
 

                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

І сесія                      VІІІ скликання  

 

від 01.12.2020 року    

 Приміщення актового залу  

Усього обрано депутатів   –   26 

Зареєстрованих  на сесії    –   26  /список додається/ 

                                                                                                         

Присутні: засоби масової інформації.  

 

Перше пленарне засідання першої сесії Олевської міської ради об’єднаної 

територіальної громади VІІІ скликання  відкрив голова Олевської міської 

територіальної виборчої комісії Коростенського району Житомирської області 

Гилюк Сергій Миколайович. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про підсумки виборів 25 жовтня 2020 року депутатів міської 

ради.        

Інформує: Гилюк С. М. - голова Олевської міської територіальної виборчої 

комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома 

           /Рішення № 1 додається/ 

СЛУХАЛИ: 2. Про підсумки виборів 25 жовтня 2020 року  міського голови.  

Інформує: Інформує: Гилюк С. М. - голова Олевської міської територіальної 

виборчої комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома 

           /Рішення № 2 додається/ 

СЛУХАЛИ: Присягу новообраного міського голови ЛИСИЦЬКОГО Сергія 

Івановича. 

Я, ЛИСИЦЬКИЙ Сергій Іванович, усвідомлюючи свою високу 

відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та 

народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів 

України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні 

інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки. 



 

СЛУХАЛИ: доповідь міського голови попереднього скликання ОМЕЛЬЧУКА 

Олега Васильовича про стан справ на території громади. 

 

СЛУХАЛИ: Новообраного міського голову ЛИСИЦЬКОГО Сергія Івановича. 

 
Шановні депутати, перша сесія міської ради VІІІ скликання буде 

складатись з двох пленарних засідань, отже продовжуємо роботу першої сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання. 

 
СЛУХАЛИ:  Про обрання робочої групи. 

 

Пропозицію вніс депутат міської ради Данюк Юрій Іванович  

 

ВИРІШИЛИ:  Обрати робочу групу в складі трьох осіб: 

 

Рабош Володимир Олексійович    – депутат міської ради 

Світельська Катерина Володимирівна      – депутат міської ради 

Тимощук Микола Анатолійович   – депутат міської ради 

/одноголосно/ 

 

СЛУХАЛИ: ЛИСИЦЬКОГО Сергія Івановича – міського голову. 

 

Шановні депутати ставлю Вас до відома, що згідно регламенту Олевської 

міської ради у вас є право на створення депутатських груп (фракцій). 

 Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах 

Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого 

самоврядування.  

 

 Запрошую до слова голову робочої групи  Мельника Сергія Вікторовича 

для інформування результатів роботи робочої групи по підготовці першої сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови робочої групи Мельника Сергія Вікторовича 

про результати роботи робочої групи. 

 Протоколи робочої групи додаються. 

 

Згідно протоколів робочої групи пропоную на порядок  денний першого 

пленарного засідання першої сесії Олевської міської ради  VІІІ скликання 

винести наступні питання: 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження переліку постійних депутатських комісій міської ради. 

 

2. Про утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу. 

 



3. Про обрання голів постійних комісій ради. 

 

4. Про утворення лічильної комісії/секретаріату. 

 

5. Про затвердження Протоколу № 1 засідання лічильної 

комісії/секретаріату по розподілу обов’язків між членами лічильної 

комісії. 

 

6. Про затвердження Протоколу № 2 лічильної комісії/секретаріату про 

результати голосування щодо обрання секретаря Олевської міської ради. 

 

7. Про затвердження на посаду першого заступника міського голови. 

 

8. Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

 

9. Про затвердження на посаду заступника міського голова з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

 

10. Про затвердження на посаду керуючого справами виконавчого комітету 

Олевської міської ради. 

 

11. Про утворення виконавчого комітету Олевської міської ради, визначення 

його чисельності. 

 

12. Про ранг посадової особи місцевого самоврядування, встановлення 

надбавки, матеріальної допомоги Олевському міському  голові.  

 

13. Різне.  

 
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний першого пленарного засідання 

першої сесії  Олевської міської ради VІІІ скликання. 

 

1. /3. Про затвердження переліку постійних депутатських комісій міської 

ради. 

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

 

2./4. Про утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу. 

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

 

 

3/5. Про обрання голів постійних комісій ради. 

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

 

4/6.Про утворення лічильної комісії/секретаріату. 

 



5./7. Про затвердження Протоколу № 1 засідання лічильної 

комісії/секретаріату по розподілу обов’язків між членами лічильної 

комісії. 

