник управління
Відділ містобудування, архітектури та
будівництва
Начальник відділу
Головний архітектор
Головний спеціаліст
Відділ житлово-комунального господарства
та цивільного захисту населення
Начальник відділу
Головний спеціаліст

5
1
1
2
1
11

1723
1723
1723
1723
1723

1
3

1825
1723

1
1
1
4

1723
1723
1723

1
1

1723
1723

14.

15.

15.

16.

17.

18.

20.

21.

22.

23.

Спеціаліст І категорії
Архітектурно-будівельна інспекція
Начальник інспекції
Інспектор
Управління земельних відносин
Начальник управління
Заступник начальника управління
Головний спеціаліст

2
3
1
2
9
1
1
2

1723

Спеціаліст І категорії
Спеціаліст
Управління економічного розвитку, транспорту, туризму,
інвестицій та комунальної власності
Начальник управління
Заступник начальника управління
Головний спеціаліст

4
1
8

1723
1723

1
1
3

1723
1723
1723

Спеціаліст І категорії
Відділ освіти, молоді та спорту
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Водій
Відділ культури
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Сектор охорони здоров’я
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Загальний відділ
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Спеціаліст І категорії
Спеціаліст І категорії по зв’язках з
громадськістю та ЗМІ
Системний адміністратор
Секретар керівника
Водій
Технічний працівник
Сторож
Оператори котелень
Центр надання адміністративних послуг
Керівник центру
Головний спеціаліст
Спеціаліст першої категорії
Центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
Директор центру
Заступник директора центру
Фахівці

3
6
1
1
3
1
3
1
2
3
1
1
20
1
2
1
1

1723

1
1
3
2
2
6
4
1
1
2
6

1723
1600
1600
1600
1600
1600

1
1
3

Водій
Відділ реєстрації
Державний реєстратор
Реєстратор місця проживання громадян
Реєстратор речових прав
Головний спеціаліст з питань захисту
прав дітей

1
3
1
1
1
1

4128
3872
3392
2768
2912
1744

Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

ЮГ. Русин

1723
1723
1723
1723
1723

1825
1723
1723
1600
1825
1723
1825
1723
1723
1723
1723
1723

1723
1723
1723

1723
1723
1723
1723

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 38
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02.2017 року
Про внесення змін до
персонального складу
виконавчого комітету
Керуючись п. 4 ст. 12, п. 3 ч. 1 ст. 26, п. 5 ст. 42, п. 7 ст. 51 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до персонального складу виконавчого комітету Олевської
міської ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням першої сесії Олевської
міської ради VІІІ скликання від 23.01.2017 року № 16 «Про затвердження
персонального складу виконавчого комітету», а саме:
1.1. Вивести зі складу виконавчого комітету Яковчука Олега
Володимировича.
1.2. Ввести до складу виконавчого комітету Назарчук Надію Вікторівну –
виконуючу обов’язки старости Калинівської сільської ради.
1.3. Вивести зі складу виконавчого комітету Ніколайчука Олександра
Володимировича – першого заступника міського голови.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
виконавчого комітету Русина Ю.Г.
Міський голова

Голосували «За»

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 39
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02.2017 року
Про затвердження положення
про загальний відділ міської
ради
Відповідно до статті 25, пункту 4 статті 54 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики,
прав людини, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити положення про загальний відділ виконавчого комітету
Олевської міської ради згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г.

Міський голова

Голосували «За»

О.В. Омельчук

- 27

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням третьої
сесії Олевської міської
ради VІІІ скликання
17.02.2017 р. № 39

ПОЛОЖЕННЯ
про загальний відділ виконавчого комітету Олевської міської ради
1. Загальні положення.
1.1. Загальний відділ міської ради є виконавчим органом міської ради.
1.2. Загальний відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, Указами та Розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету
Міністрів України, іншими актами законодавчої та виконавчої влади, розпорядженнями
голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, рішеннями міської
ради, рішеннями виконкому, розпорядженнями міського голови, регламентом роботи
міської ради, а також цим Положенням.
1.3. Положення про загальний відділ Олевьсокї міської ради затверджується рішенням
міської ради.
2. Основні завдання відділу.
2.1. Забезпечення єдиної системи діловодства в виконавчому комітеті міської ради,
контроль за строками проходження і виконання службових документів.
2.2. Здійснення контролю за виконанням законів України, Указів і Розпоряджень
Президента України, Постанов і Розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших
органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень і доручень голови обласної
державної адміністрації та міського голови, рішень обласної та міської ради та її
виконавчого комітету, реагування на звернення народних депутатів України та депутатів
обласної ради.
2.3. Забезпечення контролю за своєчасним розглядом заяв, пропозицій та скарг
громадян, що надійшли до виконкому та розгляд звернень громадян, які звернулися на
особистий прийом до міського голови.
2.4. Підготовка інформаційно-аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань
виконання документів.
2.5. Інформування міського голови про стан виконання актів та доручень Президента
України і Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади,
розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради,
розпоряджень міського голови, рішень сесій міської ради та її виконавчого комітету.
2.6. Інформування міського голови про стан виконання службових документів,
розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян з особистих проблем, з питань діяльності
підприємств, організацій, установ та інших юридичних осіб.
2.7. Підготовка проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень
міського голови.
3. Організація роботи відділу.
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, внутрішню
документацію.
3.2. Веде облік взятих на контроль актів органів влади вищого рівня, доручень
Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови
обласної державної адміністрації, рішень обласної ради, розпоряджень міського голови,
рішень міської ради та її виконавчого комітету, запитів народних депутатів України та
депутатів обласної ради.
3.3. Формує контрольні справи на рішення міської ради, рішення виконкому,
розпорядження міського голови, що потребують контролю.

3.4. Здійснює реєстрацію рішень виконкому, розпоряджень та доручень міського голови,
забезпечує своєчасне доведення їх до відповідних відділів, управлінь міської ради,
підприємств, установ, організацій, службових осіб, відповідно до вимог Регламенту
роботи виконавчого комітету міської ради.
3.5. Організовує роботу електронного документообігу.
3.6 Приймає, реєструє та здійснює контроль за своєчасним розглядом заяв, пропозицій,
скарг громадян.
3.7 Веде облік особистого прийому громадян міським головою та здійснює контроль за
своєчасним розглядом звернень.
3.8. Забезпечує (в межах своєї компетенції) організаційне забезпечення здійснення
делегованих повноважень та державної регуляторної політики виконавчим комітетом
міської ради та міським головою.
3.9. Забезпечує належний контроль та своєчасне надання інформації (звітів)на виконання
актів органів влади вищого рівня, доручень Президента України і Кабінету Міністрів
України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, рішень
обласної ради, розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого
комітету, запитів народних депутатів України та депутатів обласної ради, службових
документів в структурних підрозділах міської ради, підприємствах, установах,
організаціях міста. Надає електронною поштою, факсом або в паперовому вигляді
інформацію про виконання документів до обласної державної адміністрації.
3.10. Готує і систематично надає заступникам міського голови, керівникам структурних
підрозділів міської ради попереджувальні матеріали щодо термінів виконання документів,
які перебувають на контролі та звернень громадян.
3.11. Готує на апаратні наради при міському голові статистичні матеріали про стан
виконавської дисципліни та стан із розглядом звернень громадян.
3.12. Розробляє і подає в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення
організації контролю.
3.13. Вживає заходи щодо своєчасного розгляду керівниками структурних підрозділів
документів органів влади вищого рівня, власних розпорядчих документів, звернень
громадян.
3.14. Вносить пропозиції про зняття з контролю чи продовження термінів виконання
документів, притягнення, в установленому порядку, до відповідальності посадових осіб за
їх невиконання, несвоєчасне, неякісне виконання, покладених на них обов»язків щодо
стану виконавської дисципліни, або формальне ставлення до розгляду звернень громадян.
3.15. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях виконкому, апаратних нарадах при
міському голові питань про стан виконання документів органів влади всіх рівнів у
структурних підрозділах міської ради.
3.16. Надає методичну та практичну допомогу заступникам міського голови, керівникам
структурних підрозділів міської ради, керівникам підприємств, установ, організацій в
частині виконавської дисципліни та розгляду звернень громадян.
3.17.
Забезпечує необхідні умови та надання своєчасної, повної і достовірної
інформації на запити про доступ до публічної інформації.
3.18. Складає номенклатуру справ, забезпечує контроль за формуванням, оформленням та
збереженням справ, що підлягають здачі до державного архіву.
3.19. За дорученням керуючого справами виконкому здійснює перевірки в структурних
підрозділах міської ради щодо організації діловодства та контролю по виконанню
службових документів.
3.20. Здійснює перевірки щодо стану роботи по розгляду заяв, скарг, пропозицій
громадян в організаціях, установах, підприємствах міста.
3.21. Періодично, за участю відповідних працівників, (за їх згодою) проводить перевірки
в структурних підрозділах міської ради, на підприємствах і організаціях щодо стану
виконавської дисципліни.
3.22. Організовує навчання посадових осіб місцевого самоврядування в частині
діловодства.

