Зареєстровано депутатів-17

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 153
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про затвердження звіту
виконання міського
бюджету за І півріччя 2016 року
Заслухавши інформацію завідуючої відділом фінансово-господарської
діяльності міської ради Дорош В.В., відповідно до ч. 4 ст. 80 Бюджетного
кодексу і ч. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування,
бюджету та комунальної власності, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2016 року по
доходах у сумі 10639931,00 грн., по видатках – 8272151,00 грн.:
- по загальному фонду бюджету по доходах у сумі 10151002,00 грн., по
видатках – 6367803,00 грн.;
- по спеціальному фонду бюджету по доходах у сумі 488929,00 грн., по
видатках – 1904348,00 грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом фінансовогосподарської діяльності міської ради Дорош В.В. та постійну комісію з питань
планування, бюджету і комунальної власності.
Міський голова

О.В. Омельчук

Звіт виконання міського бюджету за І півріччя 2016 року
Найменування

1

Код
бюджет
ної
інформ
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Загальний фонд
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010116

1819242

1137342

815854

69769

67892

67092

070101
090412

6795340

3869500

3347790

620347

444092

383842

100000

62000

55650

-

-

-

110502

218000

218000

166221

32552

32552

32552

100203
250308

1537707

1284557

1165724

1175670

1175670

1007112

72926

72926

72926

-

-

-

100601

40000

40000

40000

-

-

-

170703

665084

665084

664971

1327336

1327336

309615

250404
150101
240604

165000

62425

38667

46000

39346

39346

260000

260000

-

21000

17802

17785

091108

30000

15000

-

-

-

-

250380

-

-

-

83004

83004

83004

11403299

7426834

6367803

3635678

3447694

1904348

ІІ. Видатки
Органи місцевого
самоврядування
Дошкільна освіта
Соціальний
захист, інші
видатки
Культура і
мистецтво
Благоустрій
Кошти, що
передаються
райбюджету
Погашення
різниці в тарифах
Утримання
автомобільних
доріг комунальної
власності
(ямковий ремонт,
грейдерування та
капітальний
ремонт вулиць)
Інші видатки
Бюджет розвитку
Забруднення
навколишнього
середовища
Заходи з
оздоровлення
дітей
Інші субвенції
райбюджету
Разом:

Звіт виконання доходів по Олевській міській раді за І півріччя 2016 року
Назва податку
Державне мито
Орендна плата майна
Єдиний податок
Плата за землю
Податок на майно
Податок на майно (житлової
площі)
Рентна плата-лісові ресурси
Адмінштрафи
Акцизний податок
Плата за надання інших
адміністративних послуг
Транспортний податок
Туристичний збір
Інші надходження
Адмінштрафи
Збір за провадження
торговельної діяльності
Податок на прибуток
підприємств комунальної
власності
Всього власні надходження
Інші додаткові дотації
Разом загальний фонд
Інші надходження
Приватизація майна
Екологічний податок
Оренда майна
Послуги, що надаються
бюджетним установам за
функціональною діяльністю
Пайова участь населення
Благодійна допомога
Разом спец. фонд
Разом:

код

Річна сума

План

факт

+ -

22090100
22080402
18050000
1800000
18010400
18010100

45000
46000
1700000
895000
157000
1900

21000
19000
873000
431000
69200
700

31289
19000
2187997
557016
149030
128

+10289
+1314997
+126016
+79830
-527

13010200
21081100
14040000
22012500

200000
1000
4291000
30000

50000
300
2150000
14000

150283
997
4140657
18303

+100283
+697
+1990657
+4303

18011100
18030200
24060300
21080900
18040200

71000
500

20000

25000
1902

+5000
+1902

-565

-565

340

+340

+3633177
+3633177
415
+2
-

+34924
+35341
+3668518

11020200

41020900

7438400
5737500
13175900

3648200
2869625
6517825

21000
53000
500000

17802
53000
500000

7281377
2869625
10151002
415
2
17802
51440
338521

45825
616627
7134452

34924
45825
488929
10639931

24060000
19010100
25010300
25010100

24170000
25020200

45825
57400
13749900

Заввідділом фінансово господарської діяльності міської ради
Голосували «За» - 17

В.В. Дорош

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 154
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про внесення змін
до міського бюджету на 2016 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію завідуючої відділом фінансовогосподарської діяльності міської ради Дорош В.В. щодо внесення змін до
міського бюджету, керуючись п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. ст. 67, 69, 71, 77, 88 Бюджетного кодексу
України, враховуючи висновок розширеного засідання постійних комісій
міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення третьої сесії Олевської міської ради VІІ скликання
від 25.12.2015 року №45, п’ятої сесії Олевської міської ради VІІ скликання від
02.03.2016 року №77, сьомої сесії Олевської міської ради VІІ скликання від
13.05.2016 року №122, восьмої сесії Олевської міської ради VІІ скликання від
07.06.2016 року №141, а саме:
1.1. У пункті 1 цифри 13749900,00 грн., 1317900,00 грн., 574000,00 грн.
замінити відповідно цифрами 17463900,00 грн., 16835000,00 грн., 628900,00
грн.
1.2. У пункті 2 цифри 13749900,00 грн., 10688920,00 грн. 3060980,00 грн. в
тому числі бюджет розвитку 2486980,00 грн. замінити відповідно цифрами
18703330,00 грн., 12663319,00 грн., 6040011,00 грн. в тому числі бюджет
розвитку 5466041,00 грн.
2. Встановити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі
2399080,00 грн.
3.
Джерелом покриття визначити надходження коштів із загального фонду
до спеціального фонду в сумі 2399080,00 грн.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом
фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. та комісію з
питань планування, бюджету та комунальної власності.
5.
Додатки 1,2,3 викласти у новій редакції враховуючи зміни зазначені у
цьому рішенні.
Міський голова
О.В. Омельчук

ІНФОРМАЦІЯ
по розподілу коштів
Надходження загального фонду - 3629100,00 грн.
Єдиний податок
Плата за землю
Акцизний податок
Надходження спеціального фонду
з них:
Пайова участь населення

– 1513100,00 грн.
– 126000,00 грн.
– 1990000,00 грн.
– 34900,00 грн.
– 34900,00 грн.

ВИДАТКИ:
Всього 3664000,00 грн.
Благоустрій КТКВК 100203
– 927300,00 грн.,
з них:
КЕКВ 2240 (вивезення сміття)
– 33500,00 грн.
КЕКВ 2240 (обслуговування вуличного освітлення)
– 19800,00 грн.
КЕКВ 2240 (експлуатаційні послуги з утримання
сміттєзвалища)
- 36000,00 грн.
КЕКВ 2210 (таблички на перейменування вулиць)
– 8000,00 грн.
КЕКВ 2210 (господарські товари, електротовари,
бензин МЧС)
– 90000,00 грн.
КЕКВ 2210 (стовпчики, штахети, жердки)
– 20000,00 грн.
КЕКВ 2210 (дорожні знаки 34х475)
– 16150,00 грн.
КЕКВ 2240 (установка дорожніх знаків 34х800
– 27200,00 грн.
КЕКВ 2240 (установка лежачих поліцейських 8 шт.)
– 17850,00 грн.
КЕКВ 3110 (придбання лежачих поліцейських 8х8600
– 68800,00 грн.
КЕКВ 2273 (електроенергія)
– 100000,00 грн.
КЕКВ 3122 (капітальне будівництво пам’ятника
загиблим в АТО)
– 20000,00 грн.
КЕКВ 3110 (придбання обладнання для сміттєвоза та
контейнерів)
- 400000,00 грн.
КЕКВ 3142 (виготовлення проектно-кошторисної
документації по реконструкції вуличного
освітлення вулиць О. Кошового, Г. Сагайдачного, Першотравнева, Січових Стрільців, між вул. Л. Береста та
вул. Олевською, Покальчука, Б. Хмельницького,
Незалежності, пров. Незалежності
Інтернаціональна, Суворова, Калинова та під'їзду до мікрорайону «Квадрат»)- 70000,00 грн.
Підвищення кваліфікації КТКВК 070702
(відрядження, курси КЕКВ 2250)

– 10000,00 грн.

Дошкільні заклади освіти КТКВК 070101
КЕКВ 2210 (придбання посуