
УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 442

від 26 грудня  2013 року

Про результат розгляду звернення
батьків та учнів Олевської
ЗОШ  І-ІІІ ст. № 2

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.
щодо колективного звернення до Олевської міської ради батьків учнів
Олевської загальноосвітньої  школи № 2, керуючись ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В. взяти
до відома.

Міський голова А. В. Повар



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 449

від 26 грудня  2013 року

Про затвердження проекту із землеустрою
щодо зміни цільового призначення земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку господарських будівель та споруд

Розглянувши заяву громадянки Особа 1, проживає за Адресою, 1,
керуючись ст. 12, 20, 40, 81, 116, 117, 118, 121, 122,123, 151  Земельного
кодексу України, ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від
26.05.2004 року № 677,  Закону України  «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України  щодо вдосконалення процедури відведення
земельних ділянок та зміни цільового призначення» та ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради із земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення

земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку
господарських будівель та споруд  загальною площею 0,0369 га.
громадянинці Особі, 1 в  м. Олевськ, за Адресою, 1, кадастровий номер
184455100:02:042:0045.

2. Олевському відділу Держземагенства внести відповідні зміни в
земельно-облікові документи.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із
земельних питань  та заступника міського голови Мельника С. В.

Міський голова А. В. Повар



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 448

від 26 грудня 2013 року
Про внесення змін до рішення
дев’ятої сесії шостого скликання
№107 від 26.07.2011року « Про
встановлення ставок орендної
плати та оренду земельних ділянок»

Керуючись ч. 1 ст. 144 Конституції України, п. 35 ч.1 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ч. 4 ст. 21 Закону України
«Про оренду землі», наказом Державного комітету України із земельних
ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення
земель», з метою приведення рішень міської ради у відповідність до чинного
законодавства, враховуючи, що розмір орендної плати за земельні ділянки,
надані в користування фізичним та юридичним особам, розпорядником яких
є Олевська міська рада, розраховується в залежності від цільового
призначення земельної ділянки, фактичного використання та виду
економічної діяльності, враховуючи рекомендації постійної комісії міської
ради із земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до п.1 рішення дев’ятої сесії Олевської міської ради
шостого скликання №107 від 26.07.2011року «Про встановлення ставок
орендної плати та оренду земельних ділянок».

2. В пункті 1 абзац  другий та третій викласти в наступній редакції:
- за користування землями несільськогосподарського призначення, на яких
розташовані об’єкти змішаного використання (одночасно) промисловості,
комерційного використання, річна орендна плата становить 4% від їх
нормативної грошової оцінки;
- за користування землями населеного пункту несільськогосподарського
призначення, на яких розташовані будівлі та споруди – об’єкти торгівлі
(магазини, кафе, бари), згідно підрозділу 03.07-03.10 розділу 03
класифікатора річна орендна плата становить 6 % від їх нормативної
грошової оцінки.

3. В пункт 1 добавити  абзаци:
- за користування землями населеного пункту несільськогосподарського
призначення, для  розміщення  та експлуатації  основних, підсобних  і



допоміжних будівель та споруд   підприємств  переробної  машинобудівної
та іншої промисловості згідно підрозділу 11,02 розділу 11 класифікатора
річна орендна плата становить 3 % від їх нормативної грошової оцінки;
- за користування землями населеного пункту несільськогосподарського
призначення, для  розміщення  та експлуатації  основних, підсобних  і
допоміжних будівель та споруд   будівельних організацій  та підприємств
згідно підрозділу 11,03 розділу 11 класифікатора річна орендна плата
становить 3 % від їх нормативної грошової оцінки.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 452

від 26 грудня  2013 року

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
передачі в користування на умовах оренди

Розглянувши заяву та  проект землеустрою щодо відведення  земельних
ділянок фізичної-особи Особи, 1, для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі,   керуючись ст. ст. 12, 93, 95, 96, 120, 123,124, 186
Земельного кодексу України, ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону України «Про
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії із земельних питань,
міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити    проект землеустрою щодо відведення  земельних
ділянок:
- загальною  площею 0,1010 га  громадянину Особі, 1.,  для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі  з метою передачі її  в користування на
умовах  оренди із земель запасу  Олевської міської  ради в м. Олевськ за
Адресою, 1, кадастровий номер 1824455100:01:011:0028.
2.  Громадянину в місячний термін заключити договір оренди земельної
ділянки на 5 років.
3. Встановити орендну плату в розмірі 12 % від нормативно-грошової
вартості земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі,  збільшеної на коефіцієнт індексації 1,028 (за 2007 р.), 1,152 (за 2008
р.), 1,059 ( за 2009р.),1,0 (2011р.), 1,0 (2012р.).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
Олевської міської ради із земельних питань та заступника міського голови
Мельника С.В.

Міський голова А. В. Повар



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 450

від 26 грудня  2013 року
Про  надання  дозволу    на
виготовлення  звіту з експертно -
грошової оцінки земельної ділянки

Розглянувши заяву фізичної-особи підприємця Особи, 1, про надання
дозволу на викуп земельної ділянки   несільськогосподарського призначення,
яка надана в оренду, керуючись  ст. ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу
України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», ст. 33 Закону України «Про оренду землі»,  враховуючи
рекомендації постійної комісії із земельних питань,  міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл  на  виготовлення звіту з експертно-грошової оцінки
земельної ділянки несільськогосподарського  призначення,
площею 0,0428 га, яка надана в користування  на  умовах  оренди
для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі, за адресою:
м. Олевськ, Адреса,1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію із земельних питань та заступника міського голови
Мельника С.В.

Міський голова А. В. Повар



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 444

від 26 грудня  2013 року
Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд, керуючись ст. 144 Конституції України,  ст. ст. 12, 40, 81, 88, 89,
116, 118, 121 Земельного кодексу України,  ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 55, 56
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради із земельних питань, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл  громадянам,   згідно додатку,  на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі ( на місцевості).
2. Дати дозвіл громадянам,  згідно додатку,  звернутися до суб’єкта
господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою,  згідно закону.
3. Громадянам, розроблену і погоджену у встановленому законодавством
порядку технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), подати на
затвердження до Олевської  міської ради.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із
земельних питань та заступника міського голови Мельника С.В.

Міський голова А.В. Повар



Додаток
до рішення 37 сесії міської ради VІ скликання
від  26.12.2013  р. «Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)»

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

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

№
п/п

Прізвище, ім’я
по батькові

Місце проживання Адреса земельної
ділянки

Загальна
площа
га

Для
будівн
ицтва і
обслуг
овуван
ня
жилого
будинк
у га

Для
веденн
я
садівни
цтва

га

Для
будівни
цтва та
обслуго
вування
гаража

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Особа, 1 Адреса, 1 Адреса, 1 0,12 0,10 0,02
2 Особа, 2 Адреса, 2 Адреса, 2 0,10 0,10

3 Особа, 3 Адреса, 3 Адреса, 3 0,14 0,10 0,04

4 Особа, 4 Адреса, 4 Адреса, 4 0,1180 0,10 0,0180

5 Особа, 6 Адреса, 5 Адреса, 5 0,07 0,07

6 Особа, 7 Адреса, 6 Адреса, 6 0,12 0,10 0,02



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 445

від 26 грудня  2013 року
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд
та ведення садівництва

Розглянувши заяви громадян, технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення  (відновлення)  меж  земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,
господарських будівель і споруд   та ведення садівництва, на підставі ст. 26
Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 8, 20, 25, 55,
56 Закону України «Про землеустрій», ст. ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122
Земельного кодексу України,  враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради із земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель
і споруд   та ведення садівництва, згідно додатку.
2. Надати безоплатно земельні ділянки у власність громадян для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та
ведення садівництва, згідно додатку.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із
земельних питань та на заступника міського голови з питань економіки та
будівництва Мельника С. В.

Міський голова А. В. Повар



Додаток

до рішення 37 сесії міської ради VІ скликання
від 26.12.2013 р. «Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності на
земельну ділянку для будівництва  обслуговування
житлового будинку"

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

меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування
жилого будинку,господарських будівель і споруд та ведення садівництва

№
п/
п

Прізвище, ім’я по батькові Місцепроживання Адреса
земельноїділянки

Загальна
площа
га

Для
будівн
ицтва і
обслуг
овуван
ня
жилог
о
будинк
у га

Для
веде
нняі
ндив
ідуа
льно
го
садів
ницт
ва
га

Для
буді
вниц
тва
та
обсл
угов
уван
ня
гара
жа

Кадастровий номер
земельної ділянки

2 3 4 5 6 7 8
1 Особа, 1 Адреса, 1 Адреса, 1 0,07 0,07 182445100:01:021:0027
2 Особа, 2 Адреса, 2 Адреса, 2 0,0834 0,0834 182445100:02:018:0032
3 Особа, 3 Адреса, 3 Адреса, 3 0,0680 0,0680 182445100:01:020:0054
4 Особа, 4 Адреса, 4 Адреса, 4 0,10 0,10 182445100:01:017:0086
5 Особа, 5 Адреса, 5 Адреса, 5 0,07 0,07 18244551000:02:033:0034
6 Особа, 6 Адреса, 6 Адреса, 6 0,12 0,10 0,02 182445100:01:017:0088
7 Особа, 7 Адреса, 7 Адреса, 7 0,0458 0,0458 182445100:01:014:0036
8 Особа, 8 Адреса, 8 Адреса, 8 0,0600 0,0600 182445100:01:032:0103
9 Особа, 9 Адреса, 9 Адреса, 9 0,10 0,10 182445100:02:019:0070
10 Особа, 10 Адреса, 10 Адреса, 10 0,0700 0,0700 182445100:01:033:0031
11 Особа, 11 Адреса, 11 Адреса, 11 0,0700 0,0700 1824455100:01:026:0036
12 Особа, 12 Адреса, 12 Адреса, 12 0,1000 0,1000

13 Особа, 13 Адреса, 13 Адреса, 13 0,0935 0,0935 1824455100:01:014:0032
14 Особа, 14 Адреса, 14 Адреса, 14 0,0831 0,0831 1824455100:02:036:0031
15 Особа, 15 Адреса, 15 Адреса, 15 0,0800 0,0800 1824455100:02:028:0029
16 Особа, 16 Адреса, 16 Адреса, 16 0,1200 0,1000 0,02 1824455100:01:034:0124

1824455100:01:034:0125
17 Особа, 17 Адреса, 17 Адреса, 17 0,0445 0,0445 1824455100:01:027:0052



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 451

від 26 грудня  2013 року
Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно
у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд та для ведення садівництва

Розглянувши проекти  землеустрою щодо відведення  земельних
ділянок безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд та для ведення садівництва Особа,
1, проживає по вАдреса, 1, Особа 2, проживає Адреса, 2, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради із земельних питань, керуючись
ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу України, ст. 8, 20, 22, 25,
50 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок» від 26.05.2004 року № 677 та ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити, згідно додатку,  проекти землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
та для ведення садівництва.

2. Передати громадянам, згідно додатку, безкоштовно у власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд.

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, що використання земельної

ділянки до реєстрації права власності,  заборонено.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

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

Міський голова А. В. Повар



Додаток
до рішення 37 сесії міської ради VІ скликання
від 26 .12.2013 р.«Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок безоплатно
у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд та для ведення
садівництва»

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

господарських будівель і споруд та для ведення садівництва

№ Прізвище, ім’я та по
батькові

Місце
проживання

Адреса земельної
ділянки

Загальна
площа,

га

Для
будівниц

тва і
обслугов
уванняж
итлового
будинку,

га

Для ведення

Для
індиві
дуальн

ого
садівн
ицтв,

га

Для
буді
вниц
тва
та

обсл
угов
уван
ня

гара
жа

Кадастровий номер

земельної ділянки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Осаба, 1 Адреса, 1 Адреса, 1 0,10 0,10 1824455100:01:005:
0042

2 Особа, 2 Адреса, 2 Адреса, 2 0,10 0,10 1824455100:01:016:
0140



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 443

від 26 грудня 2013 року
Про надання  дозволу щодо передачі
на баланс об’єднанню співвласників
багатоквартирного будинку «Шелест»
житлового будинку по вул. Промисловій, 72
м. Олевськ.

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
щодо надання дозволу на передачу на баланс об’єднанню співвласників
багатоквартирного будинку «Шелест» житлового будинку по вул.
Промислова, 72  м. Олевськ, керуючись п.30 ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку», Порядку передачі житлового
комплексу або його частини з балансу на баланс», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 року № 1521, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на передачу, у відповідності до чинного законодавства,

житлового будинку по вул. Промисловій, 72, що у м. Олевську на баланс
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Шелест».

2. Доручити виконкому міської ради створити комісію по передачі на
баланс об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Шелест»
житлового будинку в  м. Олевськ.

3. Надати дозвіл міському голові Повару А.В. на підписання
договору між Олевською міською радою та ОСББ «Шелест» про виконання
першого, після передачі будинку, капітального ремонту.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань планування, бюджету та комунальної власності міської
ради.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 438

від 26 грудня 2013 року
Про затвердження типових
штатів апарату міської ради та
її виконавчого комітету на 2014 рік

Для забезпечення виконання рішень ради, підвищення ефективності
господарської діяльності виконкому ради, здійснення контролю за роботою
комунальних підприємств та бюджетних установ, здійснення організаційних
заходів щодо проведення будівельно-монтажних робіт в місті, керуючись
постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1999 року № 758 «Типові
штати апарату міських рад (крім м. Севастополя)  їх виконавчих комітетів,
постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року «Про внесення
змін до  п. 12  Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що  передаються до місцевого бюджету)
міжрайонним або міським (м. Севастополя, міста республіканського
Автономної Республіки Крим чи обласного значення) бюджетом та
бюджетами територіальних громад сіл,  їх об’єднань, селищ, міст,
адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту» та
Постанови Кабінету Міністрів України  від 03.12.1997 року № 1349 «Про
фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування», а
також п. 5 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, бюджету та
комунальної власності, міська рада

ВИРІШИЛА:  1. Затвердити типовий штат апарату міської ради та її
виконавчого комітету в кількості 15 осіб  з 01 січня 2014 року  (структура
додається).

2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності ради Дорош В.
В. керуватися  даним рішенням при формуванні бюджету на 2014 рік.

Міський голова А. В. Повар



Додаток
до рішення тридцять сьомої сесії
VІ скликання від 26.12.2014 року

Типовий штат
апарату міської ради

по Олевській міській раді на 2014 рік

Назва посади Кількість
Міський голова 1
Секретар ради 1

Заступник міського голови 2
Заввідділом фінансово-господарської діяльності 1

Спеціаліст 6
Технічні службовці 2

Водій 1
Технічний працівник 1

Всього: 15



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 434

від 26 грудня 2013 року
Про впорядкування використання
службового легкового автотран-
спорту міської ради на 2014 рік

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня
2003 року  № 848  „Про впорядкування використання легкових автомобілів
бюджетними установами та організаціями”, враховуючи висновок комісії з
питань планування, бюджету і комунальної власності, міська рада

ВИРІШИЛА:  1.  Використовувати легковий автомобіль міської ради тільки
для поїздок,  пов’язаних із службовою діяльністю. Після кожної поїздки в
дорожньому листі водія робити позначку про пробіг і час закінчення
обслуговування,  який засвідчується підписом посадової особи,  в
розпорядження якої надається автомобіль.

2.  Забороняється використовувати легковий службовий
автотранспорт у вихідні та святкові дні,  якщо це не пов’язано з виробничою
діяльністю.

3.  Виїзд службового автомобіля  міської ради за межі міста,
району та області дозволяється міським головою.

4.  Установити,  що обслуговування легковим автомобілем
посадових осіб міської ради здійснюється в межах установлених лімітів та
асигнувань,  передбачених у кошторисі видатків на утримання автомобіля на
2014 рік .

5.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова А.В.Повар



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 435

від 26 грудня 2013 року
Про затвердження вартості
харчування одного дітодня
в дошкільних закладах
м. Олевськ на 2014 рік

На виконання  п. 1 ст. 30 Закону України „Про статус та соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”,
керуючись ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,
ст.35 Закону України про дошкільну освіту”, Постановою Кабінету Міністрів
України від 21.05.1992 року № 258 додаток 3 „ Про норми харчування  в
дошкільних закладах освіти”, цінами головного управління статистики в
Житомирській області, міським головою прийнято  розпорядження щодо
затвердження розмірів  грошової компенсації вартості харчування однієї
дитини в день по дитсадках м. Олевськ на 2014 рік та враховуючи висновок
постійної комісії з питань планування, бюджету та комунальної власності,
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розмір грошової вартості харчування однієї дитини в день по
дитячих садочках  м. Олевськ № 1, 2, 10, 13, 19 відповідно до вікових
категорій дітей з 01 січня 2014 року:

- на дітей  віком від 0 до 3-х років у розмірі 12,00 гривень;
- на дітей  віком від 3-х до 8 років у розмірі 13,00 гривень

2.Звільнити батьків, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи
від сплати 50% батьківської плати за утримання дітей в дошкільних
закладах освіти.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, бюджету і комунальної власності

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 437

від 26 грудня 2013 року
Про преміювання, надання
матеріальної допомоги і
встановлення надбавок до
посадового окладу міському
голові

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  № 268  від
9 березня 2006 року  „Про впорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та
інших органів”,  а також керуючись Положенням про преміювання праці
виконавчого апарату міської ради, враховуючи висновок постійної комісії з
питань планування, бюджету та комунальної власності міська рада

ВИРІШИЛА : 1. Встановити міському голові Повару Анатолію Васильовичу
на 2014 рік надбавку за виконання особливо важливої роботи в розмірі до
50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи та
вислугу років.

2. Виплату надбавки здійснювати в межах встановленого
фонду оплати праці для працівників апарату управління міської ради.

3. Преміювати міського голову Повара А.В. відповідно до його
особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання,
встановленого згідно Положення про преміювання в розмірі до 50%  до
посадового окладу.

4. При виході в чергову відпустку надавати матеріальну
допомогу на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної
заробітної плати.

5. Щорічно надавати міському голові Повару А.В. матеріальну
допомогу для вирішення соціально-побутових питань, виходячи з наявного
фонду оплати праці.

Міський голова А. В. Повар



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 436

від 26 грудня 2013 року
Про затвердження Положення
про преміювання працівників
виконавчого апарату міської
ради та бухгалтерів дитячих
садків

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006
року  № 268  „Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,  суддів
та інших органів”,  якою передбачено нові умови преміювання працівників
виконавчого апарату, міська рада

ВИРІШИЛА:  1. Затвердити Положення про преміювання працівників
виконавчого апарату міської ради та бухгалтерів дитячих садків (додається).