3.23. Забезпечує організаційно-технічну підготовку засідань ради, виконавчого комітету,
апаратних нарад при міському голові.
3.24. Виконує інші функції та покладені на нього завдання.
4. Права відділу.
Відділ має право:
4.1. Проводити в структурних підрозділах міської ради перевірки організації
виконання актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України інших
актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної
державної адміністрації, рішень обласної ради, розпоряджень міського голови,
рішень міської ради та її виконавчого комітету, запитів народних депутатів України та
депутатів обласної ради.
4.2. Проводити в структурних підрозділах міської ради перевірки з питань
правильності ведення діловодства, належного розгляду звернень громадян, виконання
службових документів.
4.3. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту
усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що
належать до його компетенції.
4.4. Одержувати від структурних підрозділів міської ради письмові та усні пояснення
з питань, що виникають під час перевірок виконання документів, стану реагування на
звернення громадян.
4.5. Одержувати необхідну інформацію, письмові та усні пояснення, а в разі потреби –
відповідні документи від структурних підрозділів міської ради необхідні для
використання в роботі та виконання завдань, покладених на відділ.
4.6. За погодженням з керуючим справами виконкому, залучати спеціалістів
структурних підрозділів міської ради для вирішення питань, пов»язаних з виконанням
обов»язків, покладених на відділ.
4.7. Залучати, в установленому порядку, спеціалістів інших структурних підрозділів
міської ради (за їх згодою) для проведення перевірок та вжиття необхідних заходів щодо
оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні відповідних документів та
роботи з реагування на звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради.
4.8. Повертати виконавцям проекти розпоряджень, рішень виконкому, інші
документи, подані з порушенням вимог інструкції з діловодства, або ті, що не пройшли
процедуру регуляторних актів.
4.10. Брати участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, апаратних нарадах
при міському голові інших нарадах, що проводяться в структурних підрозділах міської
ради.
4.11. Відділ, у процесі покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними
підрозділами міської ради.
5. Організація роботи відділу.
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду звільняється з посади
міським головою згідно чинного законодавства.
5.2. Структура, чисельність працівників відділу затверджується міським головою в межах
граничної чисельності, затвердженої міською радою.
5.3. Службові обов»язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які
розробляє начальник відділу.
5.4. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад міським головою,
згідно чинного законодавства.
6. Начальник відділу.
6.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед
міським головою за виконання покладених на відділ завдань.
6.2. Координує роботу відділу з іншими структурними підрозділами міської ради.

6.3. Виносить на розгляд проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого
комітету та міської ради, пропозиції та доповідні та службові записки з питань, що
відносяться до компетенції відділу.
6.4. Бере участь у роботі сесії, засіданнях виконавчого комітету, нарадах, семінарах,
навчаннях щодо підвищення кваліфікації державних службовців.
6.5. Визначає права та обов»язки працівників відділу.
6.6. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.
6.7. Зберігає державну таємницю, інформацію про громадян, що стала відома під час
виконання службових обов»язків, інформацію з обмеженим доступом, відповідно до
законодавства.

Голосували «За»

- 27

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 40
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02.2017 року
Про закріплення депутатів
Олевської міської ради за
виборчими округами
Відповідно до п. 2 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 10, 11, 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», для здійснення депутатських повноважень, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Закріпити депутатів, обраних на виборах до місцевих рад 18 грудня 2016
року до Олевської міської ради за партійними списками, за виборчими
округами згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради
Шейка В.О.

Міський голова
Голосували «За»

О.В. Омельчук
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Додаток
до рішення ІІІ-ї сесії
міської ради VІІІ-го скликання
від 17.02.2017 року №40

СПИСОК
депутатів закріплених за виборчими округами
№
п/п

Прізвище, ім’я по
батькові
Павло

№
окру
гу
1

1.

Демкович
Теодозійович

2.

Ковальчук Олег Борисович

2

3.

Гарбовський
Михайлович

Валерій

3

4.

Рудницький
Зигмундович

Олег

4

5.

Іванченко
Станіславович

Ярослав

5

6.

Шапорда Віктор Іванович

6

7.

Торгонська
Василівна

Валентина

7

8.

Тимощук
Петрович

Володимир

8

Список вулиць
м.Олевськ:вул.Гагаріна,вул.Зоряна, вул.Ковпака,
вул.Корольова, вул.Космонавтів, вул.Матросова, вул.Миру,
вул.Садова, вул.Свято-Миколаївська: 45-85А;
вул.Ціолковського, пров.Ковпака, пров.Комарова,
пров.Садовий, пров.Свято-Миколаївський, пров.2-й
Гетьманський
м.Олевськ: бульвар Воїнів Афганців, вул.Весела,
ву.Княгині Ольги, вул.Комарова,, вул.Промислова,
вул.Робітнича, вул.Свято-Миколаївська: 1–44А;
вул.Чкалова, вул.Щаслива, пров.Промисловий,
пров.Робітничий, пров.2-й Щасливий
м.Олевськ: вул.Вербова, вул.Ганни Бабій, вул.Герцена,
вул.Гетьмана Сагайдачного, вул.Горького, вул.Григорія
Сковороди, вул.Кооперативна, вул.Лісова, вул.Набережна,
вул.Олевська, вул.Першотравнева, вул.Сонячна,
вул.Соснівська, вул.Співдружності,
вул.Фарзаводська, пров.Ганни Бабій, пров.Євгена
Концевича, пров.Лісовий
м.Олевськ: вул.Володимирська, вул.Івана Франка,
вул.ім.Гетьмана Виговського, вул.Калинова,
вул.Коростенська, вул,Олександра Олеся, вул.40 років
Перемоги, пров.Володимирський, пров.Калиновий,
пров.Набережний, пров.Першотравневий
м.Олевськ: вул.Вишнева, вул.Героїв Крут,
вул.Грушевського, вул.Зарічна, вул.Західна,
вул.Котляревського, вул.Олени Пчілки, вул.Пушкіна: 28-92,
вул.Рівненська, вул.Свято-Воздвиженська,
вул.Українська, пров.Свято-Воздвиженський
м.Олевськ: вул.Залізнична, вул.Зелена, вул.ім.Олега
Ольжича, вул.ім.Олексія Опанасюка, вул.ім.Юрія
Тютюнника, вул.Михайла Коцюбинського, вул.Пушкіна 127А, вул.Рад, вул.Сосюри, вул.Ступіна, вул.Шевченка,
вул.20 річчя незалежності України, пров.Західний,
пров.Зелений, пров.Петровського, пров.2-й Шевченка,
пров.1-й Шевченка, пров.Михайла Коцюбинського,
пров.Ступіна
м.Олевськ: вул.Ареф’єва, вул.Будівельників, вул.Валерія
Лобановського, вул.Гоголя, вул.ім.Олени Теліги, вул.Лесі
Українки, вул.Льонозаводська, вул.Олевської республіки,
вул.Партизанська, вул.Поліська, вул.Устима Кармалюка,
вул.Хмелівська, пров.Арефєва, пров.Будівельників,
пров.Партизанський
м.Олевськ: вул.Житомирська, вул.Заводська,
вул.Київська, вул.Московська, вул.Олега Кошового,
вул.Привокзальна, вул.Січових Стрільців,
вул.Чернишевського, пров.Житомирський, пров.2-й
Січових Стрільців, пров.1-й Московський, пров.1-й Січових
Стрільців, пров.Олевської республіки, пров.Олега
Кошового

9.

Козловець
Миколайович

Олександр

9

Анатолій

10

11.
12.
13.

Лозян Богдан Васильович
Шевчук Юрій Іванович
Кочин
Микола
Миколайович

11
12
13

14.

Гілюк
Володимирович

Євген

14

15.

Катинський
Володимир
Іванович
Бубенко
Петро
Миколайович
Торгонський
Валентин
Ілліч
Шейко
Віталій
Олексійович
Хомутовський
Леонід
Володимирович
Харченко
Микола
Андрійович
Атанов
Микола
Олександрович

15

м.Олевськ: вул.Весняна, вул.Житня, вул.Кишинська,
вул.Молодіжна, вул.Незалежності, вул.Павленка,
вул.Покальчука, вул.Польова, вул.Свято-Миколаївська 87188, вул.Стуса, вул.Східна, вул.Хлібна, вул.Шкільна,
пров.Інтернаціональний, пров.Павленка, пров.Східний,
пров.Шкільний
м.Олевськ: вул.Богдана Хмельницького,
вул.Інтернаціональна, вул.Нова, вул.Олексія Береста,
пров.Богдана Хмельницького, пров.Герцена, пров.Горького,
пров.Зимовий, пров.Незалежності, пров.Покальчука
смт.Дружба, смт.Діброва
смт.Новоозерянка, с.Озеряни, с.Рудня Озерянська
с.Жубровичі: вул.Богдана Хмельницького, вул.Вербова,
вул.Гагаріна, вул.Жовтнева, вул. Заводська, вул.
Залізнична, вул. Лесі Українки, вул. Лісова, вул. Робітнича,
вул. Садова, вул. Шевченка, пров. Козацький, пров.
Короленка, пров. Садовий, пров. Шевченка
с.Жубровичі: вул. Бурштинова, вул. Зелена, вул.
Кооперативна, вул. Корольова, вул. Молодіжна, вул.
Набережна, вул. Незалежна, вул. М. Рильського, вул.
Соборна, вул. Центральна, вул. 8 Березня, пров. Довженка,
пров. Княгині Ольги
с. Журжевичі, с.Рудня

10.

