
 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

LІV сесія                     VІІ скликання 

 

від 12.06.2020 року         

 

Приміщення актового залу 

 

Усього обрано депутатів – 34 

Зареєстрованих  на сесії депутатів – 22 /список додається/ 

 

Запрошені: заступники міського голови: Ніколайчук О.В., Осипчук Я.М., Мельник 

С.В., керуючий справами виконавчого комітету Русин Ю.Г., начальники управлінь 

та відділів міської ради. 

 

Засоби масової інформації. 

 

Позачергову п'ятдесят четверту сесію Олевської  міської ради VІІ скликання 

відкрив секретар ради Віталій Шейко 

 

СЛУХАЛИ:  Про обрання робочої групи. 

 

Пропозицію вніс секретар ради Віталій Шейко 

 

ВИРІШИЛИ:  Обрати робочу групу в складі трьох осіб: 

 

Ковальчук Олег            – депутат міської ради 

Бідюк Станіслав                  – депутат міської ради 

Іванченко Ярослав             – депутат міської ради 

 

/одноголосно/ 

 

На порядок денний позачергової п'ятдесят четвертої сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання виносяться наступні питання 

 

1. Про  стан виконання рішення п’ятдесят третьої сесії Олевської міської ради  від 

21.05.2020 року № 1065 «Про скасування розпорядження міського голови від 

30.04.2020 року № 48-к «Про звільнення Шапорди В.М.» 

 

2. Про виконання доходів міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади за 5 місяців 2020 року.  

 



  

3. Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020 рік. 

 

4. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік. 

 

5. Про встановлення ставок і пільг із сплати місцевих податків на 2021 рік. 

 

6. Про встановлення ставок туристичного збору на території Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік. 

 

7. Про затвердження Положення про перелік платних послуг, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради, та їх тарифів.       

 

ПРОПОЗИЦІЯ: Кручко Ганни – депутата міської ради щодо виключення з порядку 

денного 4, 5, 6 питання. 

 

     Голосували «За» - 19 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: Повара Анатолія – депутата міської ради щодо виключення з 

порядку денного 7 питання. 

(Пропозицію не підтримано) 

 

ПРОПОЗИЦІЯ: Гончара Сергія – депутата міської ради щодо включення до порядку 

денного питання про дострокове припинення повноважень секретаря ради. 

(Пропозицію не підтримано) 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний позачергової п’ятдесят четвертої сесії 

Олевської міської ради зі змінами. 

    Голосували «За» - одноголосно. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про  стан виконання рішення п’ятдесят третьої сесії Олевської міської ради  від 

21.05.2020 року № 1065 «Про скасування розпорядження міського голови від 

30.04.2020 року № 48-к «Про звільнення Шапорди В.М.» 

Інформує: Кравченко А.О. – начальник юридичного відділу міської ради. 

 

2. Про виконання доходів міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади за 5 місяців 2020 року.  

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

  

3. Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020 рік. 

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



  

4. Про затвердження Положення про перелік платних послуг, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради, та їх тарифів.       

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, транспорту, 

туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про  стан виконання рішення п’ятдесят третьої сесії Олевської 

міської ради  від 21.05.2020 року № 1065 «Про скасування розпорядження 

міського голови від 30.04.2020 року № 48-к «Про звільнення Шапорди В.М.» 

Інформує: Кравченко А.О. – начальник юридичного відділу міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Рабош Володимир – депутат Олевської районної ради , Снігур Василь 

– депутата міської ради, Ніколайчук Олександр – заступник міського голови. 

 

Відео виступу до протоколу додається. 

 

Зареєструвався депутат Фіц Зеновій. 

     

ВИСТУПИВ: Фіц Зеновій –  депутат міської ради, відео виступу додається. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: Про скасування розпорядження міського голови від 02.06.2020 

року № 52-к «Про звільнення Шапорди В.М.» 

 

ВИРІШИЛИ:  Рішення не прийнято 

     Голосували: «За»       - 14 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 4 

                   «Не голосували» - 5 

 

Оголошено перерву на 30 хв. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про виконання доходів міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади за 5 місяців 2020 року.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1673 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік. 