Міський голова А.В.Повар



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 433

від 26 грудня 2013 року

Про затвердження тимчасових
кошторисів на І квартал 2014 року

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 79 Бюджетного кодексу України», з метою проведення
найнеобхідніших видатків та запобігання кредиторської заборгованості,
враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, бюджету та
комунальної власності, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тимчасовий кошторис Олевської міської ради на І

квартал 2014 року.
2. Встановити щомісячні видатки міського бюджету в сумі, що не

перевищує 1/12 видатків, визначених рішенням ради «Про міський
бюджет на 2013 рік»:
- дитячі садки – 1635950,00 грн.
- апарат управління – 205000,00 грн.
- благоустрій – 216400,00 грн.

3. Завідуючій відділом фінансово-господарської діяльності міської
ради Дорош В.В. підготувати тимчасові кошториси на І півріччя
2014 року.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 441

від 26 грудня 2013 року
Про виконання плану роботи міської ради
за 2013 рік та затвердження плану роботи
міської ради на І півріччя 2014 року

Відповідно до п.7 ч. 1, ст. 26, п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Звіт про виконання плану роботи міської ради за 2013 рік (додаток

1) взяти до відома.
2. Затвердити план роботи міської ради на І півріччя 2014 року

(додаток 2) та при необхідності вносити до нього зміни.
3. Рішення 25 сесії міської ради VІ скликання від 28.12.2012 року за №

299 «Про затвердження плану роботи міської роботи на 2013 рік»
зняти з контролю.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
міської ради Сай Л.О. та членів постійних комісій міської ради.

Міський голова А.В. Повар



Додаток 1
до рішення 37-ої сесії

міської ради VІ скликання
від 26.12.2013 року

ЗВІТ
про виконання плану роботи міської ради за 2013 рік

Свою роботу міська рада у році, що минає, проводила у відповідності до
плану роботи на 2013 рік, затвердженого рішенням міської ради № 299 від
28.12.2012 року.

Протягом 2013 року проведено 11 сесійних засідань, на яких було прийнято 124
рішення. При підготовці рішень міської ради було опрацьовано 240 заяв, листів суб’єктів
підприємницької діяльності-30, прийнято регуляторних актів - 23, були направлені
звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України,  Міністерства служби
автомобільних доріг України.

Питання, що виносились на розгляд міської ради охоплювали весь спектр
соціальних, господарських, фінансових питань та питань  організації роботи ради та її
виконавчого комітету

Стосовно:

- Майна комунальної власності прийнято 2 рішення
- Врегулювання земельних відносин 75 рішень
- Дошкільної освіти – 2 рішення
- Житлово-комунального господарства – 4 рішення

Міська рада заслуховувала на своїх засіданнях звіти про стан збереження та ефективного
використання майна комунальної власності, яке знаходиться в оренді, про виконання
міського бюджету за 2012 рік. Звіт про хід виконання програми соціально-економічного
розвитку за 2013 рік буде заслухано депутатами на І пленарному засідання сесії 2014 року.

У міжсесійний період працювали постійні депутатські комісії.

Найбільш активними були: комісія з питань планування, бюджету та комунальної
власності, з соціальних та гуманітарних питань, земельна комісія.

Питання, що були передбачені планом роботи на 2013 рік до розгляду на
пленарних засіданнях міської ради розглянуті у повному обсязі та у передбачені планом
терміни, крім роботи з виборцями - тут слід зазначити недостатню роботу, зокрема жоден
депутат не звітував перед виборцями про свою роботу. Робота окремих депутатів
обмежувалась складанням актів обстежень, характеристик, зверненням від імені громади
до ради та інших служб і т.д.

Підсумовуючи роботу міської ради за 2013 рік можна сказати, що в цілому робота
міської ради була злагодженою, проходила без особливих політичних протистоянь,
пріоритетом завжди, навіть у суперечках, дебатах, були конструктивні рішення направлені
на реалізацію спільно виробленої концепції розвитку нашого міста.



Додаток 2
до рішення 37-ої сесії

міської ради VІ скликання
від 26.12.2013 року

ПЛАН
роботи міської ради на 2014 рік

№ Заходи Місяць
проведення

Примітки

1 2 3 4

1.Питання для розгляду міською радою
1.1. Звіт про виконання програми соціально-

економічного розвитку за 2013 рік та про
програму соціально-економічного
розвитку на 2014 рік

Січень

1.2. Про хід виконання цільової Програми
розвитку дошкільної освіти в дитячих
садках міста

Лютий

1.3. Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету за 2013 рік

Березень

1.4. Про погодження та затвердження
кандидатур переможців щорічних міських
конкурсів «Родина року», «Людина року»
та розгляду пропозицій про присвоєння
звання почесного громадянина м.
Олевськ»

Квітень

1.5. Про хід виконання міського бюджету за І
квартал, півріччя, 9 місяців, рік

Квітень,
липень,
жовтень,
грудень

1.6. Про роботу постійних комісій міської
ради та про хід виконання рішень, що
стоять на її контролі

Травень

1.7. Про впровадження Стратегічного плану
сталого розвитку міста (аналіз виконання
завдань, дотримання графіку робіт)

Червень

2. Питання для вивчення та розгляду постійними комісіями
2.1. Про виконання плану надходжень до

бюджету міста.
Червень Комісія з питань

планування,
бюджету та
комунальної
власності

2.2. Про стан використання коштів, які
спрямовуються на будівництво і
утримання вулиць та доріг міста.

Травень Комісія з питань
планування,
бюджету та
комунальної
власності

2.3. Про стан криміногенної ситуації в місті Січень Комісія з питань
регламенту,
депутатської
діяльності і етики,



законності,
охорони
громадського
порядку, захисту
прав інтересів
громадян.

2.4. Про стан дитячого харчування в
дошкільних закладах міста

Березень Комісія з
соціальних та
гуманітарних
питань

2.5. Про стан санітарної очистки міста та
вивезення ТПВ

Квітень Комісія з питань
будівництва,
архітектури,
благоустрою і
охорони
навколишнього
середовища

2.6. Про ефективне використання вільних
земельних ділянок на території міста

Лютий Комісія з
земельних питань

3.Навчання депутатів (практичне заняття)
3.1. Особливості оформлення депутатських

запитів, депутатських запитань та
депутатських звернень відповідно до
Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад»

Січень Один раз на 2
місяці

3.2. Круглий стіл за участю депутатів
«Живемо і працюємо у правовому колі»
(за матеріалами Закону України «Про
доступ до публічної інформації»)

Квітень

Семінар
3.3. Права, обов’язки та відповідальність

депутатів
Червень

4.Офіційно-масові заходи
4.1. Участь в організації та проведенні

загальноміських заходів:
- святкуванні Дня Перемоги;
- Дня міста;
- проведення зустрічей

