
 

 
 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й      к о м і т е т 

П Р О Т О К О Л 

чергового засідання виконавчого комітету 

 

від 04.12.2019 року 

 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 

Заступники міського голови     С.В. Мельник 

          Я.М. Осипчук 
 
Члени виконкому: Бабич Л.А., Басюк Н.А., Дударь І.П., Іванов А.Ю., 
Кайданович В.Й., Козловець Л.А., Корнійчук О.В., Кравченко М.К., 
Михалець М.В., Назарчук Н.В., Ратушинський В.О., Розе О. Р., Стафійчук 
К.О., Степанчук В.В., Талах І.В., Тимощук В.А., Хомутовський А.В., 

Шибецький В.П., Чорна І.В. 
 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /197. Про схвалення проєкту рішення Міської ради «Про бюджет Олевської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» та Прогнозу бюджету 

Олевської міської об'єднаної територіальної  громади на 2021 і 2022 роки. 

  Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради 

 
2./198. Про погодження кандидатури на посаду завідувача комунальної 

установи «Трудовий архів» Олевської міської ради. 

Інформує: Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

3. /199. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Олевської 

ОТГ. 

Інформує: Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

  

4. /200.  Про затвердження розпоряджень міського голови. 



 

Інформує: Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

5. /201. Про представлення до звання «Мати-героїня». 

Інформує: Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

6. /202. Про затвердження звіту з  фінансового плану за 9 місяців 2019 року 

комунального некомерційного підприємства «Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради.  

Інформує: Кретт Алла Михайлівна - економіст Олевського центру первинної 

медичної допомоги. 

 

7. /203. Про затвердження змін до  фінансового плану на IV квартал 2019 року 

комунального некомерційного підприємства «Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради. 

Інформує: Кретт Алла Михайлівна - економіст Олевського центру первинної 

медичної допомоги. 

 

8. /204. Про відкриття інклюзивної групи в Олевському ЗДО №2 «Малятко» 

Олевської міської ради. 

Інформує: Осипчук Я.М. – заступник міського голови. 

 

9. /205. Про відкриття інклюзивної групи в Олевському центрі розвитку дитини 

№1 «Зірочка» Олевської міської ради. 
Інформує: Осипчук Я.М. – заступник міського голови.  

 
10. /206. Про введення додаткових ставок до штатного розпису Олевського ДНЗ 

№10 «Струмочок». 

Інформує: Осипчук Я.М. – заступник міського голови.  

 

11. /207. Про надання дозволу на вчинення правочину від імені малолітньої 

дитини. 

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

12./208. Про затвердження висновку служби у справах дітей Олевської 

райдержадміністрації від 15.11.2019 року № 722. 

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

13. /209. Про затвердження висновку служби у справах дітей Олевської 

райдержадміністрації від 15.11.2019 року № 723. 

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

14. /210. Про надання статусу дитини-сироти  Яременку Богдану Івановичу, 

2008 р.н. та Яременку Євгену Володимировичу, 2016 р.н. 

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 



 

 

15. /211. Про надання статусу дитини-сироти Патюку Віктору Миколайовичу, 

2002 р.н. Патюк Юлії Миколаївні, 2004 р.н. та Патюку Денису Миколайовичу, 

2006 р.н. 

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

16. /212. Про влаштування дитини під опіку в сім’ю потенційного опікуна. 

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

17. /213. Про надання дозволу на вчинення правочину в інтересах дітей. 

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

18. /214. Про надання дозволу на встановлення та взяття на баланс стендів 

екологічного спрямування. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

19. /215. Про зміну адресних номерів. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

20. /216. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

21. /217. Про затвердження містобудівних умов та обмежень. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

22. /218. Про надання дозволу на встановлення рекламного засобу.  

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

23. /219. Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди.  

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

24. /220. Про продовження термінів дії паспортів прив'язки тимчасової споруди. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

25. /221. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

26. /222. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.03.2019 № 

56 «Про погодження переліку об’єктів, що можуть реалізуватися за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році  в Олевській 

міській об’єднаній територіальній громаді». 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

 



 

СЛУХАЛИ: 1. Про схвалення проєкту рішення Міської ради «Про  бюджет 

Олевської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» та 

Прогнозу бюджету Олевської міської об'єднаної територіальної  громади 

на 2021 і 2022 роки. 
  Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради 

 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 197 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про погодження кандидатури на посаду завідувача 

комунальної установи «Трудовий архів» Олевської міської ради. 
Інформує: Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 198 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Олевської ОТГ. 
Інформує: Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 199 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Інформує: Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 200 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про представлення до звання «Мати-героїня». 

Інформує: Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 201 додається/ 

 



 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження звіту з  фінансового плану за 9 місяців 

2019 року комунального некомерційного підприємства «Олевський центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради.  

Інформує: Кретт Алла Михайлівна - економіст Олевського центру первинної 

медичної допомоги. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 202 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження змін до  фінансового плану на IV квартал 

2019 року комунального некомерційного підприємства «Олевський центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради. 
Інформує: Кретт Алла Михайлівна - економіст Олевського центру первинної 

медичної допомоги. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 203 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про відкриття інклюзивної групи в Олевському ЗДО №2 

«Малятко» Олевської міської ради. 
Інформує: Осипчук Я.М. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 204 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про відкриття інклюзивної групи в Олевському центрі 

розвитку дитини №1 «Зірочка» Олевської міської ради. 
Інформує: Осипчук Я.М. – заступник міського голови.  

 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 207 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про введення додаткових ставок до штатного розпису 

Олевського ДНЗ №10 «Струмочок». 
Інформує: Осипчук Я.М. – заступник міського голови.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 208 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про надання дозволу на вчинення правочину від імені 

малолітньої дитини. 
Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 



 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 209 додається/ 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження висновку служби у справах дітей 

Олевської райдержадміністрації від 15.11.2019 року № 722. 
Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 210 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13.  Про затвердження висновку служби у справах дітей 

Олевської райдержадміністрації від 15.11.2019 року № 723. 

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 211 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про надання статусу дитини-сироти. 

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 212 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про надання статусу дитини-сироти.  

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 213 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про влаштування дитини під опіку в сім’ю потенційного 

опікуна. 

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 214 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу на вчинення правочину в інтересах 

дітей. 