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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1674 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: Кручко Ганну – депутата міської ради про внесення до порядку денного 

питання надання одноразової матеріальної допомоги жителям Олевської ОТГ. 

    Голосували «За» - одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

Олевської ОТГ. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1675 додається/ 

 

6. Про затвердження Положення про перелік платних послуг, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради, та їх тарифів.       

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, транспорту, 

туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мисько Ніна – головний бухгалтер КНП  «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 10 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 7 

                   «Не голосували» - 4 

 

 

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 



 

      

                                                  
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1673 

LIV сесія                          VІІ скликання  

 

від 12.06.2020 року 

 

Про виконання доходів  

міського бюджету Олевської  

міської об’єднаної територіальної  

громади за 5 місяців 2020 року  

  

       Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

  

ВИРІШИЛА: Інформацію про виконання доходів міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади за 5 місяців 2020 року взяти до відома. 

 

 

Секретар ради                                                                             Віталій ШЕЙКО   



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1674 

LIV сесія                          VІІ скликання  

 

від 12.06.2020 року 

 

Про внесення змін до міського 

бюджету Олевської міської об’єднаної   

територіальної громади на 2020 рік 

 

(06513000000) 

код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 19.12.2019  року №1424 „Про 

міський бюджет Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік ”, від 20.02.2020 року №1518 «Про внесення змін до міського бюджету 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», від 

20.03.2020 року №1577 «Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»,  від 21.05.2020 року 

№1628 «Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік», а саме: 

1.1. В підпункті 1 пункту 1 цифри 259 966 560 гривень, 252 192 210 гривень, 

7 774 350 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 259 744 035 гривень, 

251 969 685 гривень, 7 774 350 гривень. 

          1.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 270 683 202 гривень, 247 498 731 

гривень, 23 184 471 гривень замінити,  відповідно, цифрами 273 268 020 

гривень, 247 593 607 гривень, 25 674 413 гривень. 

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

цілому профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 4 376 078 гривень 

згідно з додатком  №2  до цього рішення, з них:   

             - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 11 042 717 

гривень напрямком використання якого визнати передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

   - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 6 666 639 гривень, 

джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних 

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

у  сумі 4 781 000 гривень, залишку освітньої субвенції – 1 885 639 гривень. 

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


 

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

дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 17 900 063 гривень. 

(додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі  11 042 717   гривень; 

           - запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх 

запозичень від Північної Екологічної Фінансової корпорації (НЕФКО)  в сумі 

8 750 000 гривень; 

- використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету, які 

виникли станом на 01.01.2020 року у сумі 391 000 гривень, в тому числі: від 

надходжень до бюджету розвитку міського бюджету – 391000 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі      2 283 654 гривень 

(погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової 

Корпорації НЕФКО)».   

1.5.   Підпункт 6  пункту 1 викласти у такій редакції: «6) Резервний фонд 

міського бюджету у розмірі 41 861 гривень, що становить 0,02 відсотка 

видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом». 

1.6.  У пункті  6 цифри 21 088 351 гривень   замінити відповідно цифрами 20 

889 351 гривень. 

 1.7.  У пункті  10 цифри 9 060 267  гривень   замінити відповідно цифрами 

9 981 971 гривень. 

2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 

3. Додатки  1, 2, 3, 4, 5, 6 викласти в новій редакції.   

4. 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. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                Віталій ШЕЙКО   



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1675 

LIV сесія                          VІІ скликання  

 

від 12.06.2020 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги жителям 

Олевської ОТГ 

 

Розглянувши подані документи громадян: Особі, 1, проживає за 

адресою: площа Адреса, 1, кв.3, с.Зольня Олевського району Житомирської 

області,  Особі, 2, проживає за адресою: вул. Адреса, 29а, с.Сердюки 

Олевського району Житомирської області,  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: 

 Особі, 1 на лікування   – 5 000,00 гривень; 

 Особі, 2 на лікування  – 5 000,00 гривень. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

 

 

Секретар ради                                                                             Віталій ШЕЙКО 

 


