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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

LХ сесія            VІІ скликання  

 

від 22.10.2020 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», від 12.06.2020 року 

№1674 «Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», від 14.07.2020 року №1709 

«Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік», від 13.08.2020 року №1736 «Про 

внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік», від 03.09.2020 року №1769 «Про 

внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік», від 24.09.2020 року №1796 «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 271 010 816 гривень, 261 253 966 гривень, 

9 756 850 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 271 347 923 гривень, 

261 591 073 гривень, 9 756 850 гривень. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
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          1.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 284 534 801 гривень, 251 297 831 

гривень, 33 236 970 гривень замінити,  відповідно, цифрами 284 871 908 

гривень, 251 845 043 гривень, 33 026 865 гривень. 

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

профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 9 746 030 гривень згідно 

з додатком  №2  до цього рішення, з них:   

             - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 16 412 669 

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. 

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

дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 23 270 015 гривень. 

(додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі  16 412 669   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.  У пункті  6 цифри 23 279 237  гривень   замінити відповідно цифрами 

23 387 748 гривень. 

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

          3. Додатки № 1, 1.1, 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. 

 

Міський голова                                                                           Олег ОМЕЛЬЧУК  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

LХ сесія            VІІ скликання  

 

від 22.10.2020 року        № ____ 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян, 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: 

 *****  Петру Петровичу на ліквідацію пожежі – 5 000,00 гривень; 

 *****  Анатолію Андрійовичу на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****  Олені Леонтіївні на лікування – 5000,00 гривень; 

 *****  Петру Дмитровичу на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****  Тетяні Іванівні на лікування дитини – 5000,00 гривень; 

 *****  Оксані Дем’янівні на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****  Ірині Василівні на лікування – 5000,00 гривень; 

 *****  Ользі Григорівні на лікування – 5000,00 гривень; 

 *****  Галині Іванівні на ліквідацію пожежі – 3000,00 гривень; 

 *****  Людмилі Валентинівні на ліквідацію пожежі – 3000,00 

гривень; 

 *****  Петру Йосиповичу на лікування – 5000,00 гривень; 

 *****  Марії Адамівні  на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****  Миколі Яковичу на лікування  – 5000,00 гривень. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

Міський голова                                                                           Олег ОМЕЛЬЧУК  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

LХ сесія            VІІ скликання  

 

від 22.10.2020 року        № ____ 

 

Про затвердження звіту про оцінку майна 

та купівлю житла для дитячого будинку 

сімейного типу 

 

         Враховуючи рішення виконавчого комітету від 18.08.2020 року №2, 

відповідно Порядку та Умов надання у 2020 році  субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа затверджених 

постановою КМУ від 15 листопада 2017 року №877 ( в редакції постанови 

КМУ від 01 червня 2020 року №515), керуючись ст.26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити звіт про оцінку майна №САЕБНТ725176 виготовлений 

Житомирською товарною аграрно-промисловою біржою на житловий 

будинок (загальною площею 321,2 м.кв. ), що знаходиться за адресою: 

вул. Гагаріна, буд. 19, м.Олевськ Житомирської області, з ринковою 

вартістю об’єкта – 1 904 620,00 грн. (один мільйон дев’ятсот чотири 

тисячі шістсот двадцять) гривень 00 копійок (додається).   

2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, площею 

0,10га, призначеної для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

кадастровий номер: 1824455100:01:034:1075, розташованої за адресою: 

вул. Гагаріна, буд. 19, м.Олевськ Житомирської області, з оціночною 

вартістю – 55 380,00 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч триста вісімдесят)  

гривень 00 копійок (додається). 

3. Придбати у комунальну власність Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади будинок, загальною площею 321,2 м.кв., з 

господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул. Гагаріна, буд. 

19, м.Олевськ, Житомирської області за ціною 1 904 620,00 грн. (один 

мільйон дев’ятсот чотири тисячі шістсот двадцять) гривень 00 копійок. 

4. Придбати у комунальну власність Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади земельну ділянку площею 0,10 га, призначеної 
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для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер: 

1824455100:01:034:1075, розташованої за адресою: вул. Гагаріна, буд. 19, 

м.Олевськ, Житомирської області, за ціною – 55 380,00 грн.   ( п’ятдесят 

п’ять тисяч триста вісімдесят)   гривень 00 копійок  

5. Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покласти 

на продавця. 

6. Уповноважити міського голову Олега ОМЕЛЬЧУКА підписати договір 

купівлі-продажу житла та земельної ділянки. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг. 

 

 

 

Міський голова                                           Олег ОМЕЛЬЧУК  



Проєкт 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

LХ сесія            VІІ скликання  

 

від 22.10.2020 року        № ____ 

 

Про скасування рішень  

виконавчого комітету  

Тепеницької сільської ради 

Олевського району 

Житомирської області   

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Тепеницької сільської 

ради: №41 від 17.05.2011 року «Про виділення соціального житла», №42 від 

17.05.2011 року «Про виділення соціального житла», а також розглянувши 

письмові заяви: гр. Лепея Петра Степановича, проживає по вул.А.Левчука,1б 

в с.Тепениця та гр. Третяка Олександра Миколайовича, проживає по 

вул.Шевченка,25 в с. Артинськ, Коростенського району, Житомирської 

області,  керуючись п. 15, п. 30 ч. 1 ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Скасувати рішення виконавчого комітету Тепеницької сільської ради 

від 17.05.2011 року №41  «Про виділення соціального житла». 

