
 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

другого пленарного засідання 

ХV сесія     м. Олевськ              VІІІ скликання 

  Приміщення актового залу                 

21.12.2021  

Усього обрано депутатів – 26 

Зареєстрованих на сесії депутатів –   21 /список додається/ 

Відсутні - 5 

Запрошені: заступники міського голови Ковальчук Василь, Данюк Юрій, 

керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Дворецький Володимир 

Засоби масової інформації. 

СЛУХАЛИ: Про обрання робочої групи. 

Пропозицію внесла депутат міської ради Вжесинська Анна Олександрівна 

ВИРІШИЛИ: Обрати робочу групу в складі трьох осіб: 

Гаврилюк Володимир Григорович – депутат міської ради; 

Ковальчук Назар Володимирович – депутат міської ради; 

Мізюк Богдан Петрович  – депутат міської ради. 

На порядок денний другого пленарного засідання чергової п’ятнадцятої 

сесії Олевської міської ради VІІІ скликання виносяться наступні питання 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розподіл дотації. 

  

2. Про бюджет Олевської міської територіальної громади на 2022 рік. 



 

3. Про встановлення надбавки, матеріальної допомоги Олевському міському 

голові. 

  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний другого пленарного засідання 

п’ятнадцятої сесії Олевської міської VІІІ скликання. 

 

1. /747. Про розподіл дотації. 

 Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового управління Олевської 

міської ради. 

 

2. /748. Про бюджет Олевської міської територіальної громади на 2022 рік. 

 Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового управління Олевської 

міської ради. 

 

3./749. Про встановлення надбавки, матеріальної допомоги Олевському 

міському голові. 

 Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету.  

 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про розподіл дотації. 

 Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового управління Олевської 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 747 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про бюджет Олевської міської територіальної громади на 

2022 рік. 

 Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового управління Олевської 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 748 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про встановлення надбавки, матеріальної допомоги 

Олевському міському голові. 

 Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету.  

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 749 додається/ 

 

 

Міський голова      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

друге пленарне засідання 

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

21.12.2021                         № 747 

 

Про розподіл дотації 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 29 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2022 рік», розпорядження голови 

Житомирської обласної державної адміністрації від 09.12.2021 року №693 «Про 

розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні 

послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 

підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів на 

2022 рік», Олевська міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Здійснити розподіл дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків 

протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за 

рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету між підприємствами, установами Олевської 

міської територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Данюка Юрія та постійну комісію міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій. 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

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


Додаток 

до рішення ХV сесії 

Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 

21.12.2021 року №747 

  

Розподіл  

дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 

установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету між підприємствами, установами Олевської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

  

Найменування 

головного 

розпорядника 

коштів  бюджету 

міської 

територіальної 

громади/Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  місце

вого бюджету 

Найменування 

бюджетної 

програми 

згідно з 

Типовою 

програмною 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Найменуван

ня 

підприємств

а, установи 

Обсяг 

видатків 

затверджен

их на 

оплату 

комунальн

их послуг 

та 

енергоносії

в на 2021 

рік, 

тис.грн. 

Коефіціє

нт 

розподіл

у 

Обсяг 

дотаці

ї на 

2022 

рік, 

тис.гр

н. 

Олевська міська 

рада 
    6 243,0 0,090505 565,0 

0110150 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності 

обласної ради, 

районної ради, 

районної у місті 

ради (у разі її 

створення), 

міської, 

селищної, 

сільської рад 

Апарат 

Олевської 

міської ради 

402,5 0,090505 36,4 

0111010 

Надання 

дошкільної 

освіти 

ЗДО 2 602,0 0,090505 235,5 



0112010 

Багатопрофільна 

стаціонарна 

медична 

допомога 

населенню 

КНП 

"Олевська 

центральна 

лікарня" 

2 142,2 0,090505 193,9 

0112111 

Первинна 

медична 

допомога 

населенню, що 

надається 

центрами 

первинної 

медичної 

(медико-

санітарної) 

допомоги 

КНП 

"Олевський 

центр 

первинної 

медичної 

допомоги" 

771,8 0,090505 69,9 

0113104 

Забезпечення 

соціальними 

послугами за 

місцем 

проживання 

громадян, які не 

здатні до 

самообслуговува

ння у зв`язку з 

похилим віком, 

хворобою, 

інвалідністю 

КУ 

"Територіаль

ний центр 

соціального 

обслуговуван

ня (надання 

соціальних 

послуг) 