Повар
Васильович

16

с.Калинівка, с.Бацеве, с.Ліски

17
18

с.Замисловичі, с.Рудня Замисловська, с.Устинівка,
с.Шебедиха
с.Зубковичі

19

с.Зольня, с.Ковалівка, с.Сердюки

20

с.Кам’янка, с.Лісове

21

22.

Халімончук
Володимир
Миколайович

22

23.
24.
25.

Повар Валерій Павлович
Снігур Василь Васильович
Вербельчук
Руслан
Володимирович
Чепура Віктор Іванович
Осипчук
Віктор
Вікторович
Бідюк
Станіслав
Миколайович
Гончар Сергій Андрійович
Ковальчук
Володимир

23
24
25

с.Кишин: вул.Гагаріна, вул.Гаражна, вул.Семенська 3064А, вул.Зелена, вул.Інтернаціональна, вул.Вишнева, вул.
Корольова, вул.Східна, вул.Житомирська 45-122 ,
вул.Лісова, вул.Лугова, вул.Матросова, вул.Набережна,
вул.Павленка, вул.Першотравнева, вул.СвятоМиколаївська, вул.Садова, вул.Суворова, вул.Українська,
вул.Шевченка, вул.Шкільна, вул.Європейська, вул.8-го
Березня
с.Кишин: вул.Семенська 1-30, вул.Житомирська 1-43,
вул.Молодіжна, вул.Нова, вул.Озерна, вул.Перемоги,
вул.Сонячна, вул.Пушкіна, вул.Урожайна, вул.Західна,
вул.Червона, селище Лугове, с.Забороче, с.Болярка
с.Покровське, с.Будки, с.Михайлівка, с.Млинок
с.Копище, с.Майдан Копищенський
с.Лопатичі

16.
17.
18.
19.
20.
21.

26.
27.
28.
29.
30.

26
27

с.Майдан, с.Сарнівка, с.Джерело

28

с.Варварівка

29
30

с.Сущани, с.Андріївка
с.Стовпинка, с.Держанівка

с.Рудня-Бистра, с.Корощине, с.Сновидовичі

31.
32.
33.

Миколайович
Коц Віктор Васильович
Хлань Віктор Степанович
Кручко Ганна Юзиківна

31
32
33

34.

Фіц Зеновій Романович

34

Секретар ради

Голосували «За»

с.Тепениця
с.Соснівка, с.Обище, с.Хмелівка, с.Артинськ
с.Хочине, с.Рудня Хочинська, с.Перга, с.Рудня
Перганська
с.Юрове

В.О. Шейко
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 41
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02.2017 року
Про затвердження плану роботи
Олевської міської ради на І півріччя 2017 року
Відповідно до п. 7 ст. 26, п. 5 ст. 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій
міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план роботи Олевської міської ради на І півріччя 2017 року,
додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради
Шейка В.О. та на голів постійних комісій міської ради.

Міський голова
Голосували «За»

О.В. Омельчук
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Додаток
до рішення від 17.01.2017 р. № 41
«Про
затвердження
плану
роботи
Олевської міської ради на І півріччя
2017року»

ПЛАН
роботи Олевської міської ради на І півріччя 2017 року
Перелік питань
СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про місцевий бюджет Олевської міської ради
на 2017 рік.
Про передачу коштів з Олевської міської ради
до Олевської районної ради
Підготовка плану роботи Олевської міської
ради на І півріччя 2017 роу
Про постійні комісії Олевської міської ради

Виконавець

Термін
виконання

Дорош В.В. – заввідділом січень
фінансово-господарської
діяльності міської ради
Дорош В.В. – заввідділом січень
фінансово-господарської
діяльності міської ради
Шейко В.О.- секретар ради
лютий

Шейко В.О. – секретар ради,
голови постійних комісій ради
Про розгляд земельних питань
Ніколайчук О.В. – заступник
міського голови
Про затвердження Положення про порядок Колбасюк
В.В.–заступник
надання послуг у сфері відпочинку і розваг на міського голови
території Олевської міської ради
Про виконання умов оренди комунального Колбасюк
В.В.–заступник
майна Олевської міської ради
міського голови
Про стан надання житлово-комунальних Колбасюк
В.В.–заступник
послуг на території Олевської міської ради
міського голови
Про Звіт про виконання програми соціально- Дорош В.В. – заввідділом
економічного розвитку м.Олевськ за 2016 рік фінансово-господарської
діяльності міської ради
Про Положення про управління економіки, Ніколайчук О.В. – заступник
транспорту, туризу і і нвестицій
міського голови
Про передачу комунальних і бюджетних Колбасюк В.В. – заступник
установ, що перебувають на території міського голови, Шейко В.О.Олевської міської ради
секретар ради, Пятницький
В.Б. – начальник відділу
містобудування та архітектури
міської ради
Про затвердження статуту Олевської міської Шейко В.О.-секретар ради,
ради
юридичний відділ
Затвердження стратегічного плану Олевської Ніколайчук О.В., Колбасюк
міської ради
В.В.,
Осипчук
Я.М.
–
заступники міського голови,
депутати ради, виконавчий
комітет.
Про аудит всіх земель Олевської міської ради Ніколайчук О.В. – заступник
міського голови
Затвердження генеральниого плану Олевської Пятницький В.Б. – начальник
міської ради
відділу містобудування та
архітектури

січеньлипень
постійно
березень
червень
червень
березень
лютий
лютий
червень

-

лютий
–
березень
лютий
червень

січень
червень
травень
червень

Про затвердження плану роботи міської ради Шейко В.О.-секретар ради,
на ІІ півріччя.

Травень

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
Вивчення та підготовка питань, винесених на
розгляд постійних комісій
Вивчення та підготовка питань, винесених на
розгляд чергової сесії міської ради
Розгляд питань, передбачених планами
роботи комісій
СПРИЯННЯ ДЕПУТАТАМ РАДИ У
ЗДІЙСНЕННІ СВОЇХ
ПОВНОВАЖЕНЬ
Проведення індивідуальної роботи з
депутатами міської ради щодо здійснення їх
депутатських повноважень.
Надання допомоги депутатам в проведенні їх
діяльності на виборчих округах
Надання допомоги депутатам в проведенні
заходів по благоустрою території міста.
Розгляд запитів депутатів міської ради.

Голови постійних комісій

постійно

Голови постійних комісій

постійно

Голови постійних комісій

постійно

Шейко В.О.-секретар ради

постійно

Шейко В.О.-секретар ради

постійно

Шейко В.О.-секретар ради

постійно

Шейко В.О.-секретар ради

Постійно

Розгляд звернень громадян до депутатів
міської ради.
ЗДІЙСНЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕПУТАТІВ З
ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ
НАСЕЛЕННЯ , ВИКОНАВЧИМ
КОМІТЕТОМ,
СЕКТОРАМИ, ВІДДІЛАМИ ТА
УПРАВЛІННЯМИ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ ТА
НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ТА
ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Надання депутатам міської ради методичної
та практичної допомоги по питанню
організації зустрічей депутатів з виборцями та
у проведенні звітів.
Брати участь у підготовці і проведенні
засідань постійних комісій, згідно окремих
планів.
Брати участь у засіданні виконавчого комітету

Шейко В.О.-секретар ради

Постійно

Шейко В.О.-секретар ради

Постійно

Шейко В.О.-секретар ради

Постійно

Шейко В.О.-секретар ради

Постійно

Брати участь у засіданнях міських
громадських організацій.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ

Шейко В.О.-секретар ради

Постійно

Участь в організації та проведенні заходів у
зв’язку з відзначенням:
День вшанування пам'яті героїв Небесної
сотні
День українського козацтва
Міжнародного дня 8-Березня ( 8 березня)
Дня Чорнобильської трагедії (26 квітня);

День пам'яті та примирення (8 травня);
Дня Перемоги (9 травня);
Дня міста Олевськ
Фестивалю «Зорі над Убортю»
Міжнародного Дня захисту дітей (1 червня);
Дня молоді;
Дня Конституції (28 червня);
Великодня;
Дня матері;
Дня випускника та інших.
Дня села
Секретар ради

Голосували «За»