 

Інформує: Скумін Н.А. – спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 215 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про надання дозволу на встановлення та взяття на баланс 

стендів екологічного спрямування. 
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 216 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про зміну адресних номерів. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 217 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

насаджень. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 218 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження містобудівних умов та обмежень. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 219 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про надання дозволу на встановлення рекламного засобу.  

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 220 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди.  

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 221 додається/ 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про продовження термінів дії паспортів прив'язки 

тимчасової споруди. 
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 222 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 223 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

22.03.2019 № 56 «Про погодження переліку об’єктів, що можуть 

реалізуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад у 2019 році  в Олевській міській об’єднаній територіальній 

громаді». 
Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 197 додається/ 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 № 197 

Про схвалення проєкту рішення  

міської ради «Про  бюджет 

Олевської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» 

та Прогнозу бюджету Олевської 

міської об'єднаної територіальної  

громади на 2021 і 2022 роки 

  
        Відповідно до Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік, виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 1. Схвалити проєкт рішення Олевської міської ради «Про бюджет Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та Прогноз 

бюджету Олевської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 і 2022 

роки, що додаються. 

2. Внести проєкт рішення Олевської міської ради «Про бюджет Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» на розгляд і 

затвердження міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом обов’язків. 

  
 

 

Міський голова                     Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

П Р О Є К Т 
 

   
    

  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №________ 

ХLVІІІ сесія          VІІ скликання  

від __.12.2019 року  

Про місцевий бюджет 

Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади 

на 2020 рік 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2020 рік: 

1) Доходи міського бюджету у сумі 258 334 263 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету – 255 109 563 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету – 3 224 700 гривень, згідно з  додатком 1 

до рішення. 

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів міському бюджету відповідно 

до додатку 1.1.  

2) Видатки міського бюджету у сумі 263 878 905 гривень, у тому числі видатки 

загального фонду міського бюджету – 250 146 405 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету – 13 732 500 гривень.  

3) Профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі   4 963 158 гривень, 

напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до 

рішення. 

4)  Установити в цілому дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 

10 507 800 гривень. (додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 4 963 158 гривень; 

           - запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх 

запозичень від Північної Екологічної Фінансової корпорації (НЕФКО)  в сумі 8 

750 000 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі      3 205 358 гривень 

(погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової 

Корпорації НЕФКО). 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80


 

5) Оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 200 

000 гривень, що становить 0,08 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом. 

6) Резервний фонд міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 

0,04 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим 

пунктом. 

2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2020 рік в розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком 3 до рішення. 

3.  Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4, у 

тому числі інші субвенції з міського бюджету місцевим бюджетам у розрізі 

призначень, згідно з додатком 4.1 до рішення. 

4. Надати право виконавчому комітету міської ради, у разі затвердження 

міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах міського 

бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків міського 

бюджету, з наступним затвердженням міською радою.           

5. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 

до рішення. 

6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 17 933 681 гривень згідно з додатком 6 

до рішення. 

7. Установити, що до джерел формування загального фонду міського бюджету 

на 2020 рік належать доходи, визначені статтею 64
 
Бюджетного кодексу 

України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу 

України, у частині фінансування є надходження, визначені ч.1 ст.72 

Бюджетного кодексу України. 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського 

бюджету на 2020 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 1, 4
1
, 6 частини 1 статті 

69
1
 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 

Бюджетного кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України, та ч.2 ст.72 Бюджетного кодексу 

України. 

9.  Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду 

міського бюджету згідно з відповідними пунктами статей  69
1
, 101 Бюджетного 

кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 

89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду 

згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, 

спрямовуються відповідно на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 

71 Бюджетного кодексу України. 

10. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 

9 060 267 гривень. 



 

11. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України, захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду 

на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню; 

поточні трансферти місцевим бюджетам. 

12. Надати право міському голові в межах поточного бюджетного періоду 

здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів 

міського бюджету  на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного 

кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

13.   Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право 

виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів 

міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального 

фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за 

користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця 

поточного бюджетного періоду. 

14. Головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету: 

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цього рішення; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними 

програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим 

рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством 

фінансів України, до 15 березня 2020 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету; 

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 

кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних 

асигнувань; 



 

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за 

кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 

розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання; 

7) до закінчення першого кварталу 2020 року внести пропозиції щодо 

приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених 

асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши 

при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо 

утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та 

здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на 

премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в 

межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у 

кошторисах;  

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного 

виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення 

в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників 

бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 

оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків 

за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний 

газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;  

9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної 

плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної 

плати;  

10) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників 

бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими 

складовими заробітної плати в річному вимірі;  

11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та 

детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування 

(та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та 

вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також 

тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися 

кошти з міського бюджету; 

 12) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції міській раді щодо 

внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх 

дії. 

15. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію 

регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються міською 

радою. 

16. Установити, що рішеннями міського голови, виконавчого органу ради 

можуть здійснюватися редакційні уточнення найменування об’єктів (заходів) 

та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, 

визначеного у рішеннях міської ради. 

17. Надати право виконавчому комітету міської ради приймати рішення у 

межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному 

розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і 



 

надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи 

резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення 

обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо 

за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною 

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

економічного розвитку, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу 

України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  

18. Делегувати повноваження з реалізації державних програм соціального 

захисту населення Олевській районній  державній адміністрації. 

19. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року. 

20. Додатки  1-7 до рішення є його невід’ємною частиною. 

21. Дане рішення підлягає оприлюдненню в газеті «Зорі над Убортю» 

відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 

22. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом обов’язків та 

постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку. 

 
 

Міський голова                                                                             Олег  ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 № 198 

Про погодження кандидатури 

на посаду завідувача комунальної 

установи «Трудовий архів»  

Олевської міської ради 

 
  На підставі рішення виконавчого комітету від 31 травня 2017 року № 57 

«Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, організацій об’єктів комунальної власності 

Олевської об’єднаної територіальної громади», керуючись ст. 29 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Погодити кандидатуру ПАТЮК Лариси Валентинівни на посаду завідувача 

комунальної установи «Трудовий архів» Олевської міської ради.  