2. Скасувати рішення Тепеницької сільської ради від 17.05.2011 року №42 

«Про виділення соціального житла» 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

 

Міський голова             Олег ОМЕЛЬЧУК  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

       

 LХ сесія                                                                                        VІІ скликання 

 

від 24.10.2020 року 

 

Про безоплатне прийняття в комунальну  

власність та на баланс Олевської міської  

ради спортивного майданчика  

по вул. Олени Теліги в м.Олевськ 

 

Відповідно до ст. 327 Цивільного кодексу України, ст.42, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету 

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

державної та комунальної власності», Акта прийняття виконаних 

будівельних робіт, та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти безоплатно в комунальну власність та на баланс Олевської 

міської ради спортивний майданчик по вул. Олени Теліги в м. Олевськ. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Олевської міської ради (Віра 

Дорош) взяти на баланс спортивний майданчик вартістю 38 789,60 грн. 

(тридцять вісім тисяч сімсот вісімдесят дев’ять) гривень 60 копійок, 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Віктор Осипчук). 

 

 

Міський голова                                                                            Олег 

ОМЕЛЬЧУК  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

       

 LХ сесія                                                                                        VІІ скликання 

 

від 24.10.2020 року 

 

Про надання дозволу на продовження терміну  

дії договорів оренди об’єктів нерухомості 

 

 Розглянувши заяву керівника приватного підприємства «Експрес-

Сервіс» Петричук Світлани Ігорівни від 07.10.2020 року, заяву фізичної 

особи-підприємця Біленької Світлани Іллівни від 14.09.2020 року щодо 

продовження дії договорів оренди нерухомого майна,  відповідно ст. 42, 60 

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

«Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 

року, постанови КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального 

майна» від 03.06.2020 року № 483, Положення про оренду майна Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням LVIII 

сесії Олевської міської ради VII скликання від 03.09.2020 року №1803 та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити термін дії договорів оренди майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської ради, а саме: 

1.1. Продовжити термін дії договору оренди майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської ради Житомирської області від 

16.02.2018 року № 21, частини приміщення на першому поверсі в 

нежитловій двоповерховій будівлі, загальною площею 2,0 м
2
, за адресою: 

11001, вул. Володимирська, 2, м. Олевськ, Житомирської області з 

приватним підприємством «Експрес-Сервіс, терміном на 2 роки 11 місяців, 

з орендною платою встановленої на рівні останньої місячної орендної 

плати, встановленої договором, що продовжується, шляхом укладання 

Додаткової угоди; 

1.2. Продовжити термін дії договору оренди майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської ради Житомирської області від 

15.01.2018 року № 16а, приміщення в нежитловій будівлі, загальною 

площею 17,6 м
2
, за адресою: 11016, вул. С. Шепетька, 17, с. Сущани, 

Коростенського району, Житомирської області з фізичною особою-
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підприємцем Біленькою Світланою Іллівною, терміном на 2 роки 11 

місяців, з орендною платою встановленої на рівні останньої місячної 

орендної плати, встановленої договором, що продовжується, шляхом 

укладання Додаткової угоди; 

2. Уповноважити міського голову підписати Додаткові угоди до договорів 

оренди майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

ради, що продовжуються. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Віктор Осипчук). 

 

 

 

Міський голова                                                                           Олег ОМЕЛЬЧУК 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

  

LХ сесія                                                                                        VІІ скликання 

 

від 24.10.2020 року 

 

Про надання дозволу КНП «Олевський Центр  

первинної медичної допомоги» Олевської  

міської ради на продовження терміну дії  

договору оренди об’єкта нерухомості 

 

 Розглянувши лист головного лікаря КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради Олени Вишневської від 

24.09.2020 року №293/01-14 щодо продовження дії договору оренди 

нерухомого майна, відповідно ст. 42, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» від 03.10.2019 року № 157-IX, постанови КМУ «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 року № 

483, Положення про оренду майна Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, затвердженого рішенням LVIII сесії Олевської 

міської ради VII скликання від 03.09.2020 року №1803 та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги»  

Олевської міської ради продовжити термін дії договору оренди майна, що 

належить до комунальної власності Олевської міської ради Житомирської 

області від 01.01.2018 року № 1, приміщень в нежитловій будівлі, для 

розміщення травматичного, рентгенологічного та флюорографічного 

кабінетів, загальною площею 153,1 м
2
, за адресою: 11001, вул. Свято-

Миколаївська, 46, м. Олевськ, Житомирської обл., з КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради, терміном на 2 роки 11 місяців, з 

орендною платою 1 гривня в рік, шляхом укладання Додаткової угоди. 

2. Надати дозвіл головному лікарю КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради Олені Вишневській підписати 

Додаткову угоду до Договору, що продовжується. 

3. Надати копію підписаної та затвердженої Олевською міською радою 

Додаткової угоди в 5-денний термін, відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської 

ради (Олег Ковальчук). 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Віктор Осипчук). 

 

Міський голова                                                                      Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