Шейко В.О.
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________
Р І Ш Е Н НЯ № 42
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17 лютого 2017 року
Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки комунальної власності
в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), для
ведення садівництва та 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) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд, для ведення садівництва та будівництва індивідуального гаража,
керуючись ст. 144 Конституції України, 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. Дати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, для ведення садівництва та 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 першого заступника
міського голови Ніколайчука О.В. та постійну комісію міської ради з питань
земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.
Міський голова

Голосували «За»

О.В. Омельчук
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Додаток
до рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ
скликання від 17.02.2017 року № 42 «Про надання
дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо втановлення (відновлення) меж
земельної ділянки комунальної власності в натурі (на
місцевості) для будівництва і обслуговування итлового
будинку, господарських будівель і споруд, для ведення
садівництва, будівництва та обслуговування
індивідуального гаража»

СПИСОК
громадян, яким надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, для ведення садівництва, будівництва та обслуговування індивідуального гаража

№
п/
п

Прізвище, 40бл’я,
по батькові

Місце проживання

Адреса земельної ділянки

Орієнтовна
площа,
га

Для
будівниц
тва і
обслугов
ування
будинку,
га

1

2

3

4

5

6

1

Тернова Анна
Петрівна

2

Хлань Вікторія
Георгіївна
Гайченя Людмила
Іванівна
Харченко Наталія
Миколаївна
Башинська Любов
Федорівна
Гришко Тетяна
Миколаївна

3
4
5
6

7

8

9
10

11

12

Ястремська
Людмила
Павлівна
Ковальчук Руслан
Васильович
Панченко Галина
Кирилівна
Сорока Павло
Маркович
Горбовський
Володимир
Васильович
Модестов Сергій
Олексійович

Для
ведення
садівни
цтва,
га

Для
будівни
цтва та
обслуго
вування
гаража

7

8

м. Олевськ,
вул. _________, 7,
кв.5
м. Олевськ
вул. ___________, 23
м. Олевськ
вул. __________, 18
м. Олевськ вул.
___________, 19
м. Олевськ
вул. __________, 8 б
м. Олевськ,
вул.
______________17
м. Олевськ
вул. _________, 25

м. Олевськ,
Житомирська, 35

0,1300

0,1000

0,0300

-

м. Олевськ
вул. Гоголя,23
м. Олевськ
вул. Гагаріна, 18
м. Олевськ,
вул, Корольова, 19
м. Олевськ
пров. Житомирський , 12
м. Олевськ,
вул. 20-річчя незалежності
України, 17
м. Олевськ, вул. Ковпака, 25

0,0440

0,0440

-

-

0,0856

0,0856

-

-

0,1000

0.1000

-

-

0,0543

0,0543

-

-

0.1282

0.1000

0,0282

-

0.1000

0.1000

-

-

м. Олевськ
вул. _____________,
38
м. Олевськ
вул. ___________ 24 а
м. Олевськ
вул.
Б.Хмельницького, 57
м. Олевськ,
вул. ____________,
12
Житомирська обл.
Ємільчинський р-н,
с. Миколаївка,
вул. ________, 104

м. Олевськ
вул.Свято-Миколаївська, 38

0.05

0.05

-

-

м. Олевськ
вул. Покальчука, 24 а
м. Олевськ
вул. Б.Хмельницького, 57

0.08

0.08

-

-

0.11

0.10

0.01

-

м. Олевськ
вул. Княгині Ольги, 12

0.03

0.03

-

-

м. Олевськ
вул. Московська,52

0.2145

0.10

0.1145

-

13

Макарчук Віталій
Вікторович

с. Пояски,
вул. ________,6

м. Олевськ,
вул. Молодіжна, 8

0.1266

0.1000

0.0266

-

14

Покальчук Оксана
Анатоліївна

м. Олевськ
вул. _______ 19 кв.2

м. Олевськ
вул. Свято-Миколаївська, 19
кв.2

0.066

0.066

-

-

15
16

Олійник Єва
Іванівна
Ковальова
Світлана
Валеріївна

м. Олевськ, вул.
_____________, 14
м. Олевськ, вул
_______________, 11

Хлань Олексій
Валерійович

Київська обл..
Білоцерківський р-н,
с. Терезине,
вул. __________,10

Заступник міського голови

м. Олевськ, вул. Корольова,
14
м.Олевськ,
вул. Корольова, 11

0.12
0,0735

0.10

0.02

-

0,0735

-

-

О.В. Ніколайчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________
Р І Ш Е Н НЯ № 43
ІІІ сесія
VІІІ скликання
від 17 лютого 2017 року
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності в
натурі (на місцевості)для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд,
(писадибна ділянка), ведення садівництва та будівництва
індивідуального гаража
Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
комунальної власності в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господа-рських будівель і споруд
(присадибна ділянка), ведення садівництва та будівництва індивідуального
гаража, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 55 Закону України «Про землеустрій», 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 в
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення
садівництва та будівництва індивідуального гаража.
2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, ведення садівництва та будівництва і
обслуговування індивідуального гаража.
3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, зареєструвати право власності на
земельну ділянку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Ніколайчук О.В. та постійну комісію з питань земельних
питань, охорони природи та надзвичайних ситуацій.
Міський голова
О.В. Омельчук

Додаток
до рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ
скликання від 17.02.2017 року № 43 «Про
затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельні
ділянки для будівництва і обслуговування
житлового будинку господарських будівель і
споруд, ведення садівництва та будівництва і
обслуговування індивідуального гаража»
СПИСОК
громадян, яким надаються у власністьз емельні ділянки щодо встановлення
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ведення садівництва та будівництва і
обслуговування індивідуального гаража

№
п/п

1

Прізвище, 43м.’я,
по батькові

2

Місце
проживання

3

1

Осипчук Галина
Василівна

м. Олевськ
вул. __________, 20-а

2

Демченко Надія
Вікторівна

м. Олевськ
вул. ____________,30

3

Рудницький
Володимир
Зигмундович
Базовський Богдан
Вікторович
Мельниченко
Катерина Петрівна

м. Олевськ
пров. ___________, 6

6

Гайченя Анатолій
Миколайович

7

Урбанський
Олександр
Сергійович
Шостак Віктор
Іванович

Олевський район,
с. Варварівка,
вул. ________, 40
м. Олевськ,
вул. __________, 118

4
5

8

9

10

11

Стаднік
Олександра
Михайлівна
Павленко
Олександр
Вікторович
Кондратовець
Ірина Анатоліївна

12

Існюк Юрій
Адамович

13

Біленець Наталія
Іванівна

14

Охремчук

м. Олевськ,
вул. ____________, 24
м.Олевськ,
вул. ____________, 20

м. Олевськ, вул.
______________, 18
с. Варварівка,
вул. ____________, 34
с. Кишин,
вул. ____________, 1
м. Олевськ
вул. _____________,
24
м. Олевськ,
вул. _____________,
61
м. Олевськ
вул. ___________, 78,
кв. 10
м. Олевськ

Адреса земельної
ділянки

Загальна
площа,
га

Для
будівниц
тва і
обслуго
обслуго
житловог
о
будинку,
га

Для
веденн
я
індивід
уально
го
садівни
цтва,
га

Для
будів
ницт
ва та
обслу
говув
ання
гара
жа,га

Кадастровий номер
земельної ділянки

4

5

6

7

8

9

м. Олевськ
вул. Московська,
20-а
м. Олевськ
вул. Богдана
Хмельницького,30
м. Олевськ
пров. Лісний, 6

0,1058

0,1000

0,005
8

-

1824455100:02:016:0022
1824455100:02:016:0023

0,933

0,933

-

-

1824455100:01:026:0047

0,1893

0,1000

0,089
3

-

1824455100:01:006:0043
1824455100:01:006:0042

м. Олевськ,
вул. Пушкіна, 24
м.Олевськ,
вул.Першотравнев
а, 20
м.Олевськ,
пров. ІІ-й
Щасливий, 1
м.Олевськ,
вул. СвятоМиколаївська, 118
м. Олевськ, вул.
СвятоМиколаївська, 173
с. Варварівка,
вул. Л.Українки,
34
с. Кишин,
вул. Молодіжна,1

0.1300

0.1000

-

0.0,0969

0.0655

0,003
0
-

1824455100:02:030:0022
1824455100:02:030:0023
1824455100:01:013:0046
1824455100:01:013:0045

0.1995

0,1000

0.099
5

-

1824455100:01:037:0317
1824455100:01:037:0318

0.1200

-

0.120
0

-

1824455100:01:025:0041

0.1200

0.1000

0.020
0

-

1824455100:01:017:0118
1824455100:01:017:0119

0.2458

0.2458

-

-

1824486202:05:001:01:30

0.2500

0.2500

-

-

1824484001:11:005;0011

м. Олевськ
вул. Валерія
Лобановського,24
м. Олевськ, вул.
Промислова, 61

0.1200

0.1000

0.020
0

-

1824455100:02:010:0129
1824455100:02:010;0130

0.1500

0.1000

0.050
0

-

1824455100:01:037:0321
1824455100:01:037:0322

м. Олевськ
вул. Промислова,
66-а
м. Олевськ

0.0026

-

-

0.00
26

1824455100:01:039:0023

0.0339

0.0339

-

-

1824455100:01:030:0054

0,00
41

15

16

17

Олександр
Іванович
Ігнатюк
Володимир
Анатолійович
Дунська
Валентина
Дмитрівна
Смерека Віктор
Дмитрович

