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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХХХVІІІ сесія                    VІІ скликання 

 

від 14.03.2019 року  

 

Про внесення змін до 

міського бюджету Олевської  

міської об’єднаної  територіальної  

громади на 2019 рік  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом 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 102 000  гривень залишків коштів  

спеціального фонду міського бюджету. 

          2. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018  року №876 „Про 

міський бюджет Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік ” зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 

14.02.2019 року №943 „Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ”, а саме:        

           2.1. В підпункті 1 пункту 1 цифри 252 556 111 гривень, 249 121 811 

гривень, 3 434 300 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 252 945 204 гривень, 

249 414 868 гривень, 3 530 336 гривень. 

          2.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 266 390 415 гривень, 236 255 905 

гривень, 30 134 510 гривень замінити,  відповідно, цифрами 266 881 508 гривень, 

237 020 962 гривень, 29 860 546 гривень. 

2.3. Підпункт 3  пункту 1 викласти у такій редакції: «3) Установити в цілому 

профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 12 393 906 гривень згідно з 

додатком  №2  до цього рішення, з них:   

             - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 14 511 910 гривень 

напрямком використання якого визнати передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
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   - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 2 118 004 гривень, 

джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів 

міського бюджету, у т.ч. за рахунок залишку коштів міського бюджету у  сумі 

347 500 гривень, залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

- 1 770 504 гривень. 

2.4. Підпункт 4 пункту 1 викласти в такій редакції: «4) Установити в цілому 

дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 26 330 210 гривень. 

(додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 14 511 910 гривень; 

           - запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх 

запозичень від Північної Екологічної Фінансової корпорації (НЕФКО)  в сумі 12 

500 000 гривень; 

- використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету, які 

виникли станом на 01.01.2019 року у сумі 807 900 гривень, в тому числі: від 

надходжень до бюджету розвитку міського бюджету – 705900 гривень, 

надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва – 102 000 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі      1 489 600 гривень 

(погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової 

Корпорації НЕФКО)». 

          2.5. У пункті  2  цифри 236 255 905 гривень, 30 134 510  гривень замінити 

відповідно цифрами 237 020 962 гривень, 29 860 546 гривень. 

2.6.  У пункті  6 цифри 18 499 076 гривень   замінити відповідно цифрами 20 071 

344 гривень.   

 

          3. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 5, 6 викласти в новій редакції та доповнити 

пунктом 4.2. 

  

 

Міський голова                                                                                 О.В.Омельчук  
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Інформація 

про внесення змін до міського бюджету на 2019  рік 

 

       На підставі поданих документів  вносяться наступні зміни до міського 

бюджету. 

Надання іншої субвенції з місцевого бюджету 

1. 1.  З Олевського   районного  бюджету Олевському міському бюджету   

(сесія Олевської районної ради від 26.02.2019 року) 

 

   (грн.) 

 
Всього 

в т.ч. 

поточні  капітальні 

Для громадської спортивної 

організації «Колос» на придбання 

спортивного інвентарю та нагородної 

атрибутики 15 000 15 000  

 

1.2.  З Радовельського сільського бюджету  Олевському міському бюджету 

(сесія Радовельської сільської  ради від 06.02.2019 року) 

 

   (грн.) 

 
Всього 

в т.ч. 

поточні  капітальні 

Кишинському стаціонарному 

відділенню на утримання одиноких 

громадян, які прибули на постійне 

проживання з с.Радовель 

 45 500 45 500  

Комунальній установі «Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді» Олевської міської ради  60 757 60 757 

 

На утримання КУ «Трудовий архів» 

Олевської міської ради  14 500 14 500 
 

Всього  120 757 120 757   

 

2. Олевський районний бюджет передає міському бюджету залишок коштів 

освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2017 року в сумі 155 000 

грн. на поліпшення матеріально-технічної бази шкіл (сесія Олевської 

районної ради від 26.02.2019 року), в зв’язку з чим вносяться наступні зміни:  

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

        Збільшити доходи загального фонду по коду на суму 41051100 «Субвенція 

з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду» на суму 155 000 грн. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11?find=1&text=%EE%F1%E2%B3%F2%ED%FC#w13
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        Збільшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами» на загальну суму 27 000 грн. 

        Збільшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на загальну суму 128 000 грн. 

