
 

    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

П Р О Т О К О Л 

чергового засідання виконавчого комітету 

 

16.09.2022          м. Олевськ 

 

Присутні: 

Міський голова      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 

 

Секретар ради       Сергій МЕЛЬНИК 

 

Члени виконкому: Гілюк Є.В., Бабич Л.А., Буднік Н.П., Гергало О.В., Горпиніч 

Н.М., Загорулько С.М., Кайданович В.Й., Ковальчук Т.Г.,  Кондратовець О.Ю., 

Корнійчук О.В., Кравченко М.М., Куковякін В.Б., Михалець М.В., Назарчук 

Н.В., Невойт М.І., Ратушинський В.О., Талах І.В., Хомутовський А.В., Чорна 

І.В. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /98. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Олевської 

міської територіальної громади. 

Інформує: Саковець Л.В. – начальник загального відділу. 

 

2. /99. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 1-е 

півріччя 2022 року комунального некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради. 

Інформує: Мисько Ніна Максимівна– головний бухгалтер КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради. 

 

3. /100. Про затвердження змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради на 2022 рік. 

Інформує: Мисько Ніна Максимівна– головний бухгалтер КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради. 

 



4. /101. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 1-е 

півріччя 2022 року КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради. 

Інформує: Федорук Валентина Володимирівна – головний бухгалтер КНП 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

 

5. /102. Про затвердження змін до фінансового плану КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради на 2022 рік 

Інформує: Федорук Валентина Володимирівна – головний бухгалтер КНП 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

 

6. Про розгляд і затвердження подання до Олевського районного суду 

Житомирської області про призначення опікуна над Никитенком Павлом 

Васильовичем. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

7. /103. Про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-героїня»  

*****. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

8./104.  Про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-героїня»  

*****. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

9. /105. Про надання дозволу ***** на вчинення правочину від імені 

малолітньої дитини. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

10./106.  Про надання ***** статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування.  

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 
 

11. /107. Про призначення ***** опікуном малолітнього *****. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

12./108.  Про призначення ***** опікуном малолітньої *****. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

13. /109. Про  зміни  адреси житлового будинку. 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

14. /110. Про надання дозволу на збір вихідних даних на приєднання до 

централізованої мережі водопостачання та  водовідведення.  



Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

15. /111. Про  встановлення тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення ТОВ «Олевське орендне підприємство 

теплових мереж». 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

СЛУХАЛИ: 1. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

Олевської міської територіальної громади. 
Інформує: Саковець Л.В. – начальник загального відділу. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 98 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

за 1-е півріччя 2022 року комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради. 
Інформує: Мисько Ніна Максимівна– головний бухгалтер КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 99 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради на 2022 рік. 
Інформує: Мисько Ніна Максимівна– головний бухгалтер КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 100 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

за 1-е півріччя 2022 року КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради. 
Інформує: Федорук Валентина Володимирівна – головний бухгалтер КНП 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 101 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження змін до фінансового плану КНП 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

на 2022 рік. 
Інформує: Федорук Валентина Володимирівна – головний бухгалтер КНП 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 102 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про розгляд і затвердження подання до Олевського 

районного суду Житомирської області про призначення опікуна над 

*****. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

             Голосували «За» - 0 

           «Проти» -20 

           «Утримались» -2 

    

СЛУХАЛИ: 7.  Про представлення до присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня» *****. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 103 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8.  Про представлення до присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня» *****. 



Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 104 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу ***** на вчинення правочину від 

імені малолітньої дитини. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 105 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання ***** статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування.  
Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 106 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 11. Про призначення ***** опікуном малолітнього *****. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 107 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про призначення *****опікуном малолітньої *****. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 108 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 13. Про  зміни  адреси житлового будинку. 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 109 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про надання дозволу на збір вихідних даних на 

приєднання до централізованої мережі водопостачання та  

водовідведення.  
Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 110 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про  встановлення тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення ТОВ «Олевське 

орендне підприємство теплових мереж». 

Інформує: Торгонський О.І. – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 111 додається/ 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

16.09.2022            м. Олевськ                            №98 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям Олевської територіальної 

громади 

 

Розглянувши заяви громадян Олевської ТГ щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги та заяви громадян щодо поховання рідних, які на день 

смерті ніде не працювали, пенсії не отримували, на обліку в центрі зайнятості не 

перебували, надані документи, враховуючи Положення про порядок надання 

одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям Олевської міської  

територіальної громади, затвердженого рішенням ІІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання  від 04.02.2021 року № 101 «Про затвердження Положення «Про 

порядок надання одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям 

Олевської міської територіальної громади», протокол комісії по виділенню 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Олевської ТГ від 15.09.2022 

року, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати 

померлого», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн. 

кожному: 

2. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн. 

кожному: 

3. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 2000,00 (дві тисячі) грн. 

кожному: 

4. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 5000,00 (п’ять тисяч) грн. 

кожному: 

 

5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

Вірі виділити кошти в сумі 23000,00 (двадцять три тисячі) грн. 00 коп. з 

місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2022 рік. 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

16.09.2022            м. Олевськ                            №99 

 

Про затвердження звіту про виконання фінансового 

плану за І-е півріччя 2022 року комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради 

 

На підставі листа від 23.08.2022 р. № 1036/05-7 головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради Олега Казюка, з метою здійснення контролю за 

фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективної роботи 

підприємств комунальної власності Олевської міської ради Житомирської 

області, керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

02.03.2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та 

контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного 

сектору економіки», Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради за І півріччя 2022 року, згідно з додатком. 

2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Леся Саковець) 

забезпечити оприлюднення даного звіту на офіційному веб-сайті Олевської 

міської ради. 

3. Покласти відповідальність за виконання показників фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на 2022 рік на головного лікаря Олега Казюка. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



   до Положення про складання, затвердження                                                                                   
та контролю виконання фінансового плану підприємства 

 
  

ЗАТВЕРДЖЕНО : 

 
  (посада керівника органу управління підприємством) 

 
  М. П. (підпис, ініціал, прізвище) 

 
  

"___" __________________ 2022 року 

 
     

Назва підприємства   
Комунальне некомерційне підприємство "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради 

Організаційно-правова форма  
Комунальне підприємство 

Територія 
11001, Житомирська область, м. Олевськ, пров. Промисловий, 2 

Орган державного управління    
Олевська міська рада 

Галузь      
Охорона здоров'я 

Вид економічної діяльності     
86.10 Діяльність лікарняних закладів 

Одиниця виміру  
тис. грн.     Стандарти звітності П(с)БОУ   

Форма власності 
Комунальна      Стандарти звітності МСФЗ   

Середньооблікова кількість штатних 
працівників 

  

Місцезнаходження   
11001, Житомирська область, м. Олевськ, провул. Промисловий, 2 

Телефон  
(04135) 2-12-56 

Керівник 
Казюк Олег Васильович 

 
     

ЗВІТ ПО ФІНАНСОВОМУ  ПЛАНУ КНП "ОЛЕВСЬКА ЦЛ" ОМР 

за ІI квартал 2022 року 



 
      

Найменування показника Код рядка  
Плановий рік  

(усього) 

2022 рік 

Пояснення та 

обґрунтування до 

запланованого рівня 

доходів/витрат 

план факт % викон. 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Формування фінансових результатів 

Доходи  

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг), НСЗУ 

1010 57430,0 29000,0 31125,4     

Дохід від платних послуг, зубопротезування 1011 1500,0 750,0 423,2     

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у 

т.ч.: 
1020 6758,9 4637,6 3406,4     

покриття вартості комунальних послуг та 
енергоносіїв надавача ПМД, грн. 