18

Ковальчук Анна
Миколаївна

19

Гречко Ірина
Юріївна

20

Шепель Ольга
Іванівна

21

Городня Юлія
Андріївна

22

Ямчинська Марія
Дмитрівна

23

Козюн Ольга
Леонтіївна

пров. ____________,8,
кв. 1
м. Олевськ
вул. _____________, 6
кв.58
м.Житомир,
вул. ____________,99
кв. 99
м.Олевськ
пров.
______________,1
м. Олевськ
вул. ____________, 1
м. Олевськ
вул. ____________, 8А
Одеська обл.
Ширяєвський р-н
.5
м. Олевськ,
вул. ____________, 18

м. Олевськ, вул.
______________, 26,
кв. 2
м. Олевськ
вул. ___________, 26а, кв.1

бульвар Воїнів
Афганців, 10/1
м. Олевськ
вул. Лісова, 18
м.Олевськ
вул. Богдана
Хмельницького,36
м. Олевськ
вул Богдана
Хмельницького, 36
м. Олевськ, вул.
Княгині Ольги,6.
кв. 1
м. Олевськ
вул. Покальчука,
8-А
м. Олевськ
І провулок
Московський
м.Олевськ
вул.
Інтернаціональна,
4
м. Олевськ
вул. Герцена, 26,
кв.2
м. Олевськ
вул. Герцена. 26-а,
кв.1

Заступник міського голови

Голосували «За»

0.0955

0.0955

-

-

1824455100:01:009:0028

0.0484

0.0484

-

-

1824455100:01:026:0046

0.0395

0.0395

-

-

1824455100:01:026:0045

0.0227

0,0227

-

-

1824455100:01:028:0041

0.12

0.10

0.02

-

1824455100:01:021:0033
1824455100:01:021:0034

0.10

0.10

-

-

1824455100:02:002:0022

0,0249

0,0249

-

-

1824455100:01:030:0055

0,0750

0,0750

-

-

1824455100:01:019:0171

0,0750

0,0750

-

-

1824455100:01:019:0172

О.В. Ніколайчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________
Р І Ш Е Н НЯ № 44
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17 лютого 2017 року
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
в натурі (на місцевості) для будівництва
та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
ведення особистого селянського господарства
та для будівництва індивідуального гаража
Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення
особистого селянського господарства та для будівництва індивідуального
гаража на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 55 Закону України «Про землеустрій», 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 в
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення
особистого селянського господарства та будівництва індивідуального гаража.
2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого
селянського господарства та будівництва індивідуального гаража.
3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, зареєструвати право власності на
земельну ділянку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Ніколайчука О.В. та постійну комісію міської ради з питань
земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.

Міський голова

О.В. Омельчук

Голосували «За»
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Додаток
до рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ
скликання від 17.02.2017 року № 44 «Про
затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) на земельні
ділянки для будівництва і обслуговування
житлового будинку господарських будівель і
споруд та ведення особистого селянського
господарства»
СПИСОК
громадян, яким надаються у власність земельні ділянки щодо встановлення
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства

№
п/п

1

1
2

3
4
5

6
7
8

9
10

Прізвище, ім’я, по
батькові

2

Місце
проживання

3

Адреса земельної
ділянки

4

Кадастровий номер
земельної ділянки

Для
будівни
цтва і
обслуго
обслуго
вуванн
я
житлов
ого
будинку
господа
господ
будівел
ьі
споруд,
га

Для
ведення
особисто
ос
селянськ
ого
господар
ства,
га

Для
будів
ницт
ва та
обслу
говув
ання
гара
жа,га

5

6

7

8

9

1824482801:03:009:0016
1824482801:03:009:0017
1824482802:04:005:0004
1824482802:04:005:0005

Загальна
площа,
га

Бубенко Вячеслав
Володимирович
Павлюк Тетяна
Володимирівна

с. Зольня
вул. __________, 25
с. Ковалівка
пров. __________, 6

с. Зольня
вул. Морозова, 25
с. Ковалівка
пров. Перемоги, 6

2.1488

0.2500

1.8988

-

0.5710

0.2500

0.3210

-

Коваль Катерина
Юхимівна
Лозко Микола
Васильович
Лук’янчук Єва
Григорівна

с. Жубровичі
вул. __________,1
с. Копище
вул. __________, 3
с. Жубровичі
вул. __________,20

0.2500

0.2500

-

-

1824481601:05:010:0113

0.8724

0.2500

0.6224

-

0.3739

0.2500

0.1239

-

1824484801:02:003:0022
1824484801:02:003:0023
1824481601:05:006:0073
1824481601:05:006:0074

Данюк Олександр
Олексійович
Бородавко Іван
Андрійович
Шмат Володимир
Анатолійович

с. Жубровичі
вул. __________, 20
с. Сущани
пров. __________, 1
с.
Покровськ__________,
4
с.Копище
вул. __________, 16
с. Корощине
вул. __________, 19

с.Жубровичі
вул.Зелена,1
с. Копище
вул. Кихна, 3
с. Жубровичі,
вул. Л. Українки,
20
с. Жубровичі
вул. Жовтнева, 20
с. Сущани
пров. Ковпака,1
с. Покровське, вул.
Гагаріна,4

0.4848

0.2500

0.2348

-

0.8377

0.2500

0.5877

-

0.25

0.2500

-

-

с.Копище
вул. Лісова, 16
с. Корощине
вул. Лісова, 19

0.5669

0.2500

0.3169

-

0,3279

0.2500

0,0779

-

Снігур Григорій
Сафронович
Власовець Тетяна
Василівна

Заступник міського голови

1824481601:05:006:0072
1824481601:05:006:0071
1824486801:02:002:0080
1824486800:10:000:01:30
1824484401:11:001:0020

1824484801:02:004:0024
1824484801:02:004:0025
1824486203:11:003:0020
1824486203:11:003:0021

О.В. Ніколайчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 45
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17 лютого 2017 року
Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок комунальної
власностіз метою передачі безоплатно у власність,
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
ведення садівництва та будівництва індивідуального гаража
Розглянувши заяви громадян: про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення
садівництва та будівництва індивідуального гаража керуючись ст. 12, 40, 81,
116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», 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 з метою передачі безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва.
2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення
садівництва та будівництва індивідуального гаража.
3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, зареєструвати право власності на
земельну ділянку.
4. Встановити термін для забудови земельної ділянки - п’ять років.

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання
земельної ділянки до реєстрації
права власності та про цільове
використання земельних ділянок.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Ніколайчука О.В. та на постійну комісію з питань
земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.

Міський голова

Голосували «За»

О.В. Омельчук
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Додаток
до рішення ІІІ сесії Олевської міської ради
VІІІ скликання від 17.02.2017 року № 45 «Про
затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), ведення садівництва та для будівництва
індивідуального гаража»
СПИСОК
громадян, яким надано у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва та для будівництва індивідуального гаража

№
п/п

Прізвище,ім’я
по батькові

1

2

Місце
проживання

3

Адреса земельної
ділянки

Загаль
на
площа
га.

Для
будівни
цтва і
обслуго
вування
жилого
будинку
га

4

5

6

Для
веден
ня
індиві
дуаль
ного
садівн
ицтва
га
7

Для
будівн
ицтва
та
обслуг
овува
ння
гараж
а

Кадастровий номер
земельної ділянки

8

9

1.

Андришак
Любов
Василівна

м. Олевськ,
вул. __________, 85а, кв. 14

м. Олевськ,
пров. Шкільний, 7

0,0944

0,0944

-

-

1824455100:01:016:0160

2

Помин
Валентина
Василівна

м. Олевськ,
вул. __________,23

м. Олевськ,
ІІ пров.
Гетьманський, 1-Г

0,1000

0,1000

-

-

1824455100:01:034:0136

3

Налапко Адам
Петрович

м.Олевськ
вул. __________, 35

0.0621

0.0621

-

-

1824455100:01:013:0047

4

Мидловець
Людмила
Михайлівна
Сорока Вячеслав
Васильович

м. Олевськ
вул. __________, 42

м. Олевськ,
вул.Володимрська,
35
м. Олевськ,
вул. Шкільна, 11

0.1364

0.1000

0.0364

-

1824455100:01:016:0162
1824455100:01:016:0161

с.Варварівка
вул. Л.Українки, 88

0,0027

-

-

0,0027

1824486202:05:001:0134

5

с.Варварівка
вул. __________, 88,
кв.14

Заступник міського голови

О.В. Ніколайчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 46
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02. 2017 року
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості
для передачі в користування на умовах оренди
Розглянувши заяву ТОВ «ЕСТЕЛ», надані документи, керуючись 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» та враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин,
охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити ТОВ «ЕСТЕЛ» проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості з метою передачі її в
користування на умовах оренди загальною площею 0,8 га за адресою: м.
Олевськ, вул. Покальчука, 15-а, кадастровий номер 1824455100:01:021:0032.
2. ТОВ «ЕСТЕЛ» в місячний термін заключити та зареєструвати договір
оренди земельної ділянки.
3. Встановити орендну плату в розмірі 3 % від нормативно-грошової вартості
земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівельта споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Ніколайчука О.В. та на постійну комісію міської ради з
питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.
Міський голова
Голосували «За»

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 47
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02.2017 року
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) комунальної власності для будівництва
та обслуговування будівель громадських та
релігійних організацій в постійне користування
Розглянувши заяву релігійної організації Свято-Різдва Богородичної
Парафії, про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель
громадських та релігійних організацій, керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 92, 121,
122, 186, п.14 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про
землеустрій» п.5 ст. 16 Закону України «Про державний земельний
кадастр», ст. 26, 33 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 релігійній громаді Свято-Різдва Богородичної Парафії
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності для будівництва та
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій з метою
передачі її у постійне користування загальною площею 0,2489 га, що
знаходиться в с. Копище по вул. Шкурата Парфірія, 1-б, кадастровий номер
1824484801:02:005:0027.
2. Затвердити релігійній громаді Свято-Різдва Богородичної Парафії
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності для будівництва та
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій з метою
передачі її у постійне користування загальною площею 0,0686 га, що
знаходиться в с. Хочино по вул. Малікова, 50-а, кадастровий номер
1824487601:03:003:0010.

3. Передати земельну ділянку площею 0,2489 га, яка знаходиться в с. Копище
по вул. Шкурата, 1-б, у постійне користування релігійній громаді СвятоРіздва Богородичної Парафії.
4. Передати земельну ділянку площею 0,0686 га, яка знаходиться в с. Хочино
по вул. Малікова, 50-а, у постійне користування релігійній громаді СвятоРіздва Богородичної Парафії.
5. Релігійній громаді Свято-Різдва Богородичній Парафії приступити до
використання земельних ділянок за цільовим призначенням після реєстрації
речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого
документа.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на перщого заступника
міського голови Ніколайчука О.В. та постійну комісію з земельних відносин,
охорони природи та надзвичайних ситуацій.

Міський голова

Голосували «За»

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н НЯ № 48
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17 лютого 2017 року
Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) комунальної власності для
будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), для ведення особистого
селянського господарства, будівництва
індивідуального гаража
Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства,
будівництва індивідуального гаража, керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 116, 118,
121, 122 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних
відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення проекту
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) комунальної власності для будівництва тобслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), для ведення особистого селянського господарства, будівництва
індивідуального гаража з метою передачі у власність.
2. Громадянам, згідно додатку, звернутися до суб’єкта господарювання, що є
виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою.
3. Громадянам, згідно додатку, проекти землеустрою погоджені в
установленому законом порядку, в місячний термін подати на розгляд та
затвердження чергової сесії міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Ніколайчука О.В та постійну комісію з питань земельних
відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.
Міський голова

О.В. Омельчук
Додаток
до рішення ІІІ сесії міської ради VІІІ скликання від 17.02.2017 №
48 «Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі з метою передачі безоплатно у власність для
будівництва та обслуговування індивідуального гаража»

СПИСОК
громадян, яким надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж емельної ділянки в натурі
(на місцевості )безоплатно у власність для будівництва індивідуальних гаражів

№
п/п

1

Прізвище, ім’я по
батькові

Місце проживання

2

3

Дудко Віктор
Миколайович

м. Олевськ, вул.
__________, 31, кв. 2

Дудко Жанна
Дмитрівна
Дудко Юлія
Вікторівна
Кравченко Тетяна
Олексіївна

м. Олевськ,
вул__________, 31.кв. 2
м. Олевськ, вул.
__________, 31, кв. 2
м. Олевськ
вул. __________, 70- а

3

Ковальчук Анатолій
Дмитрович

с. Кишин
вул. __________, 41

4.

Ніколайчук Віктор
Миколайович

м. Олевськ,
вул. __________, 70 кв. 5

1

2

Заступник міського голови

Адреса земельної ділянки

Орієнтовна
площа
га

Для
будівництва
і
обслуговува
ння жилого
будинку га.

4

5

6

Для
ведення
особистог
о
селянськог
о
господарст
ваа га.
7

м. Олевськ
вул. Ковпака, 31

0,004

-

-

0,004

м. Олевськ
вул. Промислова, 80,
гараж № 2
с. Кишин
вул. Озерна, 9
м. Олевськ,
вул. Промислова, 80,
,гараж № 3

0,0024

-

-

0,0024

0.50

0.25

0.25

-

0,0024

О.В. Ніколайчук

Для
будівництва
та
обслуговуван
ня гаража, га.

8

0,0024

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 49
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17 лютого 2017 року
Про внесення змін у рішення
сесій Олевської міської ради
Розглянувши заяви громадян Патюка Григорія Адамовича, проживає в м.
Олевськ по вул. _______________, 19 про внесення змін у рішення №226
ХVсесії VІІ скликання Олевської міської ради, Сяського Сергія Михайловича,
Сяської Зінаїди Іванівни проживають в м. Олевськ по вул. ___________, 8 про
внесення змін у рішення XV сесії Олевської міської ради VII скликання від 09
листопада2016 року, Васильчука Юрія Миколайовича проживає в м. Олевськ
по вул. __________, 3-а про внесення змін в рішення № 91 від 02.03.2016 року V
сесії «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою», Жиркеєвої
Снєжани Георгіївни, проживає у м. Олевськ по вул. __________, 79 щодо
виправлення технічної помилки та внесення зміни в рішення від 10.09.2015р
№688 та у додаток 5 рішення двадцять восьмої сесії Олевської міської ради V
скликання від 25.12.2009 року «Про надання дозволу на збір матеріалів вибору
місця розташування земельної ділянки та розроблення проектів відведення
земельних ділянок», надані документи, Рудніченка Олександра Вікторовича,
проживає с. Копище по вул. __________, 7 про внесення змін до рішення XVI сесії
VII скликання від 09 грудня 2016 року № 246 «Про надання дозволу на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки»,
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 вілносин, охорони природи та
надзвичайних ситуацій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни у додаток до рішення XV сесії Олевської міської ради VІІ
скликання від 09.11.2016 року № 226 «Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, (присадибна ділянка) для ведення
садівництва» шляхом викладення п. 1 у додатку до рішення в частинах:

«Орієнтовна площа» та «Для будівництва і обслуговування жилого будинку»
у новій редакції:

№
п/
п

Прізвище, ім’я по
батькові

1

Місце проживання

2

3

Патюк Григорій
Адамович

1

м. Олевськ, вул.
__________, 19

Адреса земельної ділянки

Загальна
площа
га

Для
будівницт
ва і
обслугову
вання
жилого
будинку
га

Для
ведення
садівницт
ва

7

4

5

6

м. Олевськ
вул. 20 річчя незалежності
України, 19

0,10

0,10

Для
будівництв
а та
обслуговув
ання гаража

га
8

2. Внести зміни:
- в п. 2 рішення XV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від
09.11.2016 року «Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської
ради» виклавши його в наступній редакції:
«2. Внести зміни в п. 1 та п. 2 у додатку до рішення тридцять першої
сесії Олевської міської ради V скликання від 20.04.2010 року «Про
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)» у розділі «Адреса земельної ділянки» адресу
земельної ділянки: м. Олевськ вул. Лісова замінити на адресу: м.
Олевськ, вул. Набережна, 15- а, вул. Набережна, 7а»;
- в п.1 та п.2 у додатку до рішення XV сесії Олевської міської ради VII
скликання, виклавши його в наступній редакції:

№
п/
п

1

Прізвище, ім’я по
батькові

2

1

Сяська Зінаїда Іванівна

2

Сяська Зінаїда Іванівна

Місце проживання

3
м. Олевськ вул.
__________, 8
м. Олевськ вул.
С__________, 8

Адреса земельної
ділянки

4
м. Олевськ,
вул. Набережна, 15 а
м. Олевськ,
вул. Набережна, 7 а

Загальна
площа
га

Для
будівни
цтва і
обслуго
вування
жилого
будинку
га

Для
ведення
садівниц
тва

Для
будівниц
тва та
обслугов
ування
гаража

га

5

6

7

8

0,10

-

0,10

-

0,10

0,10

-

-

3. Внести зміни у рішення п’ятої сесії VII скликання від 02 березня 2016 року
№ 91 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою» у назві
питання порядку денного та далі по тексту, слова «розроблення проектів
землеустрою» замінити на слова «розроблення технічної документації».
4. Внести зміни у рішення п’ятдесят четвертої сесії VI скликання від 10
вересня 2015 року № 688 «Про внесення змін у додаток 5 рішення двадцять
восьмої сесії Олевської міської ради V скликання від 25.12.2009 року «Про
надання дозволу на збір матеріалів вибору місця розташування земельної
ділянки та розроблення проектів відведення земельних ділянок» , частину
«ВИРІШИЛА» викласти у наступній редакції:

« ВИРІШИЛА: Внести зміни у додаток 5 рішення двадцять восьмої сесії
Олевської міської ради V скликання від 25.12.2009 року «Про надання
дозволу на збір матеріалів вибору місця розташування земельної ділянки та
розроблення проектів відведення земельних ділянок» шляхом викладення
пункту 10 у підпункті «Адреса земельної ділянки» у новій редакції, а саме:
вул. Рівненська, 22.»
5. Внести зміни у додаток до рішення ХVІ сесії VІІ скликання № 246 «Про
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), для ведення садівництва та будівництва
індивідуального гаража», у розділі «Адреса земельної ділянки», п. 18 замість
слів «вул. Щаслива, 1-В» на слова «ІІ-й провулок Зимовий, 6»
18

Рудніченко
Олександр
Вікторович

Олевський район
с. Копище,
вул. __________,
7

м. Олевськ,
ІІ-й пров. Зимовий, 6

0,1000

0,1000

-

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Ніколайчука О.В. та комісію з питань земельних відносин,
охорони природи та надзвичайних ситуацій.

Міський голова
Голосували «За»

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 50
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02.2017 року
Про надання дозволу на 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 охорони
здоров’я
Розглянувши заяву КП Олевської ЦРА №32 про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою, щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності для передачі у постійне
користування, що знаходиться за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 9
керуючись ст.ст. 12,92, 95, 96, 116, 123, 125, 126 122, 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 КП «Олевська центральна районна аптека № 32» на
договірних умовах з проектною землевпорядною організацією, що має
відповідну ліцензію, на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в натурі (на
місцевості) для отримання її в постійне користування, орієнтовною площею
0.18 га по вул. Володимирській, 9.
2. КП Олевська ЦРА № 32 Олевської районної ради виготовлену технічну
документацію із землеустрою в місячний термін подати на розгляд на
затвердження чергової сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Ніколайчука О.В. та постійну комісію міської ради із питань
земельних відносин.
Міський голова
Голосували «За»

О.В. Омельчук
- 27

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 51
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17 лютого 2017 року
Про поновлення договорів
оренди земельних ділянок
Розглянувши заяви ПрАТ «Київстар», зареєстрованої за адресою:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ТОВ «Овруцький молочноконсервний
комбінат», зареєстрованого за адресою: Полтавська обл., Гадяцький р-н.,
м. Гадяч, вул. Героїв Майдану,82, ПАТ «Укртелеком» зареєстрованого за
адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18 відповідно до ст. 33 Закону
України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань
земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити договір оренди земельної ділянки для розміщення та
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій терміном на 5 років з
13.04.2017 року, яка розташована в межах с. Рудня-Хочинська загальною
площею
0.007
га,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
1824487604:04:003:0001, із земель комунальної власності укладений на
підставі рішення XIV сесії VI скликання Хочинської сільської ради від 26
березня 2012 р. № 11 та Приватним акціонерним товариством «Київстар», в
особі начальника відділення в м. Житомир Київської філії Товариства
Муратова Салавата Рінатовича» від 26.03.2012.
2. Поновити договір оренди земельної ділянки для розміщення та
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій терміном на 5 років з 13.04.
2017 року, яка розташована в межах с. Кам’янка загальною площею 0.007 га,
кадастровий номер земельної ділянки 1824483601:05:049:0001, із земель
комунальної власності, укладений на підставі рішення XIII сесії VI
скликання Кам’янської сільської ради від 23 березня 2012 року № 17 та
Приватним акціонерним товариством «Київстар» в особі начальника
відділення в м. Житомир Київської філії Товариства Муратова Салавата
Рінатовича від 23.03.2012.
3. Поновити договір оренди земельної ділянки для розміщення та
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій терміном на 5 років з
17.04.2017 року, яка розташована в межах с. Покровське загальною площею

0,007 га, кадастровий номер земельної ділянки 1824484401:11:003:0001, із
земель комунальної власності, укладений на підставі рішення XVII сесії VI
скликання Комсомольської сільської ради від 26 березня 2012 №13 та
Приватним акціонерним «Київстар», в особі начальника відділення в м.
Житомир Київської філії Товариства Муратова Салавата Рінатовича від
26 .03.2012
4. Поновити договір оренди земельної ділянки для підприємницької
діяльності, землі промисловості , транспорту, звязку, енергетики, оборони та
іншого призначення терміном на 5 років з 13.03.2017 року, яка розташована в
межах м. Олевськ, за адресою І пров. Московський, 9 загальною площею
0.6322 га., кадастровий номер земельної ділянки 1824455100:02:004:0010,
земель комунальної власності укладений на підставі рішення ХІІ сесії VІ
скликання Олевської міської ради від 20 грудня 2011 р. № 156 та «ТОВ
Овруцький молочноконсервний комбінат», в особі директора Кушнерчука
Анатолія Степановича.
5. Поновити договір оренди земельної ділянки для підприємницької
діяльності, землі промисловості , транспорту, звязку, енергетики, оборони та
іншого терміном на 5 років з 13.03.2017 року, яка розташована в межах м.
Олевськ, за адресою І пров. Московський, 9 загальною площею 1,1390 га.,
кадастровий номер земельної ділянки 1824455100:02:001:0010 , земель
комунальної власності, укладений на підставі рішення XІІ сесії VІ скликання
Олевської міської ради від 20 грудня 2011 р. № 156 та ТОВ «Овруцький
молочноконсервний комбінат», в особі директора Кушнерчука Анатолія
Степановича.
6. Поновити договір оренди земельної ділянки для підприємницької
діяльності, землі промисловості, транспорту, звязку, енергетики, оборони та
іншого терміном на 5 років з 13.03.2017 року, яка розташована в межах м.
Олевськ, за адресою І пров. Московський, 9 загальною площею 0,1705 га,
кадастровий номер земельної ділянки 1824455100:02:001:0011, земель
комунальної власності укладений на підставі рішення XIІ сесії VI скликання
Олевської міської ради від 20 грудня 2011 р. № 156 та ТОВ «Овруцький
молочноконсервний комбінат», в особі директора Кушнерчука Анатолія
Степановича.
7. Поновити договір оренди ПАТ «Укртелеком» земельної ділянки для
розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій терміном до
01.10.2024 року, яка розташована в межах м.Олевськ, вул. Промислова, 23,
загальною площею 0,1066 га, кадастровий номер 1824455100:01:032:0014,
для розміщення та експлуатації об’єктів телекомунікації.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на перщого заступника
міського голови Ніколайчука О.В. та на постійну комісію міської ради з
питань земельних відносин охорони природи та надзвичайних ситуацій.
Міський голова
Голосували «За»

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 52
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17 лютого 2017 року
Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
в користування на умовах оренди для
розміщення та експлуатації об’єктів і
споруд телекомунікацій
Розглянувши заяву ТОВ «АйЕсПі Енерджі» зареєстрованої за адресою м. Київ, Соломянський район, вул. Авіаконструктора Антонова, 15-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 з земельних питань,
охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл ТОВ «АЙЕСПІ ЕНЕРДЖІ» на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в
користування на умовах оренди для розміщення та експлуатації об’єктів і
споруд телекомунікацій за адресою: м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська,
146-а орієнтовною площею 0,006 га.
2. ТОВ «АЙЕСПІ ЕНЕРДЖІ» звернутися до суб’єкта господарювання, що є
виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою.
3. ТОВ «АЙЕСПІ ЕНЕРДЖІ» проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки з метою передачі в користування на умовах оренди
погоджений у встановленому законодавством порядку подати на чергову
сесію міської ради на затвердження.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на перщого заступника
міського голови Ніколайчука О.В. та на постійну комісію з питань земельних
відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.
Міський голова
О.В. Омельчук
Голосували «За»
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 53
III сесія

VІІI скликання

від 17 січня 2017 року
Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
з метою передачі в оренду для
обслуговування будівель торгівлі
Розглянувши заяви ФОП Потайчук Людмили Петрівни, проживає в
с. Калинівка по вул. __________, 39, ФОП Курельчук Валентини Іванівни,
проживає в с. Калинівка по вул. __________,39, ФОП Тартишевої Наталії
В`ячеславівни, проживає в м. Олевськ по вул__________,6, ФОП Тартишева
Віктора Олександровича, проживає в м. Олевськ по вул. __________,25, ФОП
Шилкіної Світлани Миколаївни, проживає в с. Рудня по вул. __________,1,
Червенюк Ольги Миколаївни проживає в м. Новоград Волинський по вул.
__________,41/1, Олексієнко Зої Василівни, проживає в м. Олевськ по пров.
__________, 2, ФОП Філоненко Алли Миколаївни, проживає в с. Майдан по вул.
__________, 13,
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», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
земельних відносин, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальної власності з метою передачі в оренду
згідно класифікації видів цільового призначення земель (03.03.07) для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі:
а) ФОП Потайчук Л.П. за адресою: с. Майдан, вул. Національного
визволення, 61-а, орієнтовною площею 300 кв.м., в с. Ковалівка по вул.
Перемоги, 25 орієнтовною площею 100 кв.м., в с. Бацеве по вул. Миру,12-а
орієнтовною площею 100 кв.м.;
б) ФОП Курельчук В.І. за адресою: с. Ліски, вул. Інтернаціональна, 19-а
орієнтовною площею 60 кв.м.; с. Сердюки, вул. Першотравнева,5;