депутатів із виборцями,
особистий прийом виборців

- проведення звітів депутатів
перед виборцями

Травень

Протягом
півріччя



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 440

від 26 грудня 2013 року
Про зняття з контролю
рішень ради

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши хід виконання окремих рішень, за рекомендаціями
постійних комісій ради,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зняти з контролю, як такі що виконані,  наступні рішення міської ради:
№ 319 від 28.02.2013 року «Про стан збереження та ефективного використання майна
комунальної власності, яке знаходиться в оренді»
№ 351 від 29.04.2013 року «Про надання дозволу на прийняття у комунальну власність
Олевської територіальної громади житлової квартири № 1 по вул. Володимирській, 1 в м.
Олевськ»;
№ 353 від 25.04.2013 року «Про внесення змін до рішення двадцять п’ятої сесії міської
ради VІ скликання від 28.12.2012 року «Про створення Центру надання адміністративних
послуг»
№ 355 від 31.05.2013 року «Про надання дозволу на  спеціальне  використання природних
ресурсів у межах територій природно - заповідного фонду місцевого значення»
№ 377 від 22.07.2013 року «Про надання дозволу на  спеціальне використання природних
ресурсів у  межах територій природно - заповідного фонду місцевого значення»;
№ 394 від 03.09.2013 року «Про порядок організації та залучення громадян до
громадських робіт на 2013 рік»
№ 398 від 03.09.2013 року «Про надання  дозволу щодо передачі на баланс об’єднанню
співвласників багатоквартирного будинку «Квадрат» гуртожитку по вул. Герцена, 22 м.
Олевськ»;
№ 408 від 30.09.2013 року «Про розгляд інформації Державного агентства України з
управління зоною відчуження, Комітету з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи щодо звернення
депутатів Олевської міської ради»;
№ 379 від 03.09.2013 року «Про внесення змін до складу виконавчого комітету»;
№ 392 від 03.09.2013 року «Про уточнення назви вулиці»;



№ 378 від 22.07.2013 року «Про розгляд Експертного висновку Національної комісії з
радіаційного захисту населення України щодо зміни категорій зон радіоактивного
забруднення та невідповідності критеріям зонування окремих населених пунктів»;
№ 360 від 27.06.2013 року «Про результати голосування та обрання секретаря міської
ради»;
№ 370 від 27.06.2013 року «Про уточнення назви вулиці»
№ 341 від 29.04.2013 року «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста
Олевськ»
№ 345 від 29.04.2013 року «Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з
проведення заключного етапу міського конкурсу «Родина року – 2013»  в ДНЗ міста від
11.04.2013 року»;
№ 347 від 29.04.2013 року «Про затвердження договору про установлення партнерських
зв’язків між м. Олевськ та смт Гостомель Київської області»
№ 339 від 28.03.2013 року  «Про надання  дозволу на створення органів самоорганізації
населення «Вуличний комітет вулиці Пушкіна» та «Вуличний комітет «Комарова».
№ 317 від 29.01.2013 року «Про внесення змін до складу  виконавчого комітету»
№ 301 від 28.12.2012 року «Про створення Центру надання адміністративних послуг в
місті Олевську та затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг в
місті Олевську та Регламенту  Центру надання адміністративних послуг в місті Олевську».
№  311 від 29.01.2013 року «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за
2012 рік»
№ 312 від 29.01.2013 року  «Про внесення змін до міського бюджету» № 327 від
28.02.2013 року « Про затвердження фактичного розміру грошової компенсації вартості
продуктів харчування батькам, діти яких не відвідують дошкільні заклади освіти і не
забезпечуються продуктами харчування на 2013 рік»
№ 336 від 28.03.2013 року Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії  Олевської
міської ради VІ скликання № 247 від 31.08.2012 року «Про внесення змін до міського
бюджету»
№ 337 від 28.03.2013 року Про внесення змін до рішення двадцять шостої сесії Олевської
міської ради VІ скликання № 312 від 29.01.2013 року «Про внесення змін до міського
бюджету».
№ 354 від 31.05.2013 року «Про затвердження розпорядження міського голови».
№ 393 від 03.09.2013 року «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І
півріччя 2013 року»
№ 395 від 03.09.2013 «Про затвердження розпоряджень міського голови».
№ 396 від 03.09.2013  «Про внесення змін до міського бюджету»
№ 397 від 03.09.2013  «Про надання дозволу на отримання кредиту»
№ 406 від 30.09.2013 року «Про затвердження розпорядження міського голови № 67 від
19.09.2013 року»
№ 407 від 30.09.2013 року «Про внесення змін до міського бюджету»
№ 421 від 05.12.2013 року «Про затвердження розпорядження міського голови»
№ 314 від 29.01.2013 «Про затвердження звіту про експертно-грошову  оцінку земельної

ділянки»
№  315 від 29.01.2013 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки в користування на умовах оренди»



№ 320 від 28.02.2013 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд»
№ 321 від 28.02.2013 року «Про затвердження технічної документації  із землеустрою
щодо складання  документів, що посвідчують право власності на земельну  ділянку для
будівництва і обслуговування  житлового будинку»
№ 322 від 28.02.2013 року «Про  надання  дозволу    на    виготовлення  звіту про
експертно -грошову оцінку  земельної  ділянки»
№ 323 від 28.02.2013 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в користування на  умовах оренди»
№ 324 від 28.02.2013 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки»
№ 325 від 28.02.2013 року «Про затвердження   проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок  безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд»
№ 329 від 28.03.2013 року «Про вилучення частини земельної ділянки»
№330 від 28.03.2013 року «Про поновлення нормативної грошової оцінки земель м.
Олевська»
№ 331 від 28.03.2013 року  «Про поновлення договору оренди земельної ділянки»
№ 332 від 28.03.2013 року Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговуння житлового будинку,
господарських будівель та споруд.
№ 333 від 28 03.2013 року «Про затвердження технічної документації  із землеустрою
щодо складання  документів, що посвідчують право власності на земельну  ділянку для
будівництва і обслуговування житлового будинку»
№ 334 від 28.03.2013 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі в користування на умовах оренди».
№ 338 від 28.03.2013 року  «Про передачу в оренду індивідуально визначеного майна»
№ 344 від 29.09.2013 року «Про затвердження технічної документації  із землеустрою
щодо складання  документів, що посвідчують право власності на земельну  ділянку для
будівництва і обслуговування житлового будинку»
№ 348 від  29.04.2013 року  «Про поновлення договору оренди земельної ділянки»
№ 357 від 31.05.2013 року «Про затвердження   проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок  безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд».
№ 359 від 31.05.2013 року «Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення
садівництва»
№ 364 від 27.06.2013 року «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд»
№ 365 від 27.06.2013 року  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»
№ 366  від 27.06.2013 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення  земельної ділянки в постійне користування для релігійних потреб»
№ 368 від 27.06.2013 року «Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва



та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення
садівництва»
№ 376 від 15.07.2013 року «Про затвердження технічної  документації з нормативної
грошової оцінки земель міста Олевськ»
№ 383 від 03.09.2013 року «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та
ведення садівництва»
№ 385 від 03.09.2013 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди».
№ 387 від 03.09.2013 року  « Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд»
№  388 від 03.09.2013 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки для передачі в користування на умовах оренди»
№ 390 від 03.09.2013 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки  в постійне користування».
№  391 від 03.09.2013 року Про внесення змін до рішення № 225 вісімнадцятої сесії VІ
скликання від 05.07.2012 року «Про  надання  дозволу    на    виготовлення  звіту з
експертно-грошової   оцінки  земельної  ділянки», 32 сесії V скликання від 25.06.2010 року
«Про затвердження технічної документації із землеустрою та надання земельних ділянок у
власність».
№ 392 від 03.09.2013 року «Про уточнення назви вулиці»
№ 398 від 03.09.2013 року «Про надання  дозволу щодо передачі на баланс об’єднанню
співвласників багатоквартирного будинку «Квадрат» гуртожитку по вул. Герцена, 22 м.
№ 411 від 30.10.2013 року «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та
ведення садівництва»
№  412 від 30.10.2013 року «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд та для ведення садівництва»
№ 413 від 30.10.2013 року «Про внесення змін до рішень  двадцять п’ятої  сесії Олевської
міської ради VІ скликання № 309 від 28.12.2012 року, сімнадцятої сесії Олевської міської
ради VІ скликання № 217 від 01.06.2013 року, двадцять другої сесії Олевської міської ради
VІ скликання № 262 від 02.10.2012 року»
№ 417 від 30.10.2013 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки для передачі в користування на умовах оренди»
№ 419 від 30.10.2013 року «Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни
цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд».

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 447

від 26 грудня  2013 року
Про затвердження звітів
з експертно-грошової оцінки
земельних ділянок та  викуп земельних ділянок
несільськогосподарського призначення
у власність

Розглянувши звіти про експертно-грошову оцінку земельної
ділянки несільськогосподарського  призначення площею 1,6751 га,
розташована  по Адресі, 1, в м. Олевську, звіт про експертно-грошову оцінку
земельної ділянки несільськогосподарського  призначення площею 0,1579 га,
розташована  по Адресі, 2, в м. Олевську, звіт про експертно-грошову оцінку
земельної ділянки несільськогосподарського  призначення площею 0,0800 га,
розташована  по Адресі, 3, в м. Олевську, звіт про експертну грошову оцінку
земельної ділянки несільськогосподарського  призначення площею 0,0048 га,
розташована  по вул. Адресі, 4, в м. Олевську, звіт про експертну грошову
оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею
0,0038 га, розташована  по вул. Адресі, 5, в м. Олевську, звіт про експертну
грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського  призначення
площею 0,0510 га, розташована  по вул. Адреса, 6, в м. Олевську, звіт про
експертно-грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського
призначення площею 0,0376 га, розташована  по вул. Адреса 7, в м. Олевську,
які  підлягають  продажу у власність шляхом викупу для розміщення та
експлуатації будівель і споруд  автомобільного транспорту  та дорожнього
господарства, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,
висновки про експертно-грошову оцінку земельної ділянки, виконаний ПП
«Експрес Сервіс» ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг», висновки державної експертизи
землевпорядної документації № 451, № 481, 482 від 03.12.2013 року, № 511
та №512 від 17.12.2013 року № 535 від 25.12.2013 року,  на замовлення
Олевської міської  ради,   керуючись ст.14, 144 Конституції України, ст.ст.
12, 81, 91, 127, 128, п. 2 ст. 134 Земельного  кодексу України, Законом
України «Про оцінку земель», ст. 31 Закону України  «Про оренду землі»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 року №381 “Про
затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за
придбання земельної ділянки державної та комунальної власності”, п. п. 34 п.



1 ст. 26,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії  із земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіти з експертно-грошової оцінки земельних ділянок:
- несільськогосподарського  призначення загальною площею 1,6751га,
яка  знаходиться  за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 1,   для
розміщення та експлуатації будівель і споруд  автомобільного
транспорту та дорожнього господарства, надана у користування на
умовах оренди;
- несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,1579
га, за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 2,   для розміщення та
експлуатації будівель і споруд  автомобільного транспорту  та
дорожнього господарства, яка надана у користування на умовах
оренди;
- несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0800га,
за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 3,  для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, яка надана у користування на умовах
оренди;
- несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0510га,
за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 4, для комерційного використання
(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), яка надана у
користування на умовах оренди;
- несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0038га,
за адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 5, для комерційного
використання(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі),
яка надана у користування на умовах оренди;
- несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0048га,
за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 6, для комерційного використання
(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), яка надана у
користування на умовах оренди;
- несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0376
га, за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 7, для здійснення
підприємницької діяльності  (для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі), яка надана у користування на умовах оренди;

2. Затвердити ціну продажу земельних ділянок:
- несільськогосподарського  призначення загальною площею 1,6751га,
за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 1, яка підлягає приватизації
шляхом прямого викупу для розміщення та експлуатації будівель і
споруд  автомобільного транспорту  та дорожнього господарства, яка
надана у користування на умовах оренди у розмірі 265001 грн.00 коп.
(двісті шістдесят  п’ять тисяч одна гривень 00 коп.) без врахування
ПДВ;
- несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,1579
га, за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 2,   яка підлягає приватизації
шляхом прямого викупу для розміщення та експлуатації будівель і