1021 3493,9 1505,2 808,3     

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку 
1022 3265,0 3132,4 2598,1     

Інші операційні доходи, у т.ч.: 1030 600,0 300,0 348,1     

дохід від операційної оренди активів 1031 400,0 200,0 272,5     

дохід від компенсації за комунальні послуги 1032 100,0 50,0 26,6     

інший дохід 1033 100,0 50,0 49,0     

Інші неопераційні доходи: 1040 1500,0 750,0 2898,8     

відсотки отримані (поточні рахунки і депозити), 

амортизація 
1041 - - -     

благодійні внески, центр постачання 1042 1000,0 500,0 2280,8     

амортизаційні відрахування 1043 500,0 250,0 618,0     



Видатки 

Заробітна плата 1050 39000,0 20500,0 21861,3     

Нарахування на оплату праці 1060 8400,0 4460,0 4240,2     

Адміністративні витрати, зокрема: 1070 600,0 400,0 1251,7     

заробітна плата  1071 - - -     

нарахування на оплату праці 1072 - - -     

витрати на канцтовари, офісне приладдя та 

устаткування (відповідно до Табелю матеріально-
технічного оснащення) 

1073 200,0 100,0 488,9     

ПММ та запчастини 1074 400,0 300,0 762,8     

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1080 14000,0 7500,0 4660,3     

Продукти харчування 1090 600,0 300,0 138,8     

Оплата послуг (крім комунальних) 1100 890,0 455,0 364,0     

Видатки на відрядження 1110 105,0 60,0 47,1     

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: 1120 3343,9 1430,2 834,9     

оплата теплопостачання 1121 87,3 59,0 40,2     

оплата водопостачання та водовідведення 1122 202,4 101,2 62,6     

оплата електроенергії 1123 2550,0 1270,0 732,1     

оплата природного газу 1124           

оплата інших енергоносіїв 1125 504,2 - -     

оплата енергосервісу 1126           

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку 
1130           

Соціальне забезпечення (інсуліни) 1140           

Інші поточні видатки (податки, амортизація, 

зубопротезування) 
1150 500,0 250,0 1117,6     



Капітальні інвестиції, зокрема: 1160 100,0 60,0 60,0     

предмети, матеріали (відповідно до Табелю 

матеріально-технічного оснащення) 
1161 100,0 60,0 60,0     

основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-

технічного оснащення) 
1162           

малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно 

до Табелю матеріально-технічного оснащення) 
1163           

Інші видатки, у т.ч. 1170           

видатки на охорону праці 1171           

податки 1172           

Резервний фонд 1180           

Усього доходів 1200 67788,9 35437,6 38201,9     

Усього видатків 1300 67538,9 35475,2 34575,9     

Фінансовий результат 1400 250,0 -37,6 3626,0     

  

IІ. Розрахунки з бюджетом 

Сплата податків та зборів до Державного бюджету 

України (податкові платежі) 
2010           

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів 

(податкові платежі) 
2020           

Інші податки, збори та платежі на користь держави 2030           

Податкова заборгованість 2040           

  

III. Інвестиційна діяльність 



Капітальні інвестиції, у т.ч.: 3020 1000,0 400,0 862,2     

капітальне будівництво 3021           

придбання (виготовлення) основних засобів 3022 1000,0 400,0 499,0     

придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних активів 
3023           

придбання (створення) нематеріальних активів 3024           

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, 
реконструкція) основних засобів 

3025           

капітальний ремонт 3026 - - 363,2     

Вартість основних засобів 3030           

Амортизація 3040           

  

IV. Фінансова діяльність 

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. 

ч.: 
4010           

кредити  4011           

позики 4012           

депозити 4013           

Інші надходження  4020           

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. 
ч.: 

4030           

кредити  4031           

позики 4032           

депозити 4033           

Інші витрати 4040           

  



V. Коефіцієнтний аналіз 

Валова рентабельність 5010   х х х х 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до 

амортизації 
5020   х х х х 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
5030   х х х х 

Коефіцієнт зносу основних засобів 5040   х х х х 

  

VІ. Звіт про фінансовий стан 

Необоротні активи  6010 24500,0 24500,0 30717,0     

Оборотні активи 6020 5000,0 5000,0 5444,1     

Усього активи 6030 29500,0 29500,0 36161,1     

Дебіторська заборгованість 6040           

Кредиторська заборгованість 6050           

  

VII. Дані про персонал та оплата праці 

Середня кількість працівників (штатних працівників, 

зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за 

цивільно-правовими договорами), у т.ч.: 

7010 329,75 327,00 265,00     

Керівники 7011 3,0 3,0 3,0     

Лікарі 7012 66,0 47,0 52,0     

Середній медичний персонал 7013 135,8 146,0 114,0     

Молодший медичний персонал 7014 61,5 61,0 43,0     

Адміністративно-управлінський персонал 7015 19,0 27,0 25,0     



Допоміжний персонал 7016 44,5 43,0 28,0     

 
     

      

Керівник    Головний лікар 
 

  Олег КАЗЮК 

                                (посада) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  

за І півріччя 2022 року 
 

Основний вид діяльності Комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради - 86.10 Діяльність 

лікарняних закладів. 
 

 Середня кількість працівників за І півріччя 2022 р. склала - 265 осіб 

(порівняно із І кварталом 2022 року зменшилась на 39 осіб), в т.ч. 

з них: 

 Лікарів – 55 

 Середнього медичного персоналу – 114 

 Молодшого медичного персоналу – 43 

 Адміністративно-управлінського персоналу – 25   

 Допоміжних служб – 28 
 

ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА  

за І півріччя 2022 року 
 

Всього доходів по підприємству – 38201,9 тис.грн., із них: 

 

 дохід від НСЗУ – 31125,4 тис. грн.; 

 дохід від платних послуг – 423,2 тис. грн. 

 дохід з місцевого бюджету – 3406,4 тис. грн., а саме: 

 на відшкодування комунальних послуг – 808,3 тис. грн.; 

 на заходи по виконанню регіональних програм – 2598,1 

тис. грн.; 

 дохід від оренди майна – 272,5 тис. грн.; 

 компенсація за комунальні платежі від орендарів – 26,6 тис. грн. 

 інший операційний дохід – 49,0 тис.грн. 

 дохід від благодійної допомоги, централізованого постачання – 

2280,8 тис. грн. 

 амортизаційні відрахування – 618,0 тис. грн.  

 

ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА  

за І півріччя 2022 року 
 

Витрати  по підприємству – 34575,9 тис. грн., із них: 
 

 оплата праці з нарахуваннями працівників підприємства – 26101,5 

тис. грн.; 

 медикаменти – 4660,3 тис. грн.; 

 продукти харчування – 138,8 тис. грн.; 

 оплата послуг, крім комунальних – 364,0 тис. грн.; 

 оплата комунальних послуг – 834,9 тис. грн.; 

 придбання паливно-мастильних матеріалів  та запчастин – 762,8 тис. 

грн.; 



 придбання устаткування, канцтоварів згідно табеля оснащення – 

548,9 тис. грн. 

 відрядження – 47,1 тис. грн. 

 амортизаційні відрахування – 1117,6 тис. грн. 
 

Фінансовий результат за І півріччя 2022 року склав – 3626,0 тис. грн. 

 

 

 

Головний бухгалтер      Ніна МИСЬКО  



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

 

16.09.2022             м. Олевськ                            №100 

 

 
Про затвердження змін до фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на 2022 рік 

 

На підставі листа №1038/05-7 від 23.08.2022 року головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради Олега Казюка, з метою здійснення контролю за 

фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективної роботи 

підприємств комунальної форми власності Олевської міської ради Житомирської 

області, керуючись ст. ст. 51, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки», Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на 2022 рік, 

згідно з додатком. 