 

6./8.Про затвердження Протоколу № 2 лічильної комісії/секретаріату про 

результати голосування щодо обрання секретаря Олевської міської ради. 

 

7./9.Про затвердження на посаду першого заступника міського голови. 

 

8./10.Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

 

9./11. Про затвердження на посаду заступника міського голова з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

 

10./12. Про затвердження на посаду керуючого справами виконавчого 

комітету Олевської міської ради. 

 

11./13. Про утворення виконавчого комітету Олевської міської ради, 

визначення його чисельності. 

 

12./14.Про ранг посадової особи місцевого самоврядування, встановлення 

надбавки, матеріальної допомоги Олевському міському  голові.  

 

13. Різне.  

   
СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження переліку постійних депутатських 

комісій міської ради. 

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

 
 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 27 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 3 додається/ 

 

СЛУХАЛИ:2.  Про утворення постійних комісій ради та затвердження 

їх складу. 

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

 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 26 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 



 /Рішення № 4 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про обрання голів постійних комісій ради. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 26 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 5 додається/ 

 

Оголошено перерву на 30 хв. для проведення першого засідання 

постійних депутатських комісій міської ради та попереднього розгляду 

кандидатур осіб, які пропонуються для обрання та затвердження. 

  

СЛУХАЛИ: 4. Про утворення лічильної комісії/секретаріату. 

Інформує: Лисицький С.І. – міський голова. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 27 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 6 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження Протоколу № 1 засідання лічильної 

комісії/секретаріату по розподілу обов’язків між членами лічильної 

комісії міської ради об’єднаної територіальної громад. 

Інформує: Іванченко Я.С. – депутат міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 27 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 7 додається/ 

 

Оголошено перерву для роботи лічильної комісії/секретаріату на 20 хв. 

для підрахунку голосів. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження Протоколу № 2 лічильної 

комісії/секретаріату про результати голосування щодо обрання 

секретаря Олевської міської ради. 

Інформує: Іванченко Я.С. – депутат міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 26 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 8 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження на посаду першого заступника 

міського голови. 

Інформує: Лисицький С.І. – міський голова. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 27 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 9 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження на посаду заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Інформує: Лисицький С.І. – міський голова. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

       Голосували: «За»       - 26 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 10 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження на посаду заступника міського 

голова з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Інформує: Лисицький С.І. – міський голова. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

       Голосували: «За»       - 26 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 11 додається/ 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження на посаду керуючого справами 

виконавчого комітету Олевської міської ради. 

Інформує: Лисицький С.І. – міський голова. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

       Голосували: «За»       - 26 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 



 /Рішення № 12 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про утворення виконавчого комітету Олевської 

міської ради, визначення його чисельності. 

Інформує: Лисицький С.І. – міський голова. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

       Голосували: «За»       - 26 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 13 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: ЛИСИЦЬКОГО С.І. – міського голову. 

 Шановні депутати у відповідності до ст. 59
1 
 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 35 Закону України «Про 

запобігання корупції»  я самостійно, публічно оголошую, що питання  про 

ранг посадової особи місцевого самоврядування, встановлення надбавки, 

матеріальної допомоги Олевському міському  голові, входить в конфлікт 

інтересів, а тому ні в обговорені, ні в голосуванні з даного питання я 

участі не прийматиму. 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про ранг посадової особи місцевого самоврядування, 

встановлення надбавки, матеріальної допомоги Олевському 

міському  голові.  

Інформує: Мельник С.В. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

       Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 14 додається/ 

СЛУХАЛИ: 13. Різне.  

Виступ Черниха Василя Яковича – редактора газети «Зорі над Убортю» 

(запис виступу додається).  

 

 

Міський голова Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1 

І сесія            VІІІ скликання  

 

від 01.12. 2020 року  

 

Про підсумки виборів                                                                           

25 жовтня 2020  року 

депутатів міської ради  

 
Заслухавши інформацію голови Олевської міської виборчої комісії  Гилюка 

Сергія Миколайовича про підсумки виборів 25 жовтня 2020 року  депутатів 
Олевської міської ради та у відповідності до ч. 2 ст. 46 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: Інформацію голови Олевської міської виборчої комісії  ГИЛЮКА 
Сергія Миколайовича «Про підсумки виборів 25 жовтня 2020 року депутатів 
Олевської міської ради»  прийняти до відома (додається). 
 
