
ПРОЕКТ 

 Перелік питань на позачергову сімнадцяту сесію Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 27.10.2017 року.                                            

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. 
Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

2. Про затвердження розпорядження голови Олевської міської ради. 
Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

3. Про надання дозволу на відчуження майна комунальної власності. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

4. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність майна від 

Асоціації об’єднаних територіальних громад. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

5. Про розроблення детального плану території земельної ділянки 

розташованої в с. Хочине Олевського району Житомирської області. 
Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, архітектури , 

будівництва та житлово-комунального господарства. 

 
6. Про розроблення детального плану території земельної ділянки 

розташованої  в с. Копище Олевського району Житомирської області. 
Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, архітектури , 

будівництва та житлово-комунального господарства. 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 27.10.2017 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», статтею 78  Бюджетного кодексу України та 

враховуючи  висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.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», від 17.08.2017 року № 245 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2017 рік», від 12.10.2017 року № 282 

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

 1.1. В підпункті 1.1 цифри 234 991 343,51 грн., 207 862 105,51 грн., 27 129 

238,00 грн., 25 563 338,00 грн.  замінити,  відповідно, цифрами 235 676 543,51 

грн., 208 547 305,51 грн., 27 129 238,00 грн., 25 563 338,00 грн. 

          1.2. В підпункті 1.2 цифри 237 589 100,51 грн., 190 442 731,51 грн., 47 146 

369,00 грн. замінити,  відповідно, цифрами 238 274 300,51 грн., 191 127 931,51 

грн., 47 146 369,00 грн. 

          1.3. У пункті  3  цифри 190 442 731,51 грн., 47 146 369,00 грн. замінити 

відповідно цифрами 191 127 931,51 грн., 47 146 369,00 грн. 
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          1.4. У пункті  9 цифру 5 877 430,58 грн.  замінити відповідно    цифрою  

6 000 430,58 грн. 

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

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 27.10.2017 року 

 

Про затвердження розпоряджень 

голови Олевської міської ради 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О. про затвердження розпорядження голови Олевської міської ради 

та  враховуючи  висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити розпорядження голови Олевської міської ради від 19.10.2017 року 

№309 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік».  

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

                                                                  

Розпорядження 

Олевського міського голови 

 

від 19.10.2017 року №309 

 

Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік 

 

           Відповідно до статей 26, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України  від 

12.01.2011 №18 Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, 

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», 

розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 

17.10.2017 року № 407, рішення ХХІІІ сесії VІІ скликання Олевської районної 

ради від 18.10.2017 року №237, розпорядження Білокоровицького сільського 

голови від 19.10.2017 року №187, пункту 14  рішення І сесії  8 скликання 

Олевської міської ради від  23.01.2017 року  № 20 «Про міський бюджет  на 

2017 рік: 

 

1. Внести такі зміни до загального фонду  міського бюджету на 2017 рік:. 

 

1) збільшити  доходи по ККДБ 41034200 «Медична субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам» на загальну суму 528 500,00 грн. 

2) збільшити видатки на загальну суму 528 500,00 грн., у тому числі: 

по КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»,  КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку» на суму 317 100,00 

грн.  

по КПКВКМБ 0112180 «Первинна медична допомога населенню», КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  

до заходів розвитку» на суму 211 400,00 грн. 

2. Розпорядження міського голови винести на розгляд та затвердження сесії 

міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.                                

 

Міський голова                                        О.В.Омельчук 

 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 27.10.2017 року 

 

Про надання дозволу на відчуження  

майна комунальної власності 

 

 Розглянувши звернення Державної судової адміністрації України  

№1969/17 від 13.10.2017р., беручи до уваги, що будівля за адресою: м. Олевськ 

вул. Володимирська, 7 з 2011 року перебуває в оренді Державної судової 

адміністрації, керуючись п.30ст. 26 та.,п.5 ст.60  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ч.2 ст.6 та ст. 18 «Про охорону культурної 

спадщини», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку відчуження об’єктів державної власності» від 06.06.2007р. N803, 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на відчуження майна комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, а саме: основної будівлі, загальною площею 

749,7 м. кв., з господарськими спорудами, загальною площею 190,3 м.кв., що 

знаходиться за адресою: вул. Володимирська, буд. 7, м. Олевськ,  

Житомирської області та перебуває на балансі комунальної установи «Олевська 

центральна районна лікарня», балансовою вартістю 246 396 (двісті сорок шість 

тисяч триста дев’яносто шість гривень 00 копійок). 

