
                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
__________________________________________________________________ 

Позачергова 

Р І Ш Е Н Н Я  № 240 (245) 

ХІV сесія           VІІІ скликання  

 

від 17.08.2017 року 

 

Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік  

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

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

та враховуючи  висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Спрямувати на проведення витрат 15 000,00  грн. залишків коштів  

спеціального фонду міського бюджету. 

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

міський бюджет на 2017 рік” зі змінами та доповненнями, внесеними 

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

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

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

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

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

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

153 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік», від 11.07.2017 

року № 185 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік», від 

11.08.2017 року № 240 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 

рік», а саме: 



 2.1. В підпункті 1.1 цифри 229 623 401,08 грн., 204 797 583,08 грн., 

24 825 818,00 грн., 23 259 918,00 грн.  замінити,  відповідно, цифрами 

229 688 401,08 грн., 204 847 583,08 грн., 24 840 818,00 грн., 23 274 918,00 грн. 

          2.2. В підпункті 1.2 цифри 232 206 158,08 грн., 189 276 509,08 грн., 

42 929 649,00 грн. замінити,  відповідно, цифрами 232 286 158,08 грн., 

189 326 509,08 грн., 42 959 649,00 грн. 

2.3. Підпункт 1.4.  викласти в такій редакції: «1.4. Дефіцит 

спеціального фонду міського бюджету в сумі 18 118 831,00 грн.  грн. 

(додаток 2) джерелом покриття якого визначити: 

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 17 885 865,00 грн., в тому числі: 1 326 830,00 грн. за рахунок 

використання вільного залишку бюджетних коштів  загального фонду 

міського бюджету; 

- використання залишку коштів спеціального фонду міського бюджету 

на 01.01.2017 року – 232 966,00 грн., в тому числі від надходжень збору за 

забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку -  

106 397,00 грн., від надходжень податку з власників транспортних засобів та 

інших самохідних машин і механізмів, збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу – 64 979,00 грн.,  бюджету розвитку міського бюджету 

–  61 590,00 грн.». 

          2.4. У пункті  3  цифри 189 276 509,08 грн., 42 929 649,00 грн. замінити 

відповідно цифрами 189 326 509,08 грн., 42 959 649,00 грн. 

          3. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6 викласти в новій редакції.  

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 



                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
__________________________________________________________________ 

Позачергова 

Р І Ш Е Н Н Я  № 241 

ХІV сесія           VІІІ скликання  

 

від 17.08.2017 року 

 

Про покладання повноважень 

замовника природоохоронного заходу 

 

   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 

року № 877 «Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми   

«Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України»,  

постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 474 «Деякі питання 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 

2401500 «Здійснення заходів щодо реалізації приорітетів розвитку сфери 

охорони навколишнього природного середовища» на 2017 рік», керуючись 

ст.ст. 26, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Покласти на Олевську міську раду повноваження замовника 

природоохоронного заходу «Коригування робочого проекту: 

Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення 

«Очисні споруди каналізації потужністю 500 м
3
/добу в м. Олевськ – 

заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне 

енергозберігаюче (перерахунок в цінах 2017 року)». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В.  

 

 

Міський голова                                                                      О.В. Омельчук 

 

 

 



                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
__________________________________________________________________ 

Позачергова 

Р І Ш Е Н Н Я  № 242 

ХІV сесія           VІІІ скликання  

 

від 17.08.2017 року 

 

Про внесення змін та затвердження 

Статуту комунальної установи 

«Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради 

у новій редакції 

 

         Керуючись ст. 26,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Основи законодавства України про охорону 

здоров'я», 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. Внести зміни та затвердити Статут комунальної установи  «Олевська  

центральна лікарня» Олевської міської ради у новій редакції  

2. Головному лікарю КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради провести державну реєстрацію Статуту, згідно з вимогами чинного 

законодавства України.  

3. Контроль за виконанням даного 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                                                                      О.В. Омельчук 

 

 

 

 



                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
__________________________________________________________________ 

Позачергова 

Р І Ш Е Н Н Я  № 243 

ХІV сесія           VІІІ скликання  

 

від 17.08.2017 року 

 

Про прийняття на баланс міської ради  

закладу та основних засобів і  матеріалів по КУ «Олевська  

центральна лікарня» Олевської міської ради 

Про передачу в управління КУ «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради 

основних засобів та матеріалів 

 

 У відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

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

державної та комунальної власності, рішення ХХ сесії VII скликання 

Олевської районної ради від 05.07.2017р. № 218 «Про передачу комунальної 

установи «Олевська центральна районна лікарня» Олевської районної ради зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району у 

комунальну власність Олевської міської об’єднаної територіальної громади», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та постійної комісії 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти на баланс Олевської міської ради заклад і основні засоби та 

матеріали по комунальній установі «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради від Олевської районної ради на загальну суму – 

20591282,67 грн. (акти прийому-передачі додаються). 

2. Передати в управління комунальній установі «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради основні засоби та матеріали від 

Олевської міської ради на загальну суму - 20591282,67 грн. (акти 

прийому-передачі додаються). 



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

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку. 

 

 

Міський голова                    О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
__________________________________________________________________ 

Позачергова 

Р І Ш Е Н Н Я  № 244 

ХІV сесія           VІІІ скликання  

 

від 17.08.2017 року 

 

Про прийняття на баланс міської  

ради закладу та основних засобів і матеріалів 

по КЗ «Олевський Центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Олевської міської ради 

та передачу в управління КЗ «Олевський 

Центр первинної медико-санітарної 

допомоги»  Олевської міської ради 

основних засобів та матеріалів 

 

 У відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

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

державної та комунальної власності, рішення ХV сесії VII скликання 

Олевської районної ради від 22.02.2017р. № 175 «Про передачу бюджетних 

установ, закладів та їх майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міста району у комунальну власність Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

розвитку та постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти на баланс Олевської міської ради заклад і основні засоби та 

матеріали по комунальному закладу «Олевський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Олевської міської ради від Олевської 

районної ради (акти прийому-передачі додається). 

2. Передати в управління комунальному закладу «Олевський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Олевської міської ради основні 

засоби та матеріали від Олевської міської ради (акти прийому-передачі 

додаються). 



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

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку. 

 

 

  Міський голова                      О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