 
 

 

 

 

Міський голова          Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 2 

І сесія            VІІІ скликання  

 

від 01.12. 2020 року  

 

Про підсумки виборів 

25 жовтня 2020 року 

міського голови  

 

      

 Відповідно до частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частини першої статті 10, статей 11, 14, 15 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: Інформацію голови Олевської міської територіальної виборчої 

комісії ГИЛЮКА Сергія Миколайовича про результати виборів, визнання 

повноважень та реєстрацію Олевським міським головою ЛИСИЦЬКОГО Сергія 

Івановича, взяти до відома. 

 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 3 

І сесія            VІІІ скликання  

 

від 01.12.2020 року  

 

Про затвердження переліку  

постійних    депутатських  

комісій міської ради 

 

У відповідності до п. 2 частини 1 статті 26 та статті 47 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: Затвердити перелік постійних депутатських комісій, а саме: 

1.1. «Постійна комісія з питань бюджету, економічного розвитку,  

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій»; 

1.2. «Постійна комісія із соціально-гуманітарних питань»; 

1.3. «Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста»; 

1.4. «Постійна комісія з питань містобудування, архітектури та 

землекористування»; 

1.5. «Постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, 

дотримання законодавства та протидії корупції». 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 4 

І сесія            VІІІ скликання  

 

від 01.12.2020 року  

 

Про утворення постійних комісій 

ради та затвердження їх складу 

 
             На підставі ст. 47  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  Затвердити персональний склад постійних комісій: 

«Постійна комісія з питань бюджету, економічного розвитку,  комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій» 

1. Рабош Володимир Олексійович. 

2. Ковальчук Назар Володимирович. 

3. Світельська Катерина Володимирівна. 

4. Хомутовський Леонід  Володимирович. 

5. Гаврилюк Алла Анатоліївна. 

«Постійна комісія із соціально-гуманітарних питань» 

1. Шибецька Марина Миколаївна. 

2. Яценко Наталія Степанівна. 

3. Данюк Юрій Михайлович. 

4. Гергало Світлана Іванівна. 

5. Гарбовський Валерій Михайлович.  

«Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста» 

1. Павленко Марина Миколаївна. 

2. Басюк Валерій Анатолійович. 

3. Мізюк Богдан Петрович. 

4. Вжесінська Анна Олександрівна. 

5. Тимощук Микола Анатолійович. 

«Постійна комісія з питань містобудування, архітектури та 

землекористування» 

1. Гончар Сергій Андрійович. 

2. Миндра Анатолій Іванович. 

3. Налапко Павло Петрович. 

4. Торгонський Валентин Ілліч. 

5. Вовк Сергій Анатолійович. 



«Постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, 

дотримання законодавства та протидії корупції» 

1. Весельський Михайло Миколайович. 

2. Коц Віктор Васильович. 

3. Іванченко Ярослав Станіславович. 

4. Цурська Олена Михайлівна. 

5. Стужук Юрій Степанович. 

6. Мельник Сергій Вікторович. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 5 

І сесія            VІІІ скликання  

 

від 01.12.2020 року  

 

Про обрання голів 

постійних комісій ради 

 
             На підставі ст. 47  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  Обрати головами постійних комісій ради: 

«Постійна комісія з питань бюджету, економічного розвитку,  комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій» 

 

 Світельська Катерина Володимирівна. 

 

«Постійна комісія із соціально-гуманітарних питань» 

 

Яценко Наталія Степанівна. 

 

«Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста» 

 

Тимощук Микола Анатолійович. 

 

«Постійна комісія з питань містобудування, архітектури та 

землекористування» 

 

Налапко Павло Петрович. 

 

«Постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, 

дотримання законодавства та протидії корупції» 

 

Іванченко Ярослав Станіславович. 

 

 

Міський голова Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 6 

І сесія            VІІІ скликання  

 

від 01.12.2020 року  

 

Про утворення лічильної                                                                               

комісії/секретаріату 

 
      Згідно пункту 2 частини І статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення підрахунку голосів, чіткої 
організації поіменного та таємного голосування на обрання секретаря ради, 

міська рада 
ВИРІШИЛА:  Утворити лічильну комісію/секретаріат у складі: 

1. Іванченко Ярослав Станіславович – голова комісії. 

2. Шибецька Марина Миколаївна – секретар комісії. 

3. Гаврилюк Алла Анатоліївна – член комісії. 

4. Вжесинська Анна Олександрівна – член комісії. 

5. Яценко Наталія Степанівна – член комісії. 

             

 

Міський голова                                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 7 

І сесія            VІІІ скликання  

 

від 01.12.2020 року  
 

Про затвердження Протоколу № 1        

засідання лічильної комісії/секретаріату 

по розподілу обов’язків між членами  

лічильної комісії 

 

 

        Міська рада 

 

 ВИРІШИЛА: Затвердити Протокол №1 засідання лічильної 

комісії/секретаріату  про розподіл обов’язків між її членами (додається). 

 

 

 

 

 

Міський голова                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 8 

І сесія            VІІІ скликання  

 

від 01.12.2020 року  

 
Про затвердження Протоколу № 2  
лічильної  комісії/секретаріату  
та обрання секретаря ради  
 

Розглянувши пропозицію Олевського міського голови ЛИСИЦЬКОГО 

Сергія Івановича та заслухавши повідомлення лічильної комісії про результати 

таємного голосування щодо обрання секретаря Олевської міської ради, 

відповідно до пункту 4 частини першої  статті 26, пункту 4 четвертої статті 42, 

абзацу першої частини  першої статті 50, частини першої статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацу третього частини 

першої статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Протокол № 2 лічильної комісії/секретаріату Олевської 

міської ради про результати голосування щодо обрання секретаря 
Олевської міської ради (додається). 

2. Обрати на посаду секретаря Олевської міської ради об’єднаної 

територіальної громади VІІІ скликання на строк повноважень ради 

депутата міської ради – МЕЛЬНИКА Сергія Вікторовича. 

 
 
Міський голова           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 9 

І сесія            VІІІ скликання  

 

від 01.12.2020 року 

 

Про затвердження на посаду 

першого заступника міського голови 

 

 

Відповідно до абзацу четвертого частини першої ст. 10 Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», міська рада 

ВИРІШИЛА: Затвердити на посаді першого заступника міського голови 

КОВАЛЬЧУКА Василя Юрійовича. 

 

 

Міський голова                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ



                       

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 10 

І сесія            VІІІ скликання  

 

від 01.12.2020 року 

Про затвердження на посаду заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

 

Відповідно до абзацу четвертого частини першої ст. 10 Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», міська рада 

ВИРІШИЛА:  Затвердити на посаді  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів  ДАНЮКА Юрія Михайловича. 

 

 

Міський голова                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 11 

І сесія            VІІІ скликання  

 

від 01.12.2020 року 

Про затвердження на посаду заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

 

Відповідно до абзацу четвертого частини першої ст. 10 Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», міська рада 

ВИРІШИЛА: Затвердити на посаді  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ГОНЧАРА Сергія Андрійовича. 

 

 

Міський голова                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



           

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 12 

І сесія            VІІІ скликання  

 

від 01.12.2020 року 

Про затвердження на посаду керуючого  

справами виконавчого комітету  

Олевської міської ради  

 

 

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 10 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  Затвердити ДВОРЕЦЬКОГО Володимира Яковича на посаду 

керуючого справами виконавчого комітету Олевської  міської ради VIIІ 

скликання.  

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



           

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 13 

І сесія            VІІІ скликання  

 

від 01.12.2020 року 

 

Про утворення виконавчого комітету 

Олевської міської ради, визначення 

його чисельності 

 

Відповідно до п. 3 ст. 26, ст. 51 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:   Утворити виконавчий комітет Олевської міської ради у кількості 

27 осіб. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

        

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 14 

І сесія            VІІІ скликання  

 

від 01.12.2020 року         
 

Про ранг посадової особи місцевого самоврядування, 

встановлення надбавки, матеріальної допомоги Олевському 

міському  голові  
 

Відповідно до частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частини першої статті 10, статей 11, 14, 15 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 

органів прокуратури, судів та інших органів», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Присвоїти ЛИСИЦЬКОМУ Сергію Івановичу, міському голові,  VІІІ ранг 

посадової особи місцевого самоврядування в межах ІV категорії посад. 

2. Встановити ЛИСИЦЬКОМУ Сергію Івановичу, міському голові, з 01.12.2020 

року посадовий оклад згідно із штатним розписом та надбавку за високі 

досягнення в праці в розмірі 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки 

за ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

3. Встановити ЛИСИЦЬКОМУ Сергію Івановичу, міському голові, з 01.12.2020 

року, надбавку за безпосередню участь у розробці проєктів нормативно-

правових актів та здійснення їх аналізу у розмірі  50 % посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та 

вислугу років. 

4. Преміювати ЛИСИЦЬКОГО Сергія Івановича, міського голову, з 01.12.2020 

року, відповідно до його особистого вкладу в загальні результати роботи в 

розмірі 80% до посадового окладу. 



5. Надавати ЛИСИЦЬКОМУ Сергію Івановичу, міському голові, матеріальну 

допомогу для вирішення соціально побутових питань та допомогу для 

оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірах, згідно чинного 

законодавства.  

 

 

Секретар ради        Сергій МЕЛЬНИК 