2. Олевському міському голові підписати контракт із керівником комунальної 

установи «Трудовий архів» Олевської міської ради терміном на п’ять років. 

 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК   



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 № 199 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ 

 

 

 Розглянувши заяви громадян Олевської ОТГ щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги та заяви громадян щодо поховання рідних, які на день 

смерті ніде не працювали, пенсії не отримували, на обліку в центрі зайнятості 

не перебували, надані документи, враховуючи Положення про порядок надання 

одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням ХХV сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання  від 12.04.2018 року № 542 «Про 

затвердження Положення «Про порядок надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги мешканцям Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади», протокол комісії по виділенню одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ від 02.12.2019 року, керуючись ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку 

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати матеріальну допомогу в сумі 300,00 (триста) грн кожному: 

1.1. ******, проживає по вул. ******, 10 в с. Юрове Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

1. Надати матеріальну допомогу в сумі 500,00 (п’ятсот) грн кожному: 

1.1. ******,проживає по вул. ******,24 в с. Замисловичі Олевського району 

Житомирської області на лікування свекрухи Бондар Надії Мусіївни; 

1.2. ******,проживає по вул. ******, в с. Тепениця Олевського району 

Житомирської області на лікування дитини; 

1.3. ******, проживає по вул. ******, 38 кв.1 в м.Олевськ Житомирської 

області на поховання чоловіка Михайлова Сергія Валентиновича; 

1.4. ******, проживає по вул. ******, в с. Копище Олевського району 

Житомирської області на поховання сина; 

1.5. ******,, проживає по пров. ******, в м. Олевськ Житомирської області на 

поховання брата; 



 

1.6. ******,, проживає по пров. ******, 3 в с. Ліски Олевського району 

Житомирської області на поховання брата Трохимчука Олександра 

Петровича; 

1.7. ******, проживає по вул. ******, 115 в м. Олевськ на поховання батька 

Петрова Миколи Миколайовича; 

1.8. ******, проживає по вул. ******, в м. Олевськ на поховання сина 

Філатова Руслана Володимировича; 

1.9. ******, проживає по вул. ******, в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області на поховання колишнього чоловіка; 

1.10. ******, проживає по вул. ******, в с. Жубровичі Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

1.11. ******, проживає по вул******, в с. Покровське Олевського району 

Житомирської області на лікування дочки Швидкої Лілії Олегівни; 

1.12. ******, проживає по вул. ******,  95 в с. Кам’янка Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

1.13. ******, проживає по вул. ******, в м. Олевськ, на лікування; 

2. Надати матеріальну допомогу в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн 

кожному: 

2.1. ******, проживає по пл. м******1, кв.3 в с. Зольня  Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

2.2. ******, проживає по вул. ******, 28 в с. Перга Олевського району 

Житомирської області на лікування дочки Корнієнко Єви Василівни; 

2.3. ******, проживає по пров. ******, 4 в с. Кам’янка Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

2.4. ******,  проживає по ІІ пров. ******, 1 в с. Журжевичі Олевського 

району Житомирської області на лікування; 

2.5. ******, проживає по вул. ******, 51 в м. Олевськ Житомирської області 

на лікування; 

2.6. ******,, проживає по вул. ******,, 37 в с. Забороче Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

2.7. ******, проживає по вул. ******, 12 в с. Тепениця Олевського району 

Житомирської області на лікування; 

2.8. ******, проживає по вул. ******, 25 в с. Рудня-Озерянська Олевського 

району Житомирської області на лікування; 

2.9. ******, проживає по вул. ******, 96 в с. Хмелівка Олевського району 

Житомирської області на лікування. 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

В.В. виділити кошти в сумі 15800,00 (п’ятнадцять тисяч вісімсот) грн. з 

місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2019 рік. 

 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 № 200 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови 

 

Розглянувши розпорядження міського голови, що видавались у період 

між виконкомами у зв’язку з виробничою необхідністю, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови: 

- від 11.11.2019 № 304 «Про нагородження до Дня працівників сільського 

господарства»  

 

- від 20.11.2019 № 309 «Про нагородження до Дня села»  

 

- від 19.11.2019 № 311 «Про нагородження до Дня Збройних сил України» 

 

- від 27.11.2019 № 323 «Про відзначення міжнародного дня людей з 

інвалідністю». 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

 

від 11.11.2019 № 304 

 

Про нагородження   

до Дня працівників сільського господарства 

 

За багаторічну працю, вагомий внесок у справу та з нагоди професійного 

свята «Дня працівників сільського господарства»: 

1. Нагородити грамотами та грошовими нагородами по 200 (двісті) грн. 

кожному наступних працівників сільського господарства Олевської ОТГ: 

1.1. ЗАРУДНА Оксана Павлівна – здавач молока с.Жубровичі; 

1.2. КРИВОЙ Лариса Миколаївна - здавач молока с.Жубровичі; 

1.3. РОМАНЧУК Галина Гнатівна – здавач молока с.Лопатичі; 

1.4. ТИМОЩУК Сергій Миколайович – здавач молока с.Лопатичі; 

1.5. СИЧОВА Оксана Василівна - здавач молока с.Лопатичі; 

1.6. ГОРПИНІЧ Катерина Володимирівна – здавач молока с.Зольня; 

1.7. СОРОКА Ніна Григорівна – здавач молока с.Сердюки; 

1.8. ПЕТРОВИЧ Павлина Василівна - здавач молока с.Ковалівка; 

1.9. КОЗАЧОК Надія Адамівна - здавач молока с.Кам’янка; 

1.10. ДЖУСЬ Володимир Васильович - здавач молока с.Кам’янка. 

 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі 2000 

(дві тисячі) грн. за рахунок кошторисних призначень. 

 
 
Міський голова                                                                                    О.В.Омельчук  



 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 20.11.2019 № 309  

 

Про нагородження   

до Дня села  

 

  З нагоди святкування Дня села Стовпинка, за високий професіоналізм та 

сумлінну працю: 

 

1. Відзначити  подяками та грошовими винагородами по 200 (двісті) 

гривень кожному з наступних жителів Олевської ОТГ: 

1.1. СТРЕЛЮК Сергій Сергійович – кочегар Стовпинської ЗОШ, 

учасник АТО; 

1.2. КОВАЛЬЧУК Богдан Володимирович – учасник АТО; 

1.3. КОВАЛЬЧУК Андрій Іванович – учасник АТО; 

1.4. КЕДА Микола Кирилович – колишній директор Стовпинської 

ЗОШ. 