2. Покласти відповідальність за виконання показників фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на 2022 рік на головного лікаря Олега Казюка. 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ



ПОГОДЖЕНО : 
     

ЗАТВЕРДЖЕНО : 

       Головний лікар  

      (посада керівника органу управління підприємством) 

         
  

  О.В. КАЗЮК 

       М. П. (підпис, ініціал, прізвище) 

        
  

   

       дата  

          

Рік 
2022 

Коди 

Назва підприємства   Комунальне некомерційне підприємство "Олевська 

центральна лікарня" Олевської міської ради 
за ЄДРПОУ  01991872 

Організаційно-правова форма  
Комунальне підприємство 

за КОПФГ 150 

Територія 
11001, Житомирська область, м. Олевськ 

за КОАТУУ 1824410100 

Орган державного управління    
Олевська міська рада 

за СПОДУ 1009 

Галузь      
Охорона здоров'я 

за ЗКГНГ   

Вид економічної діяльності     
86.10 Діяльність лікарняних закладів 

за КВЕД   86.10 

Одиниця виміру  
тис. грн. 

      

Форма власності 
Комунальне підприємство 

      

Середньооблікова кількість штатних працівників 
  

Стандарти звітності 

П(с)БОУ 
327 

Місцезнаходження   11001, Житомирська область, м. Олевськ, провул. 

Промисловий, 2 
Стандарти звітності МСФЗ   

Телефон  
(04135) 2-12-56 

      

Прізвище та ініціали керівника 
КАЗЮК О.В. 

      

      

 

 

 
 

   



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік 

Найменування показника Код рядка  

Факт 

минулого 
року 

Фінансовий 
план 

поточного 

року 
(затверджен

ий зі 

змінами) 

Прогноз на 

поточний рік 

Плановий рік  

(усього) 

У тому числі за кварталами планового року 

І   ІІ   ІІІ   ІV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Формування фінансових результатів 

Доходи  

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від 
НСЗУ 

1010 43313,4 53100,0 57430,0 57430,0 16000,0 
13000,

0 
13000,0 15430,0 

Дохід від платних послуг, в т.ч. зубопротезування 1011 769,8 725,0 1500,0 1500,0 375,0 375,0 375,0 375,0 

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: 1020 4035,3 3836,5 3608,9 6258,9 3348,3 789,3 1268,5 852,8 

покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв 

надавача ПМД, грн. 
1021 3212,9 2142,2 3343,9 3493,9 782,1 723,1 1202,3 786,4 

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку 
1022 822,4 1693,3 265,0 2765,0 2566,2 66,2 66,2 66,4 

Інші операційні доходи, у т.ч.: 1030 195,0 562,0 600,0 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

дохід від операційної оренди активів 1031 194,3 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

дохід від компенсації за комунальні платежі орендарів 1032   81,0 100,0 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

інший операційний дохід 1033   81,0 100,0 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Інші доходи: 1040   3762,5 1500,0 3500,0 375,0 375,0 2375,0 375,0 

відсотки отримані (від депозиту) 1041                 

благодійні внески, гранти, дарунки, централізоване 

постачання 
1042 1080,4 2162,5 1000,0 3000,0 250,0 250,0 2250,0 250,0 



амортизаційні відрахування 1043 900,0 1600,0 500,0 500,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

Видатки 

Заробітна плата 1050 27565,6 38500,0 36500,0 39000,0 11500,0 9000,0 9000,0 9500,0 

Нарахування на оплату праці 1060 5488,7 7600,0 7900,0 8400,0 2480,0 1980,0 1980,0 1960,0 

Адміністративні витрати, зокрема: 1070   

заробітна плата  1071                 

нарахування на оплату праці 1072                 

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 

(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення) 
1073 870,0 1420,0 200,0 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

ПММ та запчастини 1074 830,0 1200,0 400,0 400,0 200,0 100,0 50,0 50,0 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1080 2430,5 10625,0 14000,0 14000,0 4500,0 3000,0 3000,0 3500,0 

Продукти харчування 1090 458,3 600,0 600,0 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Оплата послуг (крім комунальних) 1100 1115,7 1441,1 890,0 890,0 227,5 227,5 227,5 207,5 

    зв'язок, інтернет 1101 65,0 89,0 80,0 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

    охорона і пожежна охорона 1102 48,0 53,0 50,0 50,0 12,5 12,5 12,5 12,5 

    метрологічна повірка апаратури 1103 91,5 120,1 100,0 100,0 30,0 30,0 30,0 10,0 

    зовнішні послуги з медичної допомоги 1104 41,2 158,0 160,0 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

інші послуги 1105 870,0 1021,0 500,0 500,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

Видатки на відрядження 1110 60,0 100,0 105,0 105,0 30,0 30,0 30,0 15,0 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: 1120 2335,9 2142,8 3343,9 3343,9 744,6 685,6 1164,8 748,9 

оплата теплопостачання 1121 75,4 78,9 87,3 87,3 44,0 15,0   28,3 

оплата водопостачання та водовідведення 1122 199,2 183,3 202,4 202,4 50,6 50,6 50,6 50,6 

оплата електроенергії 1123 1081,2 1348,4 2550,0 2550,0 650,0 620,0 610,0 670,0 

оплата природного газу 1124                 



оплата інших енергоносіїв 1125 980,1 532,2 504,2 504,2     504,2   

оплата енергосервісу 1126                 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку 
1130                 

Соціальне забезпечення 1140                 

Інші поточні видатки (амортизація) 1150 900,0 1600,0 500,0 500,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

Капітальні інвестиції, зокрема: 1160 240,0 350,0 100,0 100,0 30,0 30,0 30,0 10,0 

предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-

технічного оснащення) 
1161 240,0 350,0 100,0 100,0 30,0 30,0 30,0 10,0 

основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного 
оснащення) 

1162                 

малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до 

Табелю матеріально-технічного оснащення) 
1163                 

Інші видатки, у т.ч. 1170                 

видатки на охорону праці 1171                 

податки 1172                 

Резервний фонд 1180                 

Усього доходів 1200 48313,5 61986,0 64638,9 69288,9 20248,3 
14689,

3 
17168,5 17182,8 

Усього видатків 1300 42294,7 65578,9 64538,9 67538,9 20037,1 
15378,

1 
15807,3 16316,4 

Фінансовий результат 1400 6018,8 -3592,9 100,0 1750,0 211,2 -688,8 1361,2 866,4 

  

IІ. Розрахунки з бюджетом 

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України 

(податкові платежі) 
2010                 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові 
платежі) 

2020                 

Інші податки, збори та платежі на користь держави 2030                 



Податкова заборгованість 2040                 

  

III. Інвестиційна діяльність 

Капітальні інвестиції, у т.ч.: 3020 9214,2 6945,4 1000,0 1400,0   400,0 800,0 200,0 

капітальне будівництво 3021                 

придбання (виготовлення) основних засобів 3022 8479,1 4473,4 1000,0 1000,0   400,0 400,0 200,0 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 

активів 
3023                 

придбання (створення) нематеріальних активів 3024                 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, 
реконструкція) основних засобів 

3025                 

капітальний ремонт 3026 735,1 2472,0 - 400,0   - 400,0 - 

Вартість основних засобів 3030                 

Амортизація 3040                 

  

IV. Фінансова діяльність 

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 4010                 

кредити  4011                 

позики 4012                 

депозити 4013                 

Інші надходження  4020                 

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 4030                 

кредити  4031                 



позики 4032                 

депозити 4033                 

Інші витрати 4040                 

  

V. Коефіцієнтний аналіз 

Валова рентабельність 5010         х х х х 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації 5020         х х х х 

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
5030         х х х х 

Коефіцієнт зносу основних засобів 5040         х х х х 

  

VІ. Звіт про фінансовий стан 

Необоротні активи  6010 11819,2 24425,0 24500,0 24500,0 24500,0 
24500,

0 
24500,0 24500,0 

Оборотні активи 6020 2186,6 4315,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Усього активи 6030 14005,8 28740,0 29500,0 29500,0 29500,0 
29500,

0 
29500,0 29500,0 

Дебіторська заборгованість 6040                 

Кредиторська заборгованість 6050                 

  

VII. Дані про персонал та оплата праці 

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх 
сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими 

договорами), у т.ч.: 