2. Управлінню економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності Олевської міської ради спільно з балансоутримувачем: 

2.1. забезпечити проведення інвентаризації основних засобів, які підлягають 

відчуженню; 

2.2. забезпечити проведення незалежної оцінки майна, визначеного в п.1 

даного рішення, що містять невід’ємні поліпшення; 

2.3. подати на затвердження міській раді звіт про незалежну оцінку майна 

комунальної власності, що містить невід’ємні поліпшення; 
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2.4. отримати дозвіл на відчуження майна комунальної власності від органу 

охорони культурної спадщини. 

3. Балансоутримувачу – комунальній установі «Олевська центральна районна 

лікарня» надати до 06.11.2017 року до управління економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської 

ради: 

3.1 техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна; 

3.2 акт про оцінку вартості основних засобів, які підлягають відчуженню, згідно 

з даними бухгалтерського обліку, за встановленою формою; 

3.3 акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до 

відчуження; 

3.4 відомості про об’єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до 

відчуження, згідно з даними бухгалтерського обліку на дату оцінки; 

3.5. звіт про оцінку майна, що пропонується до відчуження.     

4.  Встановити особливі умови продажу: «Покупцю не проводити зміну фасаду 

без погодження органу культурної спадщини». 

5.  Дозвіл на реалізацію майна комунальної власності діє до 31.12.2017 року 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг. 

 

 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія           VІІІ скликання  

 

Про надання згоди на прийняття  

у комунальну власність майна  

від Асоціації об’єднаних 

територіальних громад 

 

Відповідно до статей 17, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», в рамках реалізації проекту Асоціації об’єднаних територіальних 

громад «Впровадження сучасних інструментів муніципального менеджменту в 

нових ОТГ» за підтримки програми Ради Європи «Децентралізація та 

територіальна консолідація в Україні» в частині міні-проекту Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, враховуючи висновок постійної комісії 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, в особі Олевської міської ради, від 

Асоціації об’єднаних територіальних громад обладнання на загальну суму 

164 416,00 грн згідно з переліком (додаток 1). 

2. Утворити комісію з приймання-передачі майна (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Ніколайчука О.В. та постійну комісіїю міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг. 

 

 

 

Міський голова        О.В Омельчук  
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         Додаток 1 

         до рішення сімнадцятої сесії 

         Олевської міської ради 

         восьмого скликання 

         від 26.10.2017 року № ______ 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається у комунальну власність 

Олевської міської ради 

№  Найменування Кількість Ціна 
без ПДВ 

Сума 
без ПДВ 

1 Лавка вулично-паркова 8 шт 2362,00 18896,00 
2 Лавка вулично-паркова 4   шт 3630,00 14520,00 
3 Дитяча гойдалка одномісна 2 шт 3400,00 6800,00 
4 Ігровий комплекс «Малютка-4» 1 шт 22850,00 22850,00 
5 Гойдалка-балансир «Малютка» 2 шт 2300,00 4600,00 
6 Пісочниця «Малютка» 2 шт 1650,00 3300,00 
7 Диван парковий «Рів’єра» 4 шт 2900,00 11600,00 
8  Турнік кутовий зі сходами 1 шт 6200,00 6200,00 
9 Рукохід «Змійка» 1 шт 5450,00 5450,00 
10 Бруси 1 шт 4700,00 4700,00 
11 Дитяча гойдалка одномісна 2 шт 3400,00 6800,00 
12 Ігровий комплекс «Малютка-4» 1 шт 22850,00 22850,00 
13 Гойдалка-балансир «Малютка»  2 шт 2300,00 4600,00 
14 Пісочниця «Малютка» 2 шт 1650,00 3300,00 
15 Диван парковий «Рів’єра» 4 шт 2900,00 11600,00 
16 Турнік кутовий зі сходами 1 шт 6200,00 6200,00 
17 Рукохід «Змійка» 1 шт 5450,00 5450,00 
18 Бруси 1 шт 4700,00 4700,00 

 ВСЬОГО:  шт  164416,00 

 
 

 

 

Міський голова О.В.Омельчук 
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Додаток 2 

         до рішення сімнадцятої сесії 

         Олевської міської ради 

         восьмого скликання 

         26 жовтня 2017 року № ______ 

 
 

КОМІСІЯ 

з приймання-передачі майна в комунальну власність 

Олевської міської ради 
 

Ніколайчук 

Олександр Миколайович 

- заступник міського голови  

   

Члени комісії 

   

Ковальчук Олег 

Борисович 

- Начальник управління економічного 

розвитку 

   

Кравченко Андрій 

Миколайович 

- юрист 

   

Горпиніч Катерина 

Олександрівна 

- Начальник фінансового відділу 

   