 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі 

800,00 (вісімсот) грн., за рахунок кошторисних призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на затвердження чергового виконавчого 

комітету міської ради. 

 
 
 
Міський голова                                                                               О.В.Омельчук  



 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

 

від 19.11.2019 № 311 

 

Про нагородження до  

Дня Збройних сил України 

 

 

 У зв’язку з відзначенням Дня Збройних сил України 06 грудня 2019 року, 

розглянувши лист ТВО військового комісара Олевського районного 

військового комісаріату Житомирської області: 

1. Нагородити подяками та грошовими винагородами в сумі 200,00 (двісті) 

грн. кожному з наступних працівників Олевського районного військового 

комісаріату, а саме: 

1.1. ГАЙЧЕНЯ Наталія Петрівна – молодший спеціаліст служби захисту 

інформації; 

-  

1.2. СИМОНЧУК Галина Миколаївна – провідний спеціаліст відділення 

комплектування; 

-  

1.3. ЛЕСІВ Тетяна Юріївна – головний спеціаліст відділення офіцерів                  

запасу і кадрів; 

-  

1.4. ФІЛІМОНЧУК Ганна Миколаївна - головний спеціаліст відділення 

комплектування. 

-  

 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі 

800,00 (вісімсот) грн. за рахунок кошторисних призначень. 

 
 
 
Міський голова                                                                                 О.В.Омельчук  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

  

27.11.2019  № 323 

 

Про відзначення 

міжнародного дня  

людей з інвалідністю  

 

 У зв’язку з відзначенням міжнародного дня людей з інвалідністю 03 

грудня 2019 року, керуючись ст.13 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», ст.43 п.17 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши лист Житомирської обласної 

організації Українського товариства глухих (УТОГ): 

1. Відзначити грошовими винагородами в сумі 200,00 (двісті) грн. 

кожному з наступних членів даної організації, що проживають на 

території Олевської ОТГ, а саме: 

1.1. ******, с.Жубровичі (3053016477); 

1.2. ******, с.Варварівка (2706423364); 

1.3. ******, с.Варварівка (2389009015); 

1.4. ******, м.Олевськ (1850008719); 

1.5. ******, м.Олевськ (2302115904); 

1.6. ******, с.Кам’янка (3108025676); 

1.7. ******, с.Сердюки (2681821056); 

1.8. ******, с.Кам’янка (1550120798); 

1.9. ******, м.Олевськ (2114416264); 

1.10. ******, м.Олевськ (3248908705); 

1.11. ******, с.Сущани (3269010520); 

1.12. ******, м.Олевськ (2317822210); 

1.13. ******, с.Кам’янка (2544419591); 

1.14. ******, с.Тепениця (2442217876); 

1.15. ******, с.Лопатичі (2247412805); 

1.16. ******, с.Лопатичі (3001820750); 

1.17. ******, м.Олевськ (2517018897); 

1.18. ******, с.Лопатичі (1339520707); 

1.19. ******, с.Жубровичі (3618511097). 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі 

3800,00 (три тисячі вісімсот) грн. за рахунок кошторисних призначень. 

Міський голова                                                                          Олег Омельчук  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 № 201 

Про представлення до звання 

«Мати-героїня» 

 

Розглянувши подання виконуючого обов’язки старости с. Копище 

Михальця Михайла Васильовича про представлення до звання «Мати-героїня» 

жительки села Копище *******, яка народила та виховали п'ятеро дітей до 8-

річного віку, керуючись п. 12 розділу 3 Положення про почесні звання, 

затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 року № 476/2001, 

виконком міської ради  

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед головою Олевської районної 

державної адміністрації про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 

жительці села Копище – *******, 17.07.1980 року народження. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 № 202 

Про затвердження звіту з  

фінансового плану за 9 місяців 

2019 року комунального 

некомерційного підприємства 

«Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської 

міської ради  

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 75, 78  Господарського кодексу України, наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про 

затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», 

статуту комунального некомерційного підприємства «Олевський центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради, та  з метою   розвитку 

первинної медичної допомоги в Олевському районі, впровадженні системи 

оплати за надані медичні послуги, заснованої на результаті, враховуючи 

принцип «гроші ходять за пацієнтом», міська рада 

ВИРІШИЛА: Затвердити звіт з фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Олевський центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради за 9 місяців 2019 року, що додається. 

 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

ОЛЕВСЬКИЙ ЦЕНТР  

ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

11001, м. Олевськ,Житомирськоїобласті, вул. Свято-Миколаївська, 46,ЄДРПОУ 38562298, тел.04135-2-11-40E-mail: 

оlevskrcpmsd@gmail.com 

 

                                                                                   

                                               Пояснювальна записка 

   До звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2019 року 

 

 

   Основний вид діяльності Комунального некомерційного підприємства 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради -

86.21 Загальна медична практика . 

 

Середня кількість працівників-132 особи, в т. ч. 

Лікарів-18 

Середнього медичного персоналу-88 

Молодшого мед.персоналу-9 

Інших-17 

 

Доходи підприємства за 9 місяців  2019 року  

 

Всього доходів по підприємству  -12012,5тис.грн., (менше плану на 662,7 

тис.грн 

або 94,8%) 

 

Витрати підприємства за 9 місяців 2019 року 

 

Витрати  по підпрємству -11411,1тис.грн.(менше плану на 1260,00 тис.грн. або 

90,1%) 

 

 

 

Головний лікар                                                        О.Вишневська  

mailto:OlevskRCPMSD@gmail.


 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019  № 203 

Про затвердження змін до  фінансового 

плану на IV квартал 2019 року комунального 

некомерційного підприємства «Олевський центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради  

 

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 75, 78  Господарського кодексу України, наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про 

затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», 

статуту комунального некомерційного підприємства «Олевський центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради, та  з метою   розвитку 

первинної медичної допомоги в Олевському районі, впровадженні системи 

оплати за надані медичні послуги, заснованої на результаті, враховуючи 

принцип «гроші ходять за пацієнтом», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради на IV квартал 2019 року, що додаються. 