7010 381,0 324,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0 

Керівники 7011 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Лікарі 7012 49,0 41,0 44,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 



Середній медичний персонал 7013 184,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 

Молодший медичний персонал 7014 71,0 64,0 64,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

Адміністративно-управлінський персонал 7015 28,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

Допоміжний персонал 7016 46,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 

Фонд оплати праці, у т.ч.: 7020       36500,0 9000,0 9000,0 9000,0 9500,0 

Керівники 7021       648,0 162,0 162,0 162,0 162,0 

Лікарі 7022       8742,0 2185,5 2185,5 2185,5 2185,5 

Середній медичний персонал 7023       14016,0 3504,0 3504,0 3504,0 3504,0 

Молодший медичний персонал 7024       5124,0 1281,0 1281,0 1281,0 1281,0 

Адміністративно-управлінський персонал 7025       2980,8 745,2 745,2 745,2 745,2 

Допоміжний персонал 7026       4489,2 1122,3 1122,3 1122,3 1122,3 

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у 

т.ч.: 
7030 х х х х х х х х 

Керівники 7031 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Лікарі 7032 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

Середній медичний персонал 7033 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Молодший медичний персонал 7034 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Адміністративно-управлінський персонал 7035 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Допоміжний персонал 7036 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.: 7040         х х х х 

Керівники 7041         х х х х 

Лікарі 7042         х х х х 

Середній медичний персонал 7043         х х х х 

Молодший медичний персонал 7044         х х х х 

Адміністративно-управлінський персонал 7045         х х х х 



Допоміжний персонал 7046         х х х х 

      

      

Керівник    Головний лікар  _________________________  О.В. КАЗЮК 

                                (посада)                 (підпис)           (ініціали, прізвище)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                     ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО ЗМІН ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ 

 

на ІІІ квартал 2022 року 

 

 Згідно рішення 22 сесії 8 скликання від 07.07.2022 року були зменшені 

видатки по загальному фонду (заробітна плата) на суму 500,0 тис. грн., тому 

виникла необхідність скоригувати статті доходу та видатків фінансового 

плану на ІІІ квартал 2022 року. 

 
 

ДОХІД: 

 

 зменшити дохід місцевого бюджету по загальному фонду КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» на 500,0 тис. грн.  

 

 також, у свою чергу, збільшити дохід на 2000,0 тис. грн. від 

централізованого постачання медикаментів та обладнання, у 

зв’язку з надходженням даного товару згідно рознарядки МОЗ, 

ДОЗ та благодійних фондів. 

 

 

 

 

Головний бухгалтер     Ніна МИСЬКО  



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

16.09.2022            м. Олевськ                            №101 

 

Про затвердження звіту про виконання фінансового 

плану за І-е півріччя 2022 року КНП «Олевський  

Центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради 

 

 Розглянувши лист № 245/01-14 від 25.08.2022 р. генерального директора 

КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської 

ради Наталії Мельчинської, керуючись підпунктом 4 пункту «а» ст. 27 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити звіт  про виконання фінансового плану  за І-е півріччя 2022 

року КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради, згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Юрія 

ДАНЮКА. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



    Додаток 1  

   до Положення про складання, затрвердження та контролю  

   виконання фінансового плану підприємства 

    "ЗАТВЕРДЖЕНО"  

    Згідно рішення виконкому   

       

       

    "____" ___________ 20___ р. 

      

        

        

        

        

        

Підприємство  КНП "ОЦПМД"Олевської міської ради     
38562298 

 

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство          

Територія 11001Житомирська обл.,м.Олевськ,вул.Свято-Миколаївська,46          

Орган державного управління   Олевська міська рада          

Галузь      охорона здоров'я          

Вид економічної діяльності    86.21 загальна медична практика          

Одиниця виміру,тис.грн.   Стандарти звітності П(с)БОУ    

Форма власності комунальна   Стандарти звітності МСФЗ 150  

Середньооблікова кількість штатних працівників   110          



Місцезнаходження 11001Житомирська обл.,м.Олевськ,вул.Свято-Миколаївська,46        

Телефон (04135)2-11-40          

Керівник Мельчинська Наталія Володимирівна          

                                                                     ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 1 півріччя 2022 року  

     тис. грн.  

Найменування показника Код рядка  Плановий рік  (усього) 

1 півріччя  2022р Пояснення та 
обґрунтування до 

запланованого рівня 

доходів/витрат 
План  Факт % 

1 2 5 6 7 9 10 

I. Фінансові результати   

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(оренда) 100                       382,0        191,0  189,40 99,2%   

Дохід з місцевого та державного бюджету цільового фінансування на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 
110                    1 378,9        790,2  

            

368,1  
46,6%   

Дохід від оплати за надання медичних послуг(НСЗУ) 111                  20 100,0   10 050,0  11 441,88 113,8%   

відшкодування комунальних послуг орендарями 112                       170,4        82,6              99,00   119,9%   

Дохід з місцевого та державного бюджету за цільовими програмами 120                    6 920,9    3 995,4           2 474,6   61,9%   

оснащення матеріально-технічної бази ,проведення поточних ремонтів приміщень 121                              -               -    0,0%   

дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату праці  122                    3 190,0     2 345,4  1615,3 68,9%   

відшкодування пільгових рецептів 123                       500,0        250,0  
            

235,9  
94,3%   

дохід від  надання товарів,робіт та послуг(вакцина.ценр.поставки.паливно-мастильн) 124                    3 230,0     1 400,0  
            

623,4  
44,5%   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130                 24 955,8  15553,2       12 452,4  90,1%   



Загальновиробничі витрати         0,0%   

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140                   2 663,2    1 339,2             968,6  72,3%   

медикаменти та перев’язувальні матеріали в т.ч 141                    1 700,0        850,0  
            

640,9  
75,4%   

 дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту 142                       270,0        135,0  
              

25,2  
18,7%   

ремонт та запасні частини до транспортних засобів 143                         80,0         47,6  
              

14,6  
30,7%   

господарчі товари та інвентар 144                       113,2         56,6  
              

52,0  
91,9%   

витрати на відшкодування пільгових рецептів 145                       500,0        250,0  
            

235,9  
94,4%   

Витрати на паливо-мастильні матеріали 150                       199,0        103,0  
              

78,4  
76,1%   

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160                   1 276,8       707,5             477,7  67,5%   

Витрати на електроенергію 161                       262,0        129,5  
            

110,3  
85,2%   

Витрати на водопостачання та водовідведення 162                         24,7         12,4                 3,3  26,6%   

Витрати на теплопостачання 163                         77,2         45,0  
              

11,7  
26,0%   

Витрати на тверде паливо(дрова) 164                       904,9        516,6  
            

350,7  
67,9%   

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 165                          8,0           4,0                 1,7  42,5%   

Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 166                         47,2         23,6                 9,2  39,0%   

Витрати на службові відрядження 167                         22,0         11,0                 1,8  16,4%   

Витрати на зв’язок та інтернет 168                         26,0         13,0                 5,4  41,5%   

Витрати на лабораторні дослідження 169                       199,2         99,6  
              

44,4  
44,6%   

Витрати на заходи протипожежної безпеки,послуги метрології та стандартизації 169                       106,0         56,0  
                   

-  
0,0%   

Витрати на обслуговування оргтехніки                           36,0         18,0  
              

13,1  
72,8%   

Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення                           91,3         46,3  
              

43,0  
92,9%   



витрати на навчання працівників                           93,6         93,6  
                   
-  

0,0%   

витрати на податки                            8,0           4,0                 0,1  2,5%   

витрати на страхові послуги, в т.ч. COVID-19                            37,1         21,5                 2,3  4,3%   

Витрати на оплату праці 170                  15 578,9     8 299,2  
         8 

611,2  
103,8%   

Відрахування на соціальні заходи 180                    3 611,5     1 897,3  
         1 

838,1  
96,9%   

Витрати по виконанню цільових програм ,ремонт приміщень 190                              -               -    0,0%   