 

3. Білокоровицький сільський бюджет  передає міському бюджету субвенцію 

з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на медичне обслуговування 

внутрішньо переміщених осіб (сесія Білокоровицької сільської ради від 

20.02.2019 року), в зв’язку з чим вносяться наступні зміни:  

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

        Збільшити доходи загального фонду по коду на суму 41051500 «Субвенція 

з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я 

за рахунок коштів медичної субвенції» на суму 2 300 грн. 

 

        Збільшити видатки по загальному фонду по КТПКВКМБ 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КЕКВ 2282  

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

заходів розвитку» на загальну суму 2 300 грн. 

 

4. Для оплати за ПКД та виконані роботи по об’єкту «Будівництво мереж 

водопостачання та водовідведення з відновленням громадських туалетів по 

вул.С-Миколаївській в м.Олевськ» вносяться наступні зміни:  

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

       Збільшити доходи по спеціальному фонду по коду доходів 33010100 «Кошти 

від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної Республіки Крим»  на суму 96 036  грн. 

        Збільшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0117330 

«Будівництво інших об'єктів комунальної власності», КЕКВ 3122  «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об'єктів» на загальну суму 96 036 грн. 

 

5. За рахунок залишку коштів  від відшкодування втрат  с/г та л/с 

виробництва спеціального фонду міського бюджету, який утворився станом 

на 01.01.2019 року спрямувати на проведення нормативно-грошової оцінки 

землі  – 102 000 грн. 
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     Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0117130 

«Здійснення заходів із землеустрою»,  КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на суму 102 000 грн. 

 

6. Зміни в межах кошторисних призначень. 

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

      Зменшити видатки по спеціальному фонду КПКВКМБ 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів»,  КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших 

об»єктів» на суму 274 384 грн.. 

       Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0117150 

«Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства», КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  на суму 274 

384 грн. 

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

     Зменшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0117350 

«Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)», КЕКВ 2281  „Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 

реалізації державних (регіональних) програм” на загальну суму 400 000 грн. 

     Збільшити видатки по загальному фонду КПКВКМБ 0117130 «Здійснення 

заходів із землеустрою»,  КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

суму 400 000 грн. 

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

     Зменшити видатки по спеціальному фонду КПКВКМБ 0117640 «Заходи з 

енергозбереження»,  КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об»єктів» на суму 

200000 грн. 

     Збільшити видатки по загальному фонду КПКВКМБ 0117640 «Заходи з 

енергозбереження»,  КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 

200000 грн. 

 

Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

       Зменшити видатки спеціального фонду по КТПКВКМБ 0117361 

«Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об`єктів» на загальну суму 2 000 000 грн. 

 

        Збільшити видатки по спеціальному фонду по КТПКВКМБ 0119750 

«Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів», 

КЕКВ 3220  «Капітальні трансферти органам державного управління  інших 

рівнів» на загальну суму 2 000 000 грн. 
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     Головний розпорядник – Олевська міська рада. 

 

     Зменшити видатки по спеціальному фонду КПКВКМБ 0117130 «Здійснення 

заходів із землеустрою»,  КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

суму 49 944 грн. 

     Збільшити видатки по спеціальному фонду КПКВКМБ 0111010 «Надання 

дошкільної освіти»,     КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму   

23 454 грн. 

Збільшити видатки по спеціальному фонду КПКВКМБ 0111010 

«Будівництво освітніх установ та закладів»,  КЕКВ 3142  «Реконструкція та 

реставрація інших об’єктів» на суму   26 490 грн. 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                                  К.О.Горпиніч 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 
 
 

 

                                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХХХVІІІ сесія                    VІІ скликання 

 

від 14.03.2019 року  

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян: Лавренчук Лілії Миколаївни, що 

проживає за адресою: м.Олевськ, вул.Тютюнника, 4, Коваль Тетяни Адамівни, 

що проживає за адресою: с.Жубровичі, вул.Робітнича, 22-А, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до 

«Програми соціального захисту населення Олевської об'єднаної територіальної 

громади на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням  І сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання, враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати право відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради на 

виплату одноразової матеріальної допомоги: 

   -  Лавренчук Лілії Миколаївні  на відновлення житла після пожежі та  

лікування опіків після пожежі сусіда Покальчука Олександра Петровича - 

5 000 гривень; 

   - Коваль Тетяні Адамівні на вирішення складних побутових умов – 3 000 

гривень. 