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2019 рік 

покласти на головного лікаря комунального некомерційного підприємства 

«Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

Вишневську О.Є. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської 

ради: з питань планування, бюджету і фінансів, соціально-економічного 

розвитку та соціального захисту населення; з питань охорони здоров’я, 

материнства та дитинства. 

 
 
 
Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 № 204 

Про відкриття інклюзивної групи 

в Олевському ЗДО №2 «Малятко» 

Олевської міської ради 

 
 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 4 

Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №630(зі 

змінами), та з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та 

можливостей, забезпечення психолого-педагогічного супроводу в інклюзивних 

групах, у зв’язку із зверненням батьків та висновком комплексної психолого-

педагогічної оцінки «Інклюзивно-ресурсного центру» Олевської міської ради, 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Відкрити на базі Олевського ЗДО №2 «Малятко» інклюзивну групу; 

2. Ввести посаду асистента вихователя – 1 штатна одиниця; 

3. Завідуючій дошкільним закладом визначити та затвердити відповідним 

наказом склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини 

дошкільного закладу; 

4. Начальнику управління фінансів Горпиніч К.О. проводити фінансування 

відповідно до кошторисних призначень; 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Осипчука Я.М. 

 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 № 205 

Про відкриття інклюзивної групи 

в Олевському центрі розвитку дитини 

№1 «Зірочка» Олевської міської ради 

 
 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 4 

Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №630(зі 

змінами), та з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та 

можливостей, забезпечення психолого-педагогічного супроводу в інклюзивних 

групах, у зв’язку із зверненням батьків та висновком комплексної психолого-

педагогічної оцінки «Інклюзивно-ресурсного центру», виконавчий комітет 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Відкрити на базі Олевського центру розвитку дитини №1 «Зірочка» 

інклюзивну групу; 

2. Ввести посаду асистента вихователя – 1 штатна одиниця; 

3. Завідуючій дошкільним закладом визначити та затвердити відповідним 

наказом склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини 

дошкільного закладу; 

4. Начальнику управління фінансів Горпиніч К.О. проводити фінансування 

відповідно до кошторисних призначень; 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Осипчука Я.М. 

 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 №206 

Про введення додаткових ставок 

до штатного розпису Олевського 

ДНЗ №10 «Струмочок» 

 

На виконання законів України «Про дошкільну освіту», «Про внесення 

змін до законодавчих актів з питань дошкільної, середньої освіти щодо 

організації навчально-виховного процесу», керуючись п. 22 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог наказу 

МОН «Про затвердження Типових штатних нормативів ДНЗ» № 1055 від 

04.11.2010 р. та відповідно до листа управління науки і культури Житомирської 

обласної держадміністрації № 2982-2-2/3-16 від 02.12.2016 р., рішення Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти (від 21.10.2016 р. №49), з 

метою забезпечення доступності до якісної освіти дітей дошкільної віку, 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Ввести в штатний розпис Олевського дошкільного навчального закладу №10 

«Струмочок» 0,375 ставки інструктора з фізичної культури та 0,25 ставки 

практичного психолога з 01.01.2020 року. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансового відділу міської ради Горпиніч К.О. та постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
 
Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 №207 

Про надання дозволу на вчинення 

правочину від імені малолітньої  

дитини 

 

Розглянувши пакет документів та висновок служби у справах дітей 

Олевської райдержадміністрації від 15.11.2019 року № 721 про надання дозволу 

*******на вчинення правочину від імені малолітньої дитини *******, 

22.01.2010 р.н., а саме: на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки комунальної власності в натурі та 

вступу у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд за адресою: вул. *******, 3 м.Олевськ 

Житомирської області, керуючись п. 2 ст. 177 Сімейного кодексу України,  ч. 3 

ст. 40 Інструкції про  порядок  вчинення  нотаріальних дій нотаріусами 

України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 

03.03.2004р, ст. 66, ст. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону 

дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ******* на вчинення правочину від імені малолітньої дитини 

*******, 22.01.2010 р.н., а саме: на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки комунальної власності 

в натурі та вступу у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд за адресою: вул. *******, 3 

м.Олевськ Житомирської області, висновок додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Осипчука 

Я.М. 
 
 
 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 №208 

Про затвердження висновку служби у справах  

дітей Олевської райдержадміністрації 

від 15.11.2019 року № 722 

 

Розглянувши висновок служби у справах дітей Олевської 

райдержадміністрації від 15.11.2019 року № 722 «Про дачу згоди ******* на 

надання дозволу *******, 25.07.2005 р.н., на вчинення правочину, а саме: 

підписання договору про зміну розміру часток у спадщині, яка після смерті 

батька належить неповнолітній», керуючись п. 2 ст. 177 Сімейного кодексу 

України,  ч. 3 ст. 40 Інструкції про  порядок  вчинення  нотаріальних дій 

нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 

20/5 від 03.03.2004р, ст. 66, ст. 67 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 

34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про охорону дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Олевської райдержадміністрації 

від 15.11.2019 року № 722 «Про дачу згоди *******на надання дозволу 

*******, 25.07.2005 р.н., на вчинення правочину, а саме: підписання договору 

про зміну розміру часток у спадщині, яка після смерті батька належить 

неповнолітній», висновок додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Осипчука 

Я.М. 

 
 
 
Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 №209 

Про затвердження висновку служби у справах  

дітей Олевської райдержадміністрації 

від 15.11.2019 року № 723 

 

Розглянувши висновок служби у справах дітей Олевської 

райдержадміністрації від 15.11.2019 року № 723 «Про дачу дозволу *******, 

11.05.1978 р.н. на вчинення правочину від імені дитини *******, 06.06.2016 

р.н., а саме: підписання договору про зміну розміру часток у спадщині, яка 

після смерті батька належить дитині», керуючись п. 2 ст. 177 Сімейного 

кодексу України,  ч. 3 ст. 40 Інструкції про  порядок  вчинення  нотаріальних 

дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 

№ 20/5 від 03.03.2004р, ст. 66, ст. 67 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 

34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про охорону дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Олевської райдержадміністрації 

від 15.11.2019р. № 723 «Про дачу дозволу *******, 11.05.1978р.н. на вчинення 

правочину від імені дитини *******, 06.06.2016 р.н., а саме: підписання 

договору про зміну розміру часток у спадщині, яка після смерті батька 

належить дитині», додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Осипчука 

Я.М. 