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення 

ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 
200                       396,7        209,3  

              

29,4  
14,0%   

Амортизація 210                       480,0        240,0  
            

331,0  
137,9%   

Інші витрати (оновлення матеріально-технічної бази) 220                         82,4         36,9  
                   

-  
0,0%   

Адміністративні витрати, у тому числі: 230                   3 904,4    1 805,4          1 155,3  64,0%   

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231                         23,6         11,8                 6,7  56,4%   

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 232                         42,0         21,0                 4,1  19,5%   

витрати на службові відрядження 233                         10,0           5,0  
                   

-  
0,0%   

витрати на зв’язок та інтернет 234                          8,0           4,0                 2,3  57,5%   

витрати на оплату праці 235                    3 009,4     1 381,4  
            

916,2  
66,3%   

відрахування на соціальні заходи 236                       662,1        304,0  
            

201,6  
66,3%                       -  

витрати на обслуговування оргтехніки 237                          8,0           4,0                 3,1  77,5%   

витрати на культурно-масові заходи 238                         13,1           6,6    0,0%   

амортизація  250                         16,0           8,0                 5,7  71,3%   

юридичні та нотаріальні послуги 260                         25,0         12,0    0,0%   



витрати на охорону праці та навчання працівників 270                         34,0         22,0  
              

10,8  
49,1%   

інші адміністративні витрати (періодичні видання) 280                         36,0         17,0                 4,3  25,3%   

% банка                           17,2           8,6                 0,5  5,8%   

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290                              -               -    0,0%   

дохід від операційної оренди активів 291                              -      0,0%   

дохід від реалізації необоротних активів 292                              -      0,0%   

Інші витрати від операційної діяльності (резервний фонд) 300                       250,0        100,0  
                   

-  
0,0%   

ІІ. Елементи операційних витрат   

Матеріальні затрати 400                    4 536,6     2 259,1  
         1 

320,9  
58,47%   

Витрати на оплату праці 410                  18 588,3     9 680,6  
         9 

527,4  
98,42%   

Відрахування на соціальні заходи 420                    4 273,6     2 190,1  
         2 

039,7  
93,13%   

Амортизація 430                       496,0        248,0  
            

336,7  
135,77%   

Інші операційні витрати 440                       282,1        140,3  
            

381,3  
271,77%   

Разом (сума рядків 400 - 440) 450                 28 176,5   14 618,0  
       13 
606,0  

93,08%   

ІІІ. Інвестиційна діяльність   

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500                              -      0,00%   

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501                              -      0,00%   

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510                      100,0       100,0               23,6  0,00%   

капітальне будівництво 511       0,00%   

придбання (виготовлення) основних засобів 512                              -               -  
                   
-  

0,00%   

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513                       100,0        100,0  
              

23,6  
0,00%   

придбання (створення) нематеріальних активів 514                              -      0,00%   



модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515                              -      0,00%   

капітальний ремонт 516     
                   

-  
0,00%   

ІV. Фінансова діяльність   

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600                          8,0           4,0    0,0%   

кредити  601                              -      0,0%   

позики 602                              -      0,0%   

депозити 603                          8,0           4,0    0,0%   

Інший неопераційний дохід від амортиз.необор.активів  610                              -    
            

319,5  
319,0%   

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620                              -               -  
                   
-  

0,0%   

кредити  621                              -      0,0%   

позики 622                              -      0,0%   

депозити 623                              -      0,0%   

Інші витрати (розшифрувати) 630                              -      0,0%   

Усього доходів 700                 28 960,2  15113,2       14 892,4  98,5%   

Усього витрат 800                 28 960,2  15113,2       13 606,0  90,0%   

Нерозподілені доходи 850                          0,0           0,0  
         1 
286,4  

    

IV. Додаткова інформація   на 1.01 на 01.07    

Штатна чисельність працівників 900       151,25  
            

98,75  
   

Первісна вартість основних засобів 910    19 483,6  19 478,4    

Податкова заборгованість 920       
                   
-  

 

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930       
                   

-  
 



 

Генеральний  директор 
 _________________________  Наталія Мельчинська  

                                (посада)                 (підпис)           (ініціали, прізвище)      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

      

 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

ОЛЕВСЬКИЙ ЦЕНТР  

ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

11001, м. Олевськ,Житомирськоїобласті, вул. Свято-Миколаївська, 46,ЄДРПОУ 38562298, тел.04135-2-11-40E-mail: 

оlevskrcpmsd@gmail.com 

 

                                               Пояснювальна записка 

          до звіту про виконання фінансового плану за  1-е півріччя   2022 року 

 

   Основний вид діяльності Комунального некомерційного підприємства « 

Олевський Центр первинної медичної допомоги « Олевської міської ради – 

86.21 Загальна медична практика . 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників-110 осіб, в т. ч. 

Лікарів-20 

Середнього медичного персоналу-69 

Молодшого мед.персоналу-3 

Інших-18 

 

Доходи підприємства за 1-е півріччя 2022року. 

 

Всього доходів по підприємству  14892,4 тис. грн., -98,5% від плану 

  

-Доходи  від НСЗУ по пакету « Медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій» 

-первинна медична допомога-11441,88 тис.грн. 

 

-Надійшло коштів із місцевого бюджету -2017,3тис.грн. 

із них: 

Загального фонду 

 

-На оплату праці -1615,4тис.грн; 

 -на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -117,2тис.грн.; 

-на придбання паливно-мастильних матеріалів 48,8 тис.грн.; 

-на відшкодування пільгових рецептів-235,9 тис.грн. 

 

Надійшло із державного бюджету  у натуральній формі (централізовані 

поставки та гуманітарна допомога, благодійна допомога) : 

- лікарські засоби, вироби медичного призначення, імунобіологічні 

препарати-498,9тис.грн.  

 

mailto:OlevskRCPMSD@gmail.


  -Надійшло від плати за оренду -189,4тис.грн 

  - Надійшло відшкодування комунальних послуг від орендарів-99,0тис.грн 

  

Витрати підприємства за   1-е півріччя  2022 року 

 

Витрати  по підприємству – 13606,0тис. грн  90% від плану 

 

Основними статтями витратами є: 

 

- Оплата праці з нарахуванням-11567,1тис.грн ,що складає    85% витрат                      

 

   - Медикаменти, лікарські засоби ,імунобіологічні препарати, дезинфікуючі  

засоби, засоби індивідуального захисту-666,1тис.грн. 

-Паливно-мастильні матеріали-78,4 тис.грн.; 

-Комунальні послуга та енергоносії-477,7тис.грн 

-Програмне забезпечення-47,1 тис.грн. 

-Лабораторні дослідження-44,4тис.грн. 

-Зв'язок та інтернет-7,7тис.грн 

-Господарчі товари ,будівельні м-ли та інвентар,миючі засоби-52,0тис.грн. 

-доставка ПЛР до м.Житомир-14,1 тис.грн. 

- страхування-тис.грн; 

-ремонт мед.обладнання-5,4 тис.грн. 

-обслуговування орг.техніки- 16,2 тис.грн 

-запчастини до трансп.засобів-14,6тис.грн. та ін. 

      

    Всього витрат:  13606,00 тис.грн.     

-витрати на оплату праці- 9527,4тис.грн.;                                 

-відрахування  на соціальні заклади-2039,7тис.грн 

-матеріальні витрати-1320,9 тис.грн.                                       

-амортизація-336,7тис.грн.                                                            

-інші операційні витрити-381,3 тис.грн.   

 

Фінансовий результат за 1-е півріччя 2022р. становить +1286,4 тис.грн.   