орієнтовною площею 140 м.кв.; с.Сарнівка, вул.Леоніда Ступницького,12б
орієнтовною площею 100 кв.м.;
в) ФОП Тартишева Н.В. за адресою с. Майдан, вул. Національного
визволення,54-б орієнтовною площею 120 кв.м.;
г) ФОП Тартишев В.О. за адресою с. Калинівка, вул. Лесі Українки,2
орієнтовною площею 220 кв.м.;
д) ФОП Шилкіна С.М. за адресою с. Рудня, вул. Молодіжна,2 орієнтовною
площею 48 м.кв.;
е) Червенюк О.М. за адресою с. Зольня, вул. Набережна, 17-а., орієнтовною
площею 29,1 кв.м.;
ж) Олексієнко З. В. за адресою с. Стовпинка, вул. Леніна, 36-а орієнтовною
площею 1042 кв.м.;
з) ФОП Філоненко А.М, за адресою с. Майдан, вул. Національного
визволення, 39- а, орієнтовною площею 361 кв.м.
2. ФОП Потайчук Л.П., ФОП Курельчук В.І., ФОП Тартишевій Н.В., ФОП
Тартишеву В.О., ФОП Шилкіній С.М., Червенюк О.М., ФОП Філоненко
А.М., Олексієнко З.В. звернутися до суб’єкта господарювання, що є
виконавцем робіт по виготовленню проектів землеустрою щодо
відведення
земельної ділянки з метою передачі в оренду для
обслуговування будівель торгівлі.
3. ФОП Потайчук Л.П., ФОП Курельчук В.І., ФОП Тартишевій Н.В.,ФОП
Тартишеву В.О., ФОП Шилкіній С.М., Червенюк О.М., ФОП Філоненко
А.М., Олексієнко З.В. проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з метою передачі в користування на умовах оренди, погоджений
у встановленому законодавством порядку, подати на чергову сесію
міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Ніколайчук О.В. та постійну комісію міської ради з
питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.

Міський голова
Голосували «За»

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 54
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02. 2017 року
Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки із земель комунальної
власності з метою передачі в оренду для
розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості
Розглянувши заяву ТОВ «Поліська будівнича компанія», надані
документи, 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», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл ТОВ «Поліська будівнича компанія» на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель
комунальної власності, з метою передачі в оренду для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,
орієнтовною
площею 0,63 га за адресою: м. Олевськ, вул. Олевської
республіки , 116-ж.
2. ТОВ «Поліська будівнича компанія» звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою, для
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із
земель комунальної власності з метою передачі в оренду для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
3. ТОВ «Поліська будівнича компанія» виготовлений проект землеустрою,
погоджений у встановленому законом порядку, подати на розгляд та
затвердження чергової сесії міської ради.

4.ТОВ «Поліська будівнича компанія» в місячний термін укласти тимчасовий
договір оренди земельної ділянки.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Ніколайчука О.В. та постійну комісію міської ради з питань
земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.

Міський голова

Голосували «За»

О.В. Омельчук
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 55
ІІІ сесія
VІІІ скликання
від 17.02.2017 року
Про заключення договорів оренди
земельних ділянок
Розглянувши заяви Пилипчук Тетяни Анатоліївни, проживає в м.
Олевськ по вул. __________, 33, Налапка Павла Петровича проживає в
с.Покровське по вул. __________, 19, ПАТ «Укртелеком» зареєстроване в м.Києві
по бульвару Тараса Шевченка, 18, відповідно до ст. 33 Закону України «Про
оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних
відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Заключити договір оренди земельної ділянки комунальної власності
для обслуговування будівель торгівель розташованої за адресою: с. РудняБистра, вул. Центральна,11-а, кадастровий номер земельної ділянки
1824486201:08:001:0003, терміном на 5 (п’ять) років між міською радою та
Пилипчук Тетяною Анатоліївною. Встановити річну орендну плату в розмірі
10% від її нормативно-грошової оцінки.
2. Заключити договір оренди земельної ділянки комунальної власності для
обслуговування будівель торгівлі розташованої за адресою: с. Покровське,
вул.
Лісна
4-б,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
1824484401:11:001:0010, терміном на 5 (п’ять) років між міською радою та
Налапком Петром Петровичем. Встановити річну орендну плату в розмірі 5%
від її нормативно-грошової оцінки до вдення об’єкту будівництва в
експлуатацію.
3. Заключити договір оренди земельної ділянки комунальної власності для
розміщення та експлуатації об’єктів телекомунікацій, розташованої за
адресою: м.Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 26, загальною площею 0,2865
га, кадастровий номер 1824455100:01:028:0008, терміном на 10 років, між
міською радою та ПАТ «Укртелеком» в особі директора Українець Є.Ю.
Встановити річну орендну плату в розмірі 10% від її нормативно-грошової
оцінки.
4. Заключити договір оренди земельної ділянки комунальної власності для
розміщення та експлуатації об’єктів телекомунікацій, розташованої за

адресою: с. Кам’янка, вул. Набережна, 49, загальною площею 0,0038 га,
кадастровий номер земельної ділянки 1824483601:05:028:0001, терміном на
10 років між міською радою ПАТ «Укртелеком» в особі директора
Українець Є.Ю. Встановити річну орендну плату в розмірі 10% від її
нормативно-грошової оцінки.
5. Заключити договір оренди земельної ділянки комунальної власності для
розміщення та експлуатації об’єктів телекомунікацій, розташованої за
адресою: с. Рудня-Бистра, вул. Центральна, 6, загальною площею 0,0050 га,
кадастровий номер земельної ділянки 1824486201:08:002:0003, терміном на
10 років між міською радою та ПАТ «Укртелеком» в особі директора
Українець Є.Ю. Встановити річну орендну плату в розмірі 10% від її
нормативно-грошової оцінки.
6. Заключити договір оренди земельної ділянки комунальної власності для
розміщення та експлуатації об’єктів телекомунікацій, розташованої за
адресою: с. Покровське, вул. 8-го Березня, 27-а, загальною площею 0, 0041
га, кадастровий номер земельної ділянки 1824484401:11:005:0004, терміном
на 10 років між міською радою та ПАТ «Укртелеком» в особі директора
Українець Є.Ю. Встановити річну орендну плату в розмірі 10% від її
нормативно-грошової оцінки.
7. Заключити договір оренди земельної ділянки комунальної власності для
розміщення та експлуатації об’єктів телекомунікацій, розташованої за
адресою: с. Майдан, вул. Національного Визволення 57-а, загальною площею
0,0024 га, кадастровий номер земельної ділянки 1824485601:07:015:0001,
терміном на 10 років між міською радою та ПАТ «Укртелеком» в особі
директора Українець Є.Ю. Встановити річну орендну плату в розмірі 10% від
її нормативно-грошової оцінки.
8. Заключити договір оренди земельної ділянки комунальної власності для
розміщення та експлуатації об’єктів телекомунікацій, розташованої за
адресою: с. Калинівка, вул. Л.Українки, 3 загальною площею 0,0022 га,
кадастровий номер земельної ділянки 1824481301:10:042:0002, терміном на
10 років між міською радою та ПАТ «Укртелеком» в особі директора
Українець Є.Ю. Встановити річну орендну плату в розмірі 10% від її
нормативно-грошової оцінки.
9. Заключити договір оренди земельної ділянки комунальної власності для
розміщення та експлуатації об’єктів телекомунікацій, розташованої за
адресою: с. Зубковичі, вул. Житомирська, 14-а, загальною площею 0,0030 га,
кадастровий номер земельної ділянки 1824483201:03:004:0003, терміном на
10 років між міською радою та ПАТ «Укртелеком» в особі директора
Українець Є.Ю. Встановити річну орендну плату в розмірі 10% від її
нормативно-грошової оцінки.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Ніколайчука О.В. та на постійну комісію міської ради з
питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.
Міський голова
О.В. Омельчук
Голосували «За»
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 56
ІІІ сесія

VІІІ скликання

від 17.02.2017 року
Про найменування нового
провулку у місті Олевськ
У зв’язку зі створенням у місті нового провулку, керуючись ст. 37
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Присвоїти новому провулку міста назву – ІІ пров. Зимовий.
2. Виконкому міської ради довести дане рішення до відома керівників
підприємств, організацій, установ міста.

Міський голова

Голосували «За»

О.В. Омельчук
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