Олевської 

міської ради" 

290,5 0,090505 26,3 

0113105 

Надання 

реабілітаційних 

послуг особам з 

інвалідністю та 

дітям з 

інвалідністю 

КУ"Олевськи

й міський 

центр 

комплексної 

реабілітації 

дітей з 

інвалідністю" 

34,0 0,090505 3,0 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Олевської міської 

ради 

    5 023,3 0,090505 454,6 

Відділ культури та 

туризму Олевської 

міської ради 

    585,5 0,090505 53,0 

Разом     11 851,8 0,090505 
1 

072,6 

  

Секретар ради                                                                 Сергій МЕЛЬНИК 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

друге пленарне засідання 

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

21.12.2021                         № 748 

 

Про бюджет Олевської 

міської територіальної 

громади на 2022 рік 

 

(06513000000) 

код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2022 рік: 

1) Доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 359 396 465,00 

гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної 

громади – 354 373 965,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету 

міської територіальної громади – 5 022 500,00 гривень, згідно з  додатком 1 до 

рішення. 

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів бюджету міської 

територіальної громади відповідно до додатку 1.1.  

2) Видатки    бюджету   міської   територіальної    громади у   сумі   

355 793639,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської 

територіальної громади – 346 193 384,00 гривень та видатки спеціального 

фонду бюджету міської територіальної громади – 9 600 255,00 гривень, згідно з  

додатком 3 до рішення. 

3) Профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної 

громади у сумі  8 180 581,00  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 бюджету міської 

територіальної громади в сумі 4 577 755,00 гривень (додаток 2) джерелами 

покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 8 180 581,00  гривень; 

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


- профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади 

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

Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО). 

5) Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської 

територіальної громади у розмірі 1 000 000,00 гривень, що становить 0,29 

відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, 

визначених цим пунктом. 

6) Резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 

200 000,00 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду 

бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом. 

2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2022 рік в розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до рішення. 

3.  Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти  та інші субвенції з 

бюджету міської територіальної громади  місцевим бюджетам у розрізі 

призначень згідно з додатками 4 та 4.1 відповідно. 

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

затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах 

бюджету міської територіальної громади, вносити зміни до 

доходів/фінансування та видатків бюджету міської територіальної громади, з 

наступним затвердженням Олевською міською радою.  

5. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі 

інвестиційних проектів згідно з додатком 5 до цього рішення. 

6. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на 

реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 15 813 325,00 гривень згідно з 

додатком 6 до рішення. 

7. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міської 

територіальної громади на 2022 рік належать доходи, визначені статтею 64
 

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

Бюджетного кодексу України. 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

міської територіальної громади на 2022 рік є: 

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

1 статті 69
1
 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 

Бюджетного кодексу України; 

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

статті 71 Бюджетного кодексу України, та частини 2 статті 72 Бюджетного 

кодексу України. 

9.  Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду 

бюджету міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статті  

69
1
 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 2022 року граничний обсяг місцевого боргу у 

сумі 2 702 120,00 гривень. 



11. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України, захищеними видатками бюджету міської територіальної громади 

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; 

обслуговування державного (місцевого) боргу; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам. 

12. Надати право фінансовому управлінню Олевської міської ради в 

межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади  

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.  Надати право фінансовому управлінню Олевської міської ради 

отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської 

територіальної громади, 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,  у порядку, визначеному постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку 

покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами)» та 

відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України. 

14. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету міської 

територіальної громади: 

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 2023 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) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 

та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші 

енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються 

бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних 

послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі; 

7) до закінчення першого кварталу 2022 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 бюджету міської територіальної громади; 

 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. Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Олевської 

міської ради здійснювати, в тому числі, шляхом перерахування коштів на 



банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі розпорядників і 

одержувачів коштів бюджету міської територіальної громади. 

17. 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. 

18. Надати право виконавчому комітету Олевської 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.  

19. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 

20. Додатки  1-6 до рішення є його невід’ємною частиною. 

21. Опублікувати рішення у десятиденний строк з дня його прийняття, 

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 бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій. 

 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

друге пленарне засідання 

       

ХV сесія                                           м. Олевськ                                 VІІІ скликання 

 

21.12.2021                         №749  

 

Про 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. Встановити, ЛИСИЦЬКОМУ Сергію Івановичу, міському голові, з 01.01.2022 

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 01.01.2022 

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 01.01.2022 

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  

 