                                  

       

 

 

    Генеральний директор                                             Наталія МЕЛЬЧИНСЬКА  



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

 

16.09.2022            м. Олевськ                            №102 

 

 

Про затвердження змін до фінансового плану КНП 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради на 2022 рік 

 

На підставі листа № 246/01-14 від 25.08.2022 року генерального директора 

Наталіїї Мельчинської комунального некомерційного підприємства «Олевський 

Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради, з метою 

здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення 

ефективної роботи підприємств комунальної форми власності Олевської міської 

ради Житомирської області, керуючись ст. ст. 51, 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про 

затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», 

Статуту комунального некомерційного підприємства «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради на 2022 рік, згідно з додатком. 

2. Покласти відповідальність за виконання показників фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради на 2022 рік на генерального 

директора Наталію Мельчинську. 

 

Міський голова                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



    Додаток 1  

   до Положення про складання, затрвердження та контролю  

   виконання фінансового плану підприємства 

        

    "ЗАТВЕРДЖЕНО"    

    Згідно рішення виконкому №   

    від     

          

    "____" ___________ 20___ р.  

        

        Проект    

     Попередній    

     Уточнений    

     Зміни Х  

     зробити позначку "Х"  

        

    Коди  

Підприємство  КНП "ОЦПМД"Олевської міської ради     за ЄДРПОУ  
38562298 

 

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство       за КОПФГ    

Територія 11001Житомирська обл.,м.Олевськ,вул.Свято-Миколаївська,46       за КОАТУУ    

Орган державного управління   Олевська міська рада       за СПОДУ    

Галузь      охорона здоров'я       за ЗКГНГ    

Вид економічної діяльності    86.21 загальна медична практика       за  КВЕД      

Одиниця виміру,тис.грн.   Стандарти звітності П(с)БОУ    

Форма власності комунальна   Стандарти звітності МСФЗ    



Середньооблікова кількість штатних працівників 110,00            

Місцезнаходження 11001Житомирська обл.,м.Олевськ,вул.Свято-Миколаївська,46          

Телефон (04135)2-11-57            

Керівник Мельчинська Наталія Володимирівна            

                                                                                                                         ЗМІНИ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА _2022 рік 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             тис. грн. 

Найменування показника Код рядка  
Плановий 

рік  (усього) 

У тому числі за кварталами  Пояснення та 
обґрунтування до 

запланованого 

рівня 
доходів/витрат І   ІІ   ІІІ   ІV  

1 2 5 6 7 8 9 10 

I. Фінансові результати   

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(оренда) 100             371,0          95,5          95,5         90,0             90,0    

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 

110             980,2        353,8         237,7       234,5           154,2    

Дохід від оплати за надання медичних послуг(НСЗУ) 111         20 538,0      5 025,0      5 025,0    5 244,0         5 244,0    

Відшкодування комунальних послуг орендарями 112             170,4          57,9          24,7         24,7             63,1    

Дохід з місцевого  та державного бюджету за цільовими програмами 120          6 363,6     2 722,7      1 470,4       885,2         1 285,3     

оснащення матер.-технічної бази, проведення поточних ремонтів приміщень 121                    -            

дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату праці  122          2 775,9      1 922,7         422,7       215,2           215,3    

відшкодування пільгових рецептів 123             600,0        100,0         150,0       250,0           100,0    

дохід від надання товарів,робіт,послуг(вакцина,благ.внески,гуманітарна допомога) 124          2 987,7        700,0         897,7       420,0           970,0    

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130       25 384,1      7 294,8      5 911,1    6 255,4         5 922,8    



Загальновиробничі витрати               

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140         2 473,2        653,8         685,4       636,0           498,0    

медикаменти та перев’язувальні матеріали 141          1 506,0        425,0         425,0       320,0           336,0    

дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту 142             174,0          67,5          67,5         21,5             17,5    

ремонт та запасні частини до транспортних засобів 143               80,0          33,0          14,6         16,2             16,2    

господарчі товари та інвентар 144             113,2          28,3          28,3         28,3             28,3    

витрати на відшкодування пільгових рецептів 145             600,0        100,0         150,0       250,0           100,0    

Витрати на паливо-мастильні матеріали 150             199,0          53,0          50,0         48,0             48,0    

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160            833,1        274,0         400,2         56,2           102,7    

Витрати на електроенергію 161             238,6          90,8          38,7         16,6             92,5    

Витрати на водопостачання та водовідведення 162               24,7            6,2            6,2           6,1               6,2    

Витрати на теплопостачання 163               11,7          11,7                -                    -    

Витрати на тверде паливо(дрова) 164             546,1        163,3         353,3         29,5      

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 165               12,0            2,0            2,0           4,0               4,0    

Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 166               47,2          11,8          11,8         11,8             11,8    

Витрати на службові відрядження 167               16,5            5,5            5,5              -               5,5    

Витрати на зв’язок та інтернет 168               26,0            6,5            6,5           6,5               6,5    

Витрати на лабораторні дослідження 169             199,2          49,8          49,8         49,8             49,8    

Витрати на заходи протипожежної безпеки,послуги метрології та стандартизації               106,0          56,0                 50,0    

Витрати на обслуговування оргтехніки                 36,0            9,0            9,0           9,0               9,0    

Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення                 91,3          22,5          23,8         22,5             22,5    

витрати на навчання працівників                 93,6          46,8          46,8        



витрати на податки                   8,0            2,0            2,0           2,0               2,0    

витрати на страхові послуги, в т.ч. COVID-19                  36,1          14,5            6,0           7,8               7,8    

Витрати на оплату праці 170         16 200,2      4 767,5      3 553,0    4 013,7         3 866,0    

Відрахування на соціальні заходи 180          3 758,4      1 048,9         842,1       951,2           916,2    

Витрати по виконанню цільових програм, ремонт приміщень 190                    -            

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, 

технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 
200             397,6        127,4          81,9         88,4           100,0    

Амортизація 210             780,4        120,0         126,4       307,0           227,0    

Інші витрати (оновлення матеріально-технічної бази) 220               82,4          25,9          11,0         45,5                  -    

Адміністративні витрати, у тому числі: 230         3 183,0        912,1         894,2       553,0           823,7    

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231               23,6            5,9            5,9           5,9               5,9    

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 232               42,0          10,5          10,5         10,5             10,5    

витрати на службові відрядження 233               10,0            2,5            2,5           2,5               2,5    

витрати на зв’язок та інтернет 234                 8,0            2,0            2,0           2,0               2,0    

витрати на оплату праці 235          2 419,4        690,7         690,7       409,7           628,3    

відрахування на соціальні заходи 236             532,3        152,0         152,0         90,1           138,2               -  

витрати на обслуговування оргтехніки 237                 8,0            2,0            2,0           2,0               2,0    

витрати на культурно-масові заходи 238                 6,6            3,3            3,3        

амортизація  250               24,9            4,9            4,0           8,0               8,0    

юридичні та нотаріальні послуги 260               16,0            6,0            6,0           2,0               2,0    

витрати на охорону праці та навчання працівників 270               34,0          16,0            6,0           6,0               6,0    

інші адміністративні витрати (періодичні видання) 280               41,0          12,0            5,0         10,0             14,0    



% банка,пені, штрафи                 17,2            4,3            4,3           4,3               4,3    

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290                    -                  -                  -    

дохід від операційної оренди активів 291                    -            

дохід від реалізації необоротних активів 292                    -            

Інші витрати від операційної діяльності (резервний фонд) 300             250,0          50,0          50,0         50,0           100,0    

ІІ. Елементи операційних витрат   

Матеріальні затрати 400          3 902,9      1 108,2      1 217,5       828,6           748,7    

Витрати на оплату праці 410         18 619,6      5 458,2      4 243,7    4 423,4         4 494,3    

Відрахування на соціальні заходи 420          4 290,7      1 200,8         994,0    1 041,4         1 054,5    

Амортизація 430             805,3        124,9         130,4       315,0           235,0    

Інші операційні витрати 440             271,6          86,1          54,2         86,4             44,9    

Разом (сума рядків 400 - 440) 450       27 890,0      7 978,2      6 639,8    6 694,7         6 577,4    

ІІІ. Інвестиційна діяльність   

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500            640,0           480,0           160,0    