Полтавець 

Валентина Дмитрівна 

- виконавчий директор Асоціації об’єднаних 

територіальних громад 

   

   

   

   
 
 

Міський голова  О.В. Омельчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 

                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 27.10.2017 року 

 

Про розроблення детального плану 

території земельної ділянки 

розташованої в с. Хочине 

Олевського району 

Житомирської області 
 

Відповідно до статей 12, 17 Закону України «Про основи 

містобудування», статей  10, 19, 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 

2011 року № 555 «Порядок проведення громадських слухань щодо врахувань 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 

на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану 

території», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 

«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1468/20206 від 20 грудня 

2011 року, враховуючи звернення управління містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального господарства Олевської міської ради від 

19 жовтня 2017 року щодо розроблення детального плану території земельної 

ділянки, яка розташована в с. Хочине Олевського району Житомирської області 

для будівництва сучасного центру безпеки по вул. Малікова, 52, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Розробити детальний план території земельної ділянки, яка 

розташована в с. Хочине Олевського району Житомирської області для 

будівництва сучасного центру безпеки по вул. Малікова, 52, відповідно до 

договору з організацією, яка має в своєму складі особу з відповідним 

кваліфікаційним сертифікатом на виконання робіт з розроблення містобудівної 

документації. 



ПРОЕКТ 

2. Замовником на виконання детального плану території земельної 

ділянки, яка розташована в с. Хочине Олевського району Житомирської області 

для будівництва сучасного центру безпеки по вул. Малікова, 52, визначити 

виконавчий комітет Олевської міської ради. 

3. Фінансування робіт з розробки детального плану території земельної 

ділянки, яка розташована в с. Хочине Олевського району Житомирської області 

для будівництва сучасного центру безпеки по вул. Малікова, 52, здійснити за 

рахунок кошторисних призначень Олевської міської ради. 

4. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Олевської міської ради забезпечити: 

4.1 організацію оформлення вихідних даних на розробку детального 

плану території; 

4.2 розгляд проектних матеріалів та проведення процедури громадських 

слухань проекту детального плану території у відповідності до чинного 

законодавства; 

4.3 проект детального плану території відповідно до чинного 

законодавства подати на розгляд та затвердження Олевською міською радою. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Колбасюка В.В. та постійну комісію міської ради з питань   

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

 

Міський голова                                                           О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

                                                                                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХVІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 27.10.2017 року 

 

Про розроблення детального плану 

території земельної ділянки 

розташованої  в с. Копище 

Олевського району 

Житомирської області 

 

Відповідно до статей 12, 17 Закону України «Про основи 

містобудування», статей  10, 19, 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 

2011 року № 555 «Порядок проведення громадських слухань щодо врахувань 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 

на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану 

території», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 

«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1468/20206 від 20 грудня 

2011 року, враховуючи звернення управління містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального господарства Олевської міської ради від 

19 жовтня 2017 року щодо розроблення детального плану території земельної 

ділянки, яка розташована в с. Копище Олевського району Житомирської 

області для реконструкції адмінбудівлі під облаштування дошкільного 

навчального закладу по вул. Партизанській, 50, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Розробити детальний план території земельної ділянки, яка 

розташована в с. Копище Олевського району Житомирської області для 

реконструкції адмінбудівлі під облаштування дошкільного навчального закладу 

по вул. Партизанській, 50 відповідно до договору з організацією, яка має в 

своєму складі особу з відповідним кваліфікаційним сертифікатом на виконання 

робіт з розроблення містобудівної документації. 



ПРОЕКТ 

2. Замовником на виконання детального плану території земельної 

ділянки, яка розташована в с. Копище Олевського району Житомирської 

області для реконструкції адмінбудівлі під облаштування дошкільного 

навчального закладу по вул. Партизанській, 50, визначити виконавчий комітет 

Олевської міської ради. 

3. Фінансування робіт з розробки детального плану території земельної 

ділянки, яка розташована в с. Копище Олевського району Житомирської 

області для реконструкції адмінбудівлі під облаштування дошкільного 

навчального закладу по вул. Партизанська, 50, здійснити за рахунок 

кошторисних призначень Олевської міської ради. 

4. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Олевської міської ради забезпечити: 

4.1 організацію оформлення вихідних даних на розробку детального 

плану території; 

4.2 розгляд проектних матеріалів та проведення процедури громадських 

слухань проекту детального плану території у відповідності до чинного 

законодавства; 

4.3 проект детального плану території відповідно до чинного 

законодавства подати на розгляд та затвердження Олевською міською радою. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. та постійну комісію міської ради з питань   

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

Міський голова                                                           О.В. Омельчук 

 