 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                                О.В.Омельчук  
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХХХVІІІ сесія                    VІІ скликання 

від 14.03.2019 року  

 

Про розширення повноважень 

в.о. старости Олевської міської  

об’єднаної територіальної громади  

Чорної І.В. 

 

 

Керуючись статтями 1, 37 Закону України “Про нотаріатˮ, пп.5 «б» ч.1 

статі 38, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у 

зв’язку з відсутністю у селах Калинівка, Бацево, Ліски, Майдан, Джерело та 

Сарнівка Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської 

області виконуючого обов’язки старости та нотаріуса, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Розширити повноваження та уповноважити в.о. старости сіл Зольня, 

Ковалівка, Сердюки – Чорну Інну Василівну на вчинення нотаріальних дій, 

передбачених статтею 37 Закону України “Про нотаріатˮ, у наступних населених 

пунктах Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської 

області: с. Калинівка, с. Бацево, с. Ліски, с. Майдан, с. Джерело та с. Сарнівка, 

до обрання на перших виборах старост у вказаних населених пунктах 

територіальної громади.  
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

Міський голова                   О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХVIІІ сесія             VІІ скликання  

 

від 07.03.2019 року  

 

Про порядок організації та залучення 

громадян до громадських робіт на 2019 рік 

 

 У зв'язку необхідністю організації та залучення громадян до громадських 

робіт на 2019 рік,  керуючись ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», 

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

висновок постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету 

та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити види робіт, які можуть застосовуватись під час організації 

громадських робіт у 2019 році та мають суспільно корисну спрямованість, 

відповідають потребам та соціальному розвитку міської ради відповідно до 

додатку. 

2. Фінансування організації громадських робіт, у разі залучення зареєстрованих 

безробітних, здійснювати за рахунок міської ради в сумі 80000,00 (вісімдесят 

тисяч) грн. 

3. Уповноважити міського голову Омельчука О.В. укласти з Олевським 

районним центром зайнятості договір про організацію громадських робіт та їх 

фінансування та укласти з особами, які беруть участь у громадських роботах, 

строкові трудові договори у письмовій формі із занесенням запису до трудової 

книжки відповідно до Кодексу законів про працю в Україні. 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради  Дорош 

В.В. своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату праці безробітних, 

залучених до участі у громадських роботах. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ніколайчука О.В. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 
   Додаток 

до рішення ХХХVІІІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 07.03.2019 р. № «Про 

порядок організації та залучення громадян до 

громадських робіт на 2019 рік» 

 

 

 

ВИДИ РОБІТ 

які можуть застосовуватись під час організації оплачуваних громадських 

робіт та мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам 

та соціальному розвитку міської ради 

 

1. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 

2. Впорядкування, благоустрій, озеленення території міської ради. 

3. Благоустрій кладовища. 

4. Впорядкування братських могил, пам’ятників, цвинтарів місць поховання 

загиблих захисників Вітчизни та інших пам’яток культурної спадщини. 

5. Виконання робіт по догляду за криницями загального користування. 

6. Впорядкування придорожніх смуг. 

7. Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-

медичного патронажу осіб з інвалідністю  або тимчасово непрацездатним. 

8. Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є 

учасниками АТО та зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту тощо.  

 

 

Секретар ради         В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я №  

ХХХVIІІ сесія              VІІ скликання  

 

Про встановлення розміру кошторисної 

заробітної плати в будівництві 

 

З метою встановлення єдиного механізму розрахунку кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначені вартості будівництва об’єктів 

на території Олевської ОТГ, керуючись наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

20.10.2016 № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначені вартості будівництва 

об’єктів», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи дані Держстату щодо середньомісячної заробітної плати 

за видом економічної діяльності «Будівництво» за період з початку року у 2018 

році і прогнозний індекс споживчих цін на 2019 рік, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 «Про схвалення Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки», рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Встановити розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при 

складанні проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів (нове 

будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне 

переоснащення) за рахунок коштів міського бюджету, комунальних 

підприємств, установ і організацій в сумі 8527,52 грн., що відповідає середньому 

розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних 

умовах. 

2. Вважати такими, що втратили чинність рішення ХІІІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 11.08.2017 року № 210 «Про встановлення розміру 

заробітної плати в будівництві» та рішення ХХVІ сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 26.04.2018 року № 575 «Про внесення змін у рішення ХІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 11.08.2017 року № 210 «Про 

встановлення розміру заробітної плати в будівництві». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича 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 