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках,інший 

неопераційний дохід від амортизації  НА та ОЗ отриманих, як цільове фінансування та безоплатно 

отримані) 

501             640,0           480,0           160,0    

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510            500,0          50,0          50,0      150,0           250,0    

капітальне будівництво 511                    -            

придбання (виготовлення) основних засобів 512             250,0           100,0           150,0    

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513             250,0          50,0          50,0         50,0           100,0    

придбання (створення) нематеріальних активів 514                    -            

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515                    -            



капітальний ремонт 516                    -            

ІV. Фінансова діяльність   

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600                 4,0            2,0            2,0                    -    

кредити  601                    -            

позики 602                    -            

депозити 603                 4,0            2,0            2,0        

Інший неопераційний дохід від амортизаціі необоротних активів 610                    -                  -                  -    

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620                    -               -                -              -                  -    

кредити  621                    -            

позики 622                    -            

депозити 623                    -            

Інші витрати (розшифрувати) 630                    -            

Усього доходів 700       29 067,2     8 256,9     6 855,3   6 958,4        6 996,6    

Усього витрат 800       29 067,2     8 256,9     6 855,3   6 958,4        6 996,6    

Нерозподілені доходи 850               (0,0)           0,0            0,0         (0,0)              0,0    

IV. Додаткова інформація   на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10  

Штатна чисельність працівників 900        153,25  153,25 98,75          98,75   

Первісна вартість основних засобів 910       8 792,0  19 478,4 19 478,4      19 478,4   

Податкова заборгованість 920                         -   

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930                         -   

                        Генеральний директор  _________________________  Наталія МЕЛЬЧИНСЬКА  

                                (посада)  
                       

(підпис) 
          (ініціали, прізвище)      

 



 

 

 

 

 



 

 

 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

ОЛЕВСЬКИЙ ЦЕНТР  

ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

11001, м. Олевськ,Житомирськоїобласті, вул. Свято-Миколаївська, 

46,ЄДРПОУ 38562298, тел.04135-2-11-40E-mail: оlevskrcpmsd@gmail.com 

 

 

Пояснювальна записка 

До звіту про внесення змін до фінансового плану з 2-е півріччя 2022 року. 

Виходячи із аналізу фактичних витрат по підприємству та згідно рішення 

сесії міської ради 21,20,8 скликання комунальне некомерційне підприємство 

«Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради  

вносить зміни до фінансового плану на 2022 р. 

Дохід та витрати з місцевого бюджету: 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 447,7 тис. грн; 

- на оплату праці з нарахуванням – 414,0 тис. грн; 

- на відшкодування пільгових рецептів – 100,00 тис. грн.  

 

 

 Генеральний директор                                           Наталія МЕЛЬЧИНСЬКА                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
  

 

mailto:OlevskRCPMSD@gmail.


 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

 

16.09.2022            м. Олевськ                            №103 

 

 

Про представлення до присвоєння  

почесного звання «Мати-героїня»  

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

Закону України «Про державні нагороди України», керуючись «Положенням про 

почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 

29.06.2001 року № 476/2001 щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня», 

розглянувши заяву гр. *****, 10 листопада 1980  року народження, жительки с. 

Перга Коростенського району Житомирської області, яка народила  та належним 

чином виховала п`ятеро дітей до 8-річного віку, виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Коростенською районною державною 

адміністрацією про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» жительки с. Перга Олевської міської територіальної громади – *****, 

1980 року народження, враховуючи її особистий внесок у виховання дітей, 

створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх здібностей, 

формування високих духовних і моральних якостей. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

 

16.09.2022            м. Олевськ                            №104 

 

 

Про представлення до присвоєння  

почесного звання «Мати-героїня»  

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

Закону України «Про державні нагороди України», керуючись «Положенням про 

почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 

29.06.2001 року № 476/2001 щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня», 

розглянувши заяву гр. *****, 26 листопада 1975  року народження, жительки с. 

Юрове Коростенського району Житомирської області, яка народила  та 

належним чином виховала п`ятеро дітей до 8-річного віку, виконком міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Коростенською районною державною 

адміністрацією про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» жительки с. Юрове Олевської міської територіальної громади – *****, 

1975 року народження, враховуючи її особистий внесок у виховання дітей, 

створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх здібностей, 

формування високих духовних і моральних якостей. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ     



 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

 

16.09.2022            м. Олевськ                            №105 

 

Про надання дозволу 

***** на вчинення правочину від 

імені малолітньої дитини 

 

Розглянувши пакет документів та висновок Служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 14.09.2022 року №235 «Про надання дозволу ***** на 

вчинення правочину від імені малолітньої дитини *****, а саме: отримання 

спадку після смерті батька *****», керуючись п. 2 ст. 177 Сімейного кодексу 

України, ч. 3 ст. 40 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 

20Ї5 від 03.03.2004 року, ст. 66, ст. 67 Порядку провадження органами опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини, який затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону дитинства», 

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ***** на вчинення правочину від імені малолітньої дитини 

*****, а саме: отримання спадку після смерті батька *****. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської 

ради Юрія Данюка. 

 

 

 Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

16.09.2022            м. Олевськ                            №106 

 

Про надання ***** статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування  
 

  Розглянувши пакет документів та подання Служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 13 вересня 2022 року № 234  «Про надання  *****, 30 

січня 2010 року народження,  статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування»,  керуючись статтями 5, 11 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових  умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування»,  статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктів 3, 21, 22, 24, 35  Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів   України   від 24 вересня 2008 

року  № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини»,  виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

          1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування *****, 30 

січня 2010 року народження. 

 2.Службі у справах дітей міської ради провести роботу по влаштуванню 

дитини до сімейних форм виховання. 

  3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника голови 

міської ради Юрія Данюка. 

 

  

Міський голова                   Сергій ЛИСИЦЬКІЙ  



 

 

         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

16.09.2022            м. Олевськ                            №107 

 

Про призначення ***** 

опікуном малолітнього ***** 

 

            Розглянувши заяву *****, 03 липня 1970 року народження, жительки  вул. 

*****, 9, с. Держанівка, Коростенського району,  Житомирської області,  про 

призначення її опікуном малолітнього *****, 30 січня 2010 року народження, 

який  залишився без піклування батьків та з метою забезпечення права дитини 

на влаштування в сімейні форми виховання,  на виконання статей 6, 11 Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових  умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статей 243, 244, 

246, 249 Сімейного кодексу України, статей 58, 61, 63 Цивільного кодексу 

України, пунктів 42, 44 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити опіку над малолітнім *****, ***** 2010 року 

народження, влаштувавши в сім’ю Данюк Надії Петрівни.   

 

2. Призначити громадянку *****, *****1970 року народження, опікуном 

малолітнього Данюка Валерія Олександровича, 30 січня 2010 року народження. 

 

3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і 

психічний розвиток  ***** на *****.  

 

        4. Відділу № 4 (Олевськ) управління соціальної політики Коростенської 

районної державної адміністрації здійснювати призначення та виплату 

державної соціальної допомоги на дитину в межах видатків,  передбачених у 

Державному бюджеті України.  

 



 

     5. Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради:   

   1) забезпечити право дитини  на  здобуття загальної  середньої  освіти, а у 

разі потреби забезпечити індивідуальним навчанням; 

  2) щорічно подавати Службі у справах дітей міської ради інформацію про 

рівень розвитку та знань дитини, наявність шкільного одягу та шкільного 

приладдя, систематичність відвідування уроків та своєчасність і якість 

виконання домашніх завдань, відвідування дитиною гуртків, секцій, 

позашкільних заходів, участь опікуна у вихованні дитини. 

 

  6. Рекомендувати КНП «Олевська центральна лікарня», КНП «Олевський 

центр первинної медичної допомоги»: 

 1) забезпечити двічі на рік проведення медичного огляду дитини,  а у разі 

потреби,  взяти дитину на диспансерний облік, здійснювати постійний медичний 

нагляд і своєчасне лікування; 

 2) щороку подавати інформацію про стан здоров’я дитини службі у 

справах дітей міської ради.  