 
 
 
Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 №210 

Про надання статусу дитини-сироти 

 

Розглянувши пакет документів та подання служби у справах дітей 

Олевської райдержадміністрації від 19.11.2019 року № 729 «Про надання 

*******, 07.04.2008 р.н. та *******, 02.09.2016 р.н. статусу дітей-сиріт», 

керуючись пунктами 3, 22 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону 

дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати статус дитини-сироти *******, 07.04.2008 р.н. та *******, 02.09.2016 

р.н. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Осипчука 

Я.М. 

 
 
 
Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 №211 

Про надання статусу дитини- 

сироти  

 

Розглянувши пакет документів та подання служби у справах дітей 

Олевської райдержадміністрації від 19.11.2019 року № 730 «Про надання 

*******, 05.03.2002 р.н., *******, 11.08.2004 р.н та *******, 15.01.2006 р.н. 

статусу дітей-сиріт», керуючись пунктами 3, 22 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про охорону дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати статус дитини-сироті *******, 05.03.2002 р.н., *******, 11.08.2004 

р.н та *******, 15.01.2006 р.н. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Осипчука 

Я.М. 

 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 № 212 

Про влаштування дитини під  

опіку в сім’ю потенційного 

опікуна 

 

Розглянувши пакет документів та висновок служби у справах дітей 

Олевської райдержадміністрації від 18.09.2019 року № 561 «Про доцільність 

встановлення опіки *******та її відповідність інтересам дитини», керуючись 

пунктами 3, 35 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону 

дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Влаштувати дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку в сім’ю 

потенційного опікуна *******, 03.09.1951 р.н., висновок додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Осипчука 

Я.М. 

 
 
 
Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 №213 

Про надання дозволу на вчинення 

правочину в інтересах дітей 

 

Розглянувши пакет документів та висновок служби у справах дітей 

Олевської райдержадміністрації від 25.11.2019 року № 746 «Про дачу дозволу 

*******, 02.08.1987 р.н. надати згоду *******, 25.03.2005 р.н. на вчинення, а 

саме: отримання в дарунок квартири по вул. Франка Івана, 1 кв 5 м.Олевськ 

Житомирської області, та діяти від імені малолітнього *******, 25.07.2013 р.н. 

при вчинені правочину, а саме: отримання в дарунок квартири по вул. Франка 

Івана, 1 кв 42 м.Олевськ Житомирської області, які їм бажає подарувати бабуся 

Шиш Тетяна Олександрівна, керуючись ст. 66, ст. 67 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про охорону дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1 Надати дозвіл *******, 02.08.1987 р.н. на вчинення правочину в інтересах 

дітей, а саме: надати дозвіл на вчинення правочину неповнолітнім *******, 

25.03.2005 р.н., в отриманні в дарунок квартири № 5 по вул. Франка Івана, в 

м.Олевськ Житомирської області та діяти від імені малолітнього *******, 

25.07.2013 р.н. при вчинені правочину в отриманні в дарунок квартири №42 по 

вул. Франка Івана, 1 в м.Олевськ Житомирської області, які їм бажає 

подарувати бабуся *******. 

3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Осипчука 

Я.М. 

 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 №214 

Про надання дозволу на  

встановлення та взяття на баланс  

стендів екологічного спрямування 

 

 Розглянувши звернення Громадської організації «Паритет» (м. Житомир), 

яка є партнером ГО «Районне товариство охорони природи» (м. Олевськ) у 

реалізації проекту «Поводження з відходами в громадах: від сміття до 

добробуту», у межах якого ГО «Паритет» передбачене виготовлення двох 

вуличних стендів екологічного спрямування розміром 841х1189 мм, відповідно 

до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1.Надати дозвіл на встановлення стендів екологічного спрямування у м. 

Олевську по вул. Свято-Миколаївській та вул. Житомирській згідно до схеми 

розміщення рекламного засобу (додається).  

 2. Взяти на баланс міської ради вказані стенди. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово-комунального будівництва, архітектури та 

будівництва Мельника С.В. 

 

 
 
Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 №215 

Про зміну  

адресних номерів 

 

 

Розглянувши заяви гр. *******, проживає по вул. *******, 13 в с. 

Замисловичі Олевського району, гр. *******,  що проживає по вул. Набережна, 

6 в с. Тепениця, , керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити адресний номер житловому будинку по вул. *******, 27 в с. 

Замисловичі Олевського району на адресу: вул. Шевченка, 29, с.Замисловичі 

Олевського району. 

2. Змінити адресний номер земельній ділянці площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 1824487201:09:004:0017 по вул. *******, 6 в с. Тепениця Олевського 

району на адресу: вул. *******, 6-а, с. Тепениця Олевського району. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. 

 

 

 
Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 № 216 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши звернення в.о старости сіл Сущани, Андріївка Стафійчук 

Катерини Олександрівни, громадянки *******, проживає за адресою: вул. 

*******, 17, м. Олевськ, громадянина *******, проживає за адресою: вул. 

*******, 38-а, м. Олевськ, громадянки *******, проживає за адресою: вул. 

*******, 40, с. Будки, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 01 

серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах», відповідно до актів обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню від 21.11.2019 № 37, № 35, № 36, 

№ 38, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на зрізання аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також 

самосійних і порослевих дерев на території населених пунктів  Олевської 

міської ради: 

1) в.о старости Стафійчук К.О. на зрізання:  

- 1 клена по вул. Гагаріна (на повороті до школи) в с. Сущани; 

-  1 ясеня по вул. С.Шепетька в с. Сущани; 

2) бригаді благоустрою міської ради на зрізання:  

- 1 берези, 1 груші по вул. Поліська, 17 в м. Олевськ; 

- 2 акацій по вул. Свято-Воздвиженська (біля кафе «Старе місто») в м. Олевськ;  

- 1 липи по вул. Миру, 40  в с. Будки. 

2. Зрізання аварійних дерев провести забезпечивши техніку безпеки під час 

виконання робіт. 

