
 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

позачергової 

V сесії                   VІІІ скликання 

 

       від 18.03.2021 року 

Приміщення актового залу 

 

Усього обрано депутатів – 26 

Зареєстрованих  на сесії депутатів – 20 /список додається/ 

 

Запрошені: перший заступник міського голови Ковальчук Василь, 

заступники міського голови Данюк Юрій, Гончар Сергій, керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради Дворецький Володимир,  начальники 

управлінь та відділів міської ради. 

 

Засоби масової інформації. 

 

Позачергову п’яту сесію Олевської  міської ради VІІІ скликання 

відкрив міський голова Сергій Лисицький 

 

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» оголошую позачергову п’яту сесію Олевської міської ради 

восьмого скликання відкритою 

( Гімн  України ) 

СЛУХАЛИ: Про обрання робочої групи. 

 

Пропозицію внесла депутат міської ради Вжесінська Анна 

 

ВИРІШИЛИ: Обрати робочу групу в складі трьох осіб: 

 

Шибецька Марина  – депутат міської ради; 

Тимощук Микола   – депутат міської ради; 

Рабош Володимир   – депутат міської ради. 

 

На порядок денний позачергової п’ятої  сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання виносяться наступні питання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про внесення змін до бюджету Олевської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 



 

ВИРІШИЛИ: Затвердити прядок денний позачергової п’ятої сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання. 

 

Голосували  «За» - одноголосно 

 

1./ 208. Про внесення змін до бюджету Олевської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

Інформує: Горпиніч Катерина – начальник фінансового управління міської 

ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Олевської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Горпиніч Катерина – начальник фінансового управління міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення №208 додається/ 

 

 

 

Міський голова      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                               

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 208 

V сесія                        VІІІ скликання 

 

від 18.03.2021  року 

 

Про внесення змін до  

бюджету Олевської міської   

територіальної громади на 2021 рік 

 

(06513000000) 

код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Спрямувати на проведення витрат 1 500 000,00 гривень вільного 

залишку бюджетних коштів  загального фонду бюджету міської 

територіальної громади. 

          2. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2020  року №31 „Про 

бюджет Олевської міської  територіальної громади на 2021 рік” зі змінами та 

доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 04.02.2021 року №88 

„Про внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади 

на 2021 рік”,  від 04.03.2021 року №156 „Про внесення змін до бюджету 

Олевської міської  територіальної громади на 2021 рік”, а саме: 

          2.1. В підпункті 2 пункту 1 цифри 325 976 618,00 гривень,             

318 992 581,00 гривень, 6 984 037,00 гривень замінити,  відповідно, цифрами   

327 476 618,00 гривень, 318 992 581,00 гривень, 8 484 037,00 гривень. 

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

цілому дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 1 173 839,00 гривень згідно з додатком  №2  до цього рішення, з них:   

             - профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади 

у сумі 7 132 163,00 гривень напрямком використання якого визнати передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду); 

   - дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади 

у сумі 8 306 002,00  гривень, джерелом покриття якого є використання 

вільного залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної 

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


громади, у т.ч. за рахунок залишку коштів бюджету міської територіальної 

громади у  сумі 8 306 002,00 гривень. 

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

цілому дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади 

в сумі 3 699 337,00 гривень. (додаток 2) джерелами покриття якого 

визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі  7 132 163,00    гривень; 

- використання залишків коштів спеціального фонду бюджету міської 

територіальної громади, які виникли станом на 01.01.2021 року у сумі 

170 000,00 гривень, в тому числі: від надходжень до бюджету розвитку 

міського бюджету – 70 000,00 гривень, збору за забруднення навколишнього 

природного середовища, екологічного податку – 100 000,00 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі      

3 602 826,00 гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної 

Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО)».  

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

          4. Додатки № 2, 3, 4 викласти в новій редакції.   

          5. 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                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 