 

   7. Рекомендувати відділенню поліції  № 2 Коростенського РУП  ГУНП в 

Житомирській області щорічно подавати службі у справах дітей міської ради  

інформацію про відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку 

дитини, яка  виховуються в сім’ї опікуна.   

 

           8. Рекомендувати КУ «Центр надання соціальних послуг Олевської 

міської ради»: 

    1) при потребі забезпечити соціальний супровід дитини, позбавленої 

батьківського піклування *****, в сім’ї опікуна  *****; 

    2) щороку подавати інформацію про соціальний супровід дитини службі у 

справах дітей міської ради; 

    

  9. Службі у справах дітей міської ради:  

    1) здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дитини в 

сім’ї опікуна; 

    2) щорічно готувати висновок про стан утримання, навчання  та виховання 

дитини в сім’ї опікуна. 

 

           10. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на заступника 

голови міської ради Юрія Данюка.  

  

Міський голова              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

16.09.2022            м. Олевськ                            №108 

 

Про призначення *****Петрівни опікуном малолітньої  

***** 

            Розглянувши заяву *****, ***** народження, жительки вул. *****, м. 

Олевськ, Коростенського району,  Житомирської області,  про призначення її 

опікуном малолітньої *****, ***** року народження, яка залишилася без 

піклування батьків та з метою забезпечення права дитини на влаштування в 

сімейні форми виховання,  на виконання статей 6, 11 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових  умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», статей 243, 244, 246, 249 

Сімейного кодексу України, статей 58, 61, 63 Цивільного кодексу України, 

пунктів 42, 44 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити опіку над малолітньою *****, ***** року народження, 

влаштувавши в сім’ю *****.   

2. Призначити громадянку *****, ***** року народження, опікуном малолітньої 

*****, ***** року народження. 

3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і 

психічний розвиток ***** на *****.  

4. Відділу № 4 (Олевськ) управління соціальної політики Коростенської районної 

державної адміністрації здійснювати призначення та виплату державної 

соціальної допомоги на дитину в межах видатків, передбачених у Державному 

бюджеті України.  

5. Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради:   

 1) забезпечити право дитини на  здобуття загальної  середньої  освіти, а у 

разі потреби забезпечити індивідуальним навчанням; 

  2) щорічно подавати Службі у справах дітей міської ради інформацію про 

рівень розвитку та знань дитини, наявність шкільного одягу та шкільного 

приладдя, систематичність відвідування уроків та своєчасність і якість 



 

виконання домашніх завдань, відвідування дитиною гуртків, секцій, 

позашкільних заходів, участь опікуна у вихованні дитини. 

Рекомендувати КНП «Олевська центральна лікарня», КНП «Олевський центр 

первинної медичної допомоги»: 

 1) забезпечити двічі на рік проведення медичного огляду дитини,  а у 

разі потреби,  взяти дитину на диспансерний облік, здійснювати постійний 

медичний нагляд і своєчасне лікування; 

 2) щороку подавати інформацію про стан здоров’я дитини службі у 

справах дітей міської ради.  

7. Рекомендувати відділенню поліції  № 2 Коростенського РУП  ГУНП в 

Житомирській області щорічно подавати службі у справах дітей міської ради  

інформацію про відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку 

дитини, яка  виховуються в сім’ї опікуна.   

 8. Рекомендувати КУ «Центр надання соціальних послуг Олевської міської 

ради»: 

    1) при потребі забезпечити соціальний супровід дитини, позбавленої 

батьківського піклування *****, в сім’ї опікуна  *****.; 

    2) щороку подавати інформацію про соціальний супровід дитини службі у 

справах дітей міської ради; 

    9. Службі у справах дітей міської ради:  

    1) здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дитини в 

сім’ї опікуна; 

    2) щорічно готувати висновок про стан утримання, навчання  та виховання 

дитини в сім’ї опікуна. 

      10. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на заступника 

голови міської ради Юрія Данюка.  

 

 

 

 Міський голова              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

 

16.09.2022            м. Олевськ                            №109 

 

Про  зміни   

адреси житлового будинку 

 

     Розглянувши заяву  *****, *****, *****, проживаєють  по вул. Шкільна, 4 в 

с. Сердюки  Коростенського району Житомирської області, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 263 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 07.07.2021 № 690, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити адресу житлового будинку з провулка *****, 4 на вулицю *****, 4 в 

с. Сердюки Коростенського району, Житомирської області. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Василя Ковальчука. 

  

 

 Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

16.09.2022            м. Олевськ                            №110 

 

Про надання дозволу на збір  

вихідних даних на приєднання до  

централізованої мережі  

водопостачання та  водовідведення  

 

 Розглянувши звернення гр. *****, проживає за адресою: пров. *****, 4, м. 

Олевськ, гр. ***** проживаючої за адресою: вул*****, 19, м. Олевськ, 

керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Правилами користування системами комунального водопостачання та 

водовідведення в населених пунктах України, затвердженими Наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства № 190 від 27.06.2008 

року, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на збір вихідних даних: 

1) Гр. *****на приєднання до централізованої мережі  водовідведення 

житлового будинку за адресою вул. Калинова, 4, м.Олевськ; 

2) Гр. ***** на приєднання до централізованої мережі водовідведення 

житлового будинку за адресою вул. Княгині Ольги, 4, м. Олевськ. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й       к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

16.09.2022            м. Олевськ                            №111 

 

Про  встановлення тарифів на послуги 

з централізованого водопостачання  

та водовідведення ТОВ «Олевське орендне  

підприємство теплових мереж» 

 

Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.ст.7, 31, п. 6 ст.32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п.п.36, 

37, 38 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про 

забезпечення єдиного    підходу    до    формування   тарифів   на   житлово-  

комунальні  послуги», на підставі звернення ТОВ «Олевське орендне 

підприємство теплових мереж» від 08.08.2022 р. № 55 щодо необхідності 

установлення тарифів  на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, враховуючи значне  цінове збільшення складових витрат 

(вартості електроенергії, розміру мінімальної заробітної плати, розміру 

прожиткового мінімуму) та наданого розрахунку планового тарифу на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, з метою забезпечення 

безперебійного режиму надання послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення в необхідному обсязі і відповідного рівня якості,  виконком  

міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Встановити ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж» тарифи 

на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в таких 

розмірах: 

1.1. На послуги централізованого водопостачання:  

- для споживачів І-ї групи – населення за 1м3  – 55,57 грн.; 

- для споживачів ІІ-ї групи – бюджетні установи за 1м3 – 55,57 грн.;                  

-для споживачів ІІІ–ї групи–госпрозрахункові підприємства за 1м3–55,57грн.; 

 

1.2.  На послуги з централізованого водовідведення:  

 

- для споживачів І-ї групи – населення за 1 м3 –22,99грн; 

 для споживачів ІІ-ї групи – бюджетні установи за 1 м3 – 22,99грн;                 



 

-для споживачів ІІІ-ї групи– госпрозрахункові підприємства за 1м3 –22,99грн. 

 

2. Директору ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових мереж» (Повару 

А.В.)  повідомити споживачів послуг через засоби масової інформації про зміну 

тарифів з посиланням на дане рішення не менше ніж за 15 днів після введення 

тарифу на житлово-комунальні послуги у дію. 

 

3. З метою забезпечення стабілізації цін (тарифів) на   комунальні послуги, 

адміністрації ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових мереж» 

вишукувати можливості щодо зниження собівартості надання послуг, 

щоквартально проводити аналіз фактичних втрат, а в разі зростання цін на 

енергоносії – подавати розрахунки на розгляд виконкому. 

 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 

11.02.2021 №54 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення ТОВ «Олевське орендне підприємство 

теплових мереж».   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

Міський голова                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 
 

 