споруд  автомобільного транспорту  та дорожнього господарства, яка
надана у користування на умовах оренди у розмірі 35528 грн. 00 коп.
(тридцять п’ять тисяч п’ятсот двадцять вісім гривень 00 коп.) без
врахування ПДВ;
- несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0800
га, за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 3, яка підлягає приватизації
шляхом прямого викупу для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі, яка надана у користування на умовах оренди у  розмірі 56128
грн. 00 коп. (п’ятдесят  шість тисяч сто двадцять вісім гривень 00 коп.)
без врахування ПДВ;
- несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0510 га,
за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 4, яка підлягає приватизації
шляхом прямого викупу для комерційного використання(для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі), яка надана у
користування на умовах оренди у розмірі 16866 грн. 00 коп.
(шістнадцять тисяч вісімсот шістдесят шість гривень 00 коп.)без
врахування ПДВ;
- несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0038 га,
яка  знаходиться  за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 5, яка підлягає
приватизації шляхом прямого викупу для комерційного використання
(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), яка надана у
користування на умовах оренди у розмірі 3287 грн. 00 коп. (три тисячі
двісті вісімсот сім  гривень 00 коп.) без врахування ПДВ;
- несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0048 га,
за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 6, яка підлягає приватизації
шляхом прямого викупу для комерційного використання (для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі), яка надана у
користування на умовах оренди у розмірі 4065 грн. 00 коп. (чотири
тисячі шістдесят п’ять гривень 00 коп.) без врахування ПДВ;
- несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0376
га, за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 7, яка підлягає приватизації
шляхом прямого викупу для здійснення підприємницької діяльності
(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), яка надана у
користування на умовах оренди у розмірі 25737 грн. коп. (двадцять
п’ять тисяч сімсот тридцять сім гривень 00 коп.) без врахування ПДВ.

3. Продати у власність шляхом прямого викупу земельні ділянки
несільськогосподарського  призначення:
- загальною площею 1,6751га, за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 1,  яка
підлягає приватизації шляхом прямого викупу для розміщення та
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту  та дорожнього
господарства, яка надана у користування на умовах оренди у розмірі 265001
грн.00 коп. (двісті шістдесят  п’ять тисяч одна гривня 00 коп.) без врахування
ПДВ;
- загальною площею 0,1579 га, за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 2 яка
підлягає приватизації шляхом прямого викупу для розміщення та
експлуатації будівель і споруд  автомобільного транспорту  та дорожнього



господарства, яка надана у користування на умовах оренди у розмірі 35528
грн. 00 коп. (тридцять п’ять тисяч п’ятсот двадцять вісім гривень 00 коп.)без
врахування ПДВ;
- загальною площею 0,0800 га, за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 3, яка
підлягає приватизації шляхом прямого викупу для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, яка надана у користування на умовах
оренди у  розмірі 56128 грн. 00 коп. (п’ятдесят  шість тисяч сто двадцять
вісім гривень 00 коп.) без врахування ПДВ;
- загальною площею 0,0510 га, за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 4 яка
підлягає приватизації шляхом прямого викупу для комерційного
використання (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), яка
надана у користування на умовах оренди у розмірі 16866 грн. 00 коп.
(шістнадцять тисяч вісімсот шістдесят шість гривень 00 коп.) без врахування
ПДВ;
- загальною площею 0,0038 га, за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 5, яка
підлягає приватизації шляхом прямого викупу для комерційного
використання (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), яка
надана у користування на умовах оренди у розмірі 3287 грн. 00 коп. (три
тисячі двісті вісімсот сім  гривень 00 коп.) без врахування ПДВ;
- загальною площею 0,0048 га, за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 6, яка
підлягає приватизації шляхом прямого викупу для комерційного
використання (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), яка
надана у користування на умовах оренди у розмірі 4065 грн. 00 коп. (чотири
тисячі шістдесят п’ять гривень 00 коп.)без врахування ПДВ.
- загальною площею 0,0376 га, за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 7, яка
підлягає приватизації шляхом прямого викупу для здійснення
підприємницької діяльності  (для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі), яка надана у користування на умовах оренди у розмірі 25737 грн.
коп. (двадцять п’ять тисяч сімсот тридцять сім гривень 00 коп.) без
врахування ПДВ.
4.    Доручити міському голові підписати договори купівлі-продажу
земельних ділянок, вказаних у пункті 3 даного рішення.
5.  До 01.03.2014  року укласти з Олевською міською радою договори
купівлі-продажу земельних ділянок:
- Особі, 1 провести оплату за придбану земельну ділянку
несільськогосподарського  призначення загальною площею 1,6751га, яка
знаходиться  за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 1,   для розміщення та
експлуатації будівель і споруд  автомобільного транспорту  та дорожнього
господарства, у розмірі 265001 грн.00 коп. (двісті шістдесят  п’ять тисяч одна
гривня 00 коп.) без врахування ПДВ, рахунок місцевого бюджету р/р
31513941700461, Банк УДК  в Житомирській  області, МФО 811039  код
ЄДРПОУ 04343470, код платежу 33010100,протягом місяця з моменту
підписання договору купівлі – продажу.
- Особі, 2 провести оплату за придбану земельну ділянку
несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,1579 га, яка
знаходиться  за  адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 2, для розміщення та



експлуатації будівель і споруд  автомобільного транспорту  та дорожнього
господарства, у розмірі 35528 грн. 00 коп. (тридцять п’ять тисяч п’ятсот
двадцять вісім гривень 00 коп.)без врахування ПДВ рахунок місцевого
бюджету р/р 31513941700461, Банк УДК  в Житомирській  області, МФО
811039  код ЄДРПОУ 04343470, код платежу 33010100,протягом місяця з
моменту підписання договору купівлі – продажу.
- Особі, 3 провести оплату за придбану земельну ділянку
несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0800 га, яка
знаходиться  за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 3,  для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі,  у  розмірі 56128 грн. 00 коп. (п’ятдесят
шість тисяч сто двадцять вісім гривень 00 коп.) без врахування ПДВ рахунок
місцевого бюджету р/р 31513941700461, Банк УДК  в Житомирській  області,
МФО 811039  код ЄДРПОУ 04343470, код платежу 33010100,протягом
місяця з моменту підписання договору купівлі – продажу.
- Особі, 4, провести оплату за придбану земельну ділянку
несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0510 га, яка
знаходиться  за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 4, для комерційного
використання(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі у розмірі
16866 грн. 00 коп. (шістнадцять тисяч вісімсот шістдесят шість гривень 00
коп.) без врахування ПДВ рахунок місцевого бюджету р/р 31513941700461,
Банк УДК  в Житомирській  області, МФО 811039  код ЄДРПОУ 04343470,
код платежу 33010100,протягом місяця з моменту підписання договору
купівлі – продажу.
- Особі, 5, провести оплату за придбану земельну ділянку
несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0038 га, яка
знаходиться  за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 5, яка підлягає
приватизації шляхом прямого викупу для комерційного використання (для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі у розмірі 3287 грн. 00 коп.
(три тисячі двісті вісімсот сім  гривень 00 коп.) без врахування ПДВ рахунок
місцевого бюджету р/р 31513941700461, Банк УДК  в Житомирській  області,
МФО 811039  код ЄДРПОУ 04343470, код платежу 33010100,протягом
місяця з моменту підписання договору купівлі – продажу.
- Особі, 6, провести оплату за придбану земельну ділянку
несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0048 га, яка
знаходиться  за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 6, для комерційного
використання (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі у розмірі
4065 грн. 00 коп. (чотири тисячі шістдесят п’ять гривень 00 коп.)без
врахування ПДВ на рахунок місцевого бюджету р/р 31513941700461, Банк
УДК  в Житомирській  області, МФО 811039  код ЄДРПОУ 04343470, код
платежу 33010100,протягом місяця з моменту підписання договору купівлі –
продажу.
- Особі, 7 провести оплату за придбану земельну ділянку
несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,0376 га, яка
знаходиться  за  адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 7, для здійснення
підприємницької діяльності  (для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі у розміри  25737 грн. коп. (двадцять п’ять тисяч сімсот тридцять сім