3. Зрізані аварійні дерева оприбуткувати, як дрова та використовувати для 

опалення об’єктів соціальної сфери міської ради та особистих потреб установ та 

організацій. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 
Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 №217 

Про затвердження містобудівних  

умов та обмежень 

 

Розглянувши заяву гр. *******, проживає по вул. *******, 44 в м. 

Олевськ Житомирської області про видачу містобудівних умов та обмежень на 

«Будівництво об’єктів дорожнього сервісу по вул. *******, 1 в с. Соснівка 

Олевського району Житомирської області», керуючись ст. 31 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 29 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 

травня 2017 року №135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру 

містобудівних умов та обмежень», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів 

будівництва «Будівництво об’єктів дорожнього сервісу по вул. О. Існюка, 1 в с. 

Соснівка Олевського району Житомирської області». 

2. Зобов’язати гр. *******, у відповідності до ч. 9 ст. 40 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», звернутися до Олевської міської ради 

щодо укладання договору про пайову участь не пізніше ніж за 15 робочих днів 

до прийняття об’єкта будівництва (реконструкції) в експлуатацію.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника   

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального 

господарства Ніколайчука В.П. 

 

 

 
Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 №218 

Про надання дозволу на  

встановлення рекламного засобу  

 

Розглянувши заяву Православної релігійної громади с.Зубковичі, 

керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про затвердження Положення про  розміщення зовнішньої реклами на 

території Олевської об’єднаної територіальної громади» від 07.11.2019 р.  46 

сесії VІІ скликання виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Надати дозвіл Православній релігійній громаді  с.Зубковичі на 

встановлення рекламного засобу (бігборду) для привітання до релігійних свят 

розміром 1,4 х 2,0 м. по вул. Житомирська в с. Зубковичі, біля сільського парку, 

відповідно до схеми розміщення.  

 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 №219 

Про надання дозволу на  

встановлення тимчасової споруди  

 

Розглянувши заяву ФОП *******, проживає по вул. *******, 23, 

м.Олевськ, керуючись «Порядком розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в м. Олевськ», затвердженим 

рішенням ХVІ сесії Олевської міської ради VІ скликання від 25.05.2012 року № 

209, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 31 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 

ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ФОП *******на встановлення двох тимчасових споруд 

площею 30 кв.м. та 27,09 кв.м. для провадження підприємницької діяльності, 

а саме торгівля непродовольчими товарами по вул. Київська в м.Олевськ, 

відповідно до схеми розміщення. 

2. Виконавцю робіт ФОП ******* М.Я.: 

2.1.  Виготовити паспорт прив’язки; 
 

2.2.  Забезпечити благоустрій прилеглої території з облаштування тротуарною  

плиткою, освітленням,   урнами для сміття; 

2.3.  Заключити договір на вивезення ТПВ; 
 

2.4.  Здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території; 

2.5.  У місячний термін заключити договір особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасових споруд. 
 

3. У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішення, виконавець 

робіт позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 
4. Термін розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності становить 3 (три) роки з дня реєстрації паспорта прив’язки. 
5. Термін встановлення тимчасових споруд 3 (три) місяці з дня реєстрації 

паспорта прив’язки.  
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово-комунального господарства, архітектури, 

будівництва Мельника С.В.  
 

 
Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 №220 

Про продовження термінів дії  

паспортів прив'язки тимчасової споруди 

 

 Розглянувши заяву ФОП *******, яка проживає по вул. *******, 36А/14, 

в м.Олевськ; ФОП *******, яка проживає по вул. *******, 32А, в м.Олевськ; 

ФОП *******, яка проживає по вул. *******, 127/1 в м.Олевськ; ФОП *******, 

проживає по вул. *******, 16 в м.Олевськ; ФОП *******, проживає по вул. 

*******, 11 в м.Олевськ, керуючись Законом України «Про місцеве  

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Порядком  розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м.Олевськ»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Продовжити термін дії: 

1.1. Паспорта прив'язки “Групи зблокованих стаціонарних тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності” від 12.11.2014 року  №22  по  

вул. Свято-Миколаївська, м.Олевськ, Житомирської області ФОП Бондаренко 

Людмилі Вадимівні; 

 

1.2. Паспорта прив'язки “Стаціонарної тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності ” від 15.08.2016 року №10 по  вул. Пушкіна, 54, 

м.Олевськ, Житомирської області ФОП Бондаренко Людмилі Вадимівні; 

 

1.3. Паспорта прив'язки “Групи зблокованих стаціонарних тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності ” від 12.11.2014 року  №23 по  

вул. Свято-Миколаївська, м.Олевськ, Житомирської області ФОП Пархомець 

Діани Анатоліївни; 

 

1.4. Паспорта прив'язки “Стаціонарної тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності ” від 15.08.2016 року №9  по  вул. Пушкіна, 54, 

м.Олевськ, Житомирської області ФОП Пархомець Діани Анатоліївни; 

 

1.5. Паспорта прив'язки “Тимчасова споруда для провадження підприємницької 

діяльності” від 11.10.2013 року №25  по  вул. Промислова, м.Олевськ, 

Житомирської області ФОП Козловець Валентині Миколаївни; 

 



 

1.6. Паспорта прив'язки “Групи зблокованих стаціонарних тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності” від 08.11.2016 року №11  по  вул. 

Пушкіна, м.Олевськ, Житомирської області ФОП Івановій Ольги Миколаївни; 

 

1.7. Паспорта прив'язки “Тимчасової споруди із автобусною зупинкою для 

провадження підприємницької діяльності” від 02.09.2013 року №22  по  вул. 

Свято-Миколаївська, м.Олевськ, Житомирської області ФОП Кривому 

Анатолію Степановичу; 

 

1.8. Паспорта прив'язки “Трьох зблокованих тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності ”  від  04.03.2014 року №7 по  вул. 

Івана Франка, м.Олевськ, Житомирської області ФОП Кривому Анатолію 

Степановичу. 

 

2. ФОП Бондаренко Л.В., ФОП Пархомець Д.А., ФОП Козловець В.М., ФОП 

Івановій О.М., ФОП Кривому А.С.: 

 

- в управлінні містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ  продовжити 

реєстрацію паспортів прив’язки тимчасових  споруд для  провадження 

підприємницької діяльності; 

 

- у місячний термін продовжити договір особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасової споруди; 

 

- продовжити договір на вивезення твердих побутових відходів. 