гривень 00 коп.) без врахування ПДВ на рахунок місцевого бюджету р/р
31513941700461, Банк УДК  в Житомирській  області, МФО 811039  код
ЄДРПОУ 04343470, код платежу 33010100, протягом місяця з моменту
підписання договору купівлі – продажу.
6. Особам:
- отримати свідоцтва на право власності на земельну ділянку та
зареєструвати його у встановленому чинним законодавством порядку;
- використовувати земельну ділянку за цільовим і функціональним
призначенням та з врахуванням охоронних зон інженерних мереж, які
розміщені на ній і забезпечити вільний доступ для їх обслуговування;
- використовувати земельну ділянку з дотриманням нормативних вимог та
врахуванням меж ділянок і забудови на суміжних із землекористувачами;
- проводити будь-які будівельні роботи у порядку передбаченому чинним
законодавством;
- виконувати обов’язки власника земельної ділянки.
7. Припинити дію договорів оренди земельних  ділянок після набуття
права власності на вище зазначені  земельні ділянки.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із
земельних питань та заступника міського голови з питань економіки та
будівництва Мельника С. В.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 446

від 26 грудня  2013 року
Про  внесення змін у рішення
тридцять третьої сесії Олевської міської ради VІ
скликання № 382 від 03.09.2013 року
«Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

У зв’язку з технічною помилкою, керуючись ст. 144 Конституції України,
ст. ст. 12, 40, 81, 88, 89, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  ст. ст. 8,
20, 22, 25, 50, 55, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради із земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в додатку до рішення тридцять третьої сесії Олевської
міської ради VІ скликання № 382 від 03.09.2013 року «Про надання дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
2. В.п. 2 «адреса земельної ділянки»: м. Олевськ, вул. Залізнична, 23-а
замінити на вул. О. Кошового, 18
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із
земельних питань та заступника міського голови Мельника С.В.

Міський голова А.В. Повар
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 453

від 26 грудня  2013 року
Про надання дозволу
на розроблення технічної
документації із землеустрою
щодо відведення земельної
ділянки в користування на
умовах оренди

Розглянувши заяву гр. Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, 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 із земельних питань,  міська рада
ВИРІШИЛА: 1. Надати дозвіл Особі, 1 на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
користування  на   умовах оренди для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі орієнтованою площею 0,0140 га, що знаходиться за
адресою: м. Олевськ вул. Адреса, 1.

2. Гр. Особі, 1 в місячний термін  укласти тимчасовий договір оренди
земельної ділянки.

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

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 454

від 26 грудня  2013 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)

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 12, 40,
81, 116, 118, 121, 122, та Земельного кодексу України, ст. 8, 20, 22, 25, 50
Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок» від 26.05.2004 року № 677 та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради із земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати громадянам, згідно додатку, земельні ділянки у власність  за
рахунок земель запасу міста - землі житлової та громадської забудови
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, ведення садівництва та будівництва гаража
(присадибна ділянка).

2. Надати громадянам, згідно додатку, дозвіл  на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність  за
рахунок земель запасу міста - землі житлової та громадської забудови
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд ведення садівництва та будівництва гаража
(присадибна ділянка).

3. Громадянам, згідно додатку,  проекти  землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд ведення
садівництва та будівництва гаража (присадибна ділянка), погоджені з



районним відділом земельних ресурсів, органом архітектури в
місячний термін  подати на розгляд та затвердження чергової сесії
міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
із земельних питань  та заступника міського голови Мельника С. В.

Міський голова А. В. Повар



Додаток
до рішення  тридцять сьомої сесії   міської ради VІ
скликання від 26.12. 2013 р. «Про надання дозволу
громадянам на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
будівель і споруд (присадибна ділянка)»

СПИСОК

громадян, яким  надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  будівель і споруд

(присадибна ділянка).

№
пп
/п

Прізвище, ім’я по
батькові

Місце проживання Адреса земельної
ділянки

Загальна
Площа

га.

Для
будівництва

і
обслуговува
ння жилого

будинку
га.

Для
веде
вед

садів
ницт

ва
га.

Для
буді
вниц
тва
гара
жа
га.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Особа, 1 Адреса, 1 Адреса, 1 0,0700 0,07
00

2 Особа, 2 Адреса, 2 Адреса, 2 0,0024 0,00
24

3 Особа, 3 Адреса, 3 Адреса, 3 0,0024 0,00
24

4 Особа, 4 Адреса, 4 Адреса, 4 0,1000 0,1000

5 Особа, 5 Адреса, 5 Адреса, 5 0,5000 0,5000



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 439

від 26 грудня  2013 року
Про затвердження
розпоряджень
міського голови

Розглянувши розпорядження міського голови № 223 від 16.12.2013
року «Про внесення змін до кошторисних призначень», № 226 від 18.12.2013
року «Про внесення змін до міського бюджету на 2013 рік», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та комунальної
власності, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розпорядження міського голови № 223 від

16.12.2013 року «Про внесення змін до кошторисних
призначень»,  № 226 від 18.12.2013 року «Про внесення змін
до міського бюджету на 2013 рік» (додаються).

Міський голова А.В. Повар