 

- забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою 

     освітленням, не менше однієї урни для сміття; 

 

- здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території 

відповідно розробленої схеми; 

 

3. У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішення, підприємець 

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

 

4. Термін розміщення  тимчасової споруд для здійснення підприємницької 

діяльності продовжено на 3(три) роки з дня продовження реєстрації паспорта 

прив’язки. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 №221 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяву гр. *******, яка проживає за адресою: м. Олевськ, 

вул. *******,  керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Правилами користування системами комунального водопостачання та 

водовідведення в населених пунктах України, затвердженими Наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства № 190 від 

27.06.2008 року, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати гр. ******* дозвіл на збір вихідних даних на підключення до 

централізованої мережі водовідведення житлового будинку № 30/2 по вул. 

Комарова в м. Олевськ. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови С. Мельника. 

 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

04.12.2019 № 222 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 22.03.2019 № 56 «Про погодження 

переліку об’єктів, що можуть реалізуватися 

за рахунок субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних  

громад у 2019 році  в Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді» 

 

 Керуючись ст. ст. 27, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 16 

березня 2016 року № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад», в зв’язку з тим, що в результаті реалізації проектів 

виникла необхідність корегувати суми субвенції, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 

22.03.2019 № 56 «Про погодження переліку об’єктів, що можуть реалізуватися 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році в Олевській 

міській об’єднаній територіальній громаді», згідно додатку. 

2. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства міської ради подати на затвердження сесії ради 

Перелік об’єктів, що можуть реалізуватися за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2019 році в Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови С. Мельника. 

 

 

 

Міський голова         Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету Олевської міської ради 

від 04.12.2019 № 222 

 

Перелік об’єктів, що можуть реалізуватися за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2019 році в Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді (зі змінами) 

 
№ 

п/п 

Назва проектів Погоджений 

обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

Зміни до обсягу 

фінансування, 

тис. грн. 

Обсяг 

фінансування 

з урахуванням 

наданих 

пропозицій,  

тис. грн. 

1 Реконструкція адміністративної 

будівлі міської ради під центр 

надання адміністративних послуг 

по вул. Володимирська, 2 в  

м. Олевськ Житомирської області 

1371,816 

 

 

0 

 

 

0 

2 Будівництво сучасного центру 

безпеки громадян по вул. 

Малікова, 52 в с. Хочино 

Олевського району 

Житомирської області 

2037,525 

 

 

-1200,343 

 

 

837,182 

3 Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

дошкільного навчального закладу 

№25 "Чебурашка" по вул. 

Морозова, 3 в с. Зольня, 

Олевського району, 

Житомирської області 

1284,587 

 

 

 

-78,391 

 

 

 

1206,196 

4 Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

дошкільного навчального закладу 

по вул. Сергія Шепетька, 18 в 

с. Сущани, Олевського району 

Житомирської області 

1528,369 

 

 

- 79,00 

 

 

1449,369 

5 Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження)  будівлі 

Лопатицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

по вул. Гагаріна, 50 в  с. Лопатичі 

Олевського району 

Житомирської області 

4926,961 

 

 

- 227,99623 

 

 

4698,96477 

6 Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

Замисловицької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів по вул. Княгині Ольги, 3 

в с. Замисловичі Олевського 

району Житомирської області 

4193,683 

 

 

-189,609 

 

 

4004,074 

7 Капітальний ремонт дороги по 970,068   



 
вул. Космонавтів в м. Олевськ  

Житомирської області 

(коригування) 

 

 

-107,00 

 

863,068 

8 Будівництво водопровідних та 

каналізаційних мереж по вул. 

Гагаріна, Матросова, Корольова, 

Миру, Зоряній в м. Олевськ 

(коригування) 

105,291 

 

 

0 

 

 

0 

9 Капітальний ремонт частини 

приміщень з влаштуванням 

інклюзивно-ресурсного центру в 

будівлі центру розвитку дитини 

№2 "Сонечко" по вул. Свято-

миколаївській, 51-А в м. Олевськ, 

Житомирської області 

 

 

включити 

 

 

новий об'єкт 

 

 

130,00 

10 Капітальний ремонт покрівлі 

будівлі Олевської ДЮСШ по вул. 

Свято-Миколаївська, 10 в  

м. Олевськ Житомирської області 

 

включити 

 

новий об'єкт 

 

950,00 

11 Капітальний ремонт приміщень 

(заміна вікон) в Майдан-

Копищенський ЗОШ І-ІІ ступенів 

по вул. Шведа, 1, с. Майдан-

Копищенській, Олевський район, 

Житомирська область 

 

 

включити 

 

 

новий об'єкт 

 

 

190,00 

12 Капітальний ремонт приміщення 

(заміна віконних блоків) 

Сущанської ЗОШ І-ІІ ст. за 

адресою: вул. Набережна, 1  

с. Сущани, Олевського району, 

Житомирської області 

 

 

 

включити 

 

 

новий об'єкт 

 

 

94,94323 

13 Капітальний ремонт приміщення 

(заміна вікон) поліклініки 

комунальної установи "Олевська 

центральна лікарня" Олевської 

міської ради по пров. 

Промисловому, 2 м. Олевськ, 

Житомирська область 

 

 

включити 

 

 

новий об'єкт 

 

 

115,396 

14 Капітальний ремонт частини 

приміщень будівлі Олевського 

центру художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді по 

вул. Гетьмана Виговського №30 в 

м. Олевськ Житомирської області 

 

 

 

включити 

 

 

новий об'єкт 

 

 

190,00 

15 Капітальний ремонт проїзду між 

вул. Лесі Українки та вул. 

Шкільна в с. Варварівка, 

Олевського району, 

Житомирської області 

 

 

включити 

 

 

новий об'єкт 

 

 

112,00 

16 Реконструкція незавершеної    



 
будівництвом нежитлової будівлі 

під фізкультурно-оздоровчий 

комплекс з басейном по вул. 40 

років Перемоги в м. Олевськ 

Житомирської області 

 

 

включити 

 

 

новий об'єкт 

 

 

100,00 

 

 

 

Заступник міського голови С. Мельник 
 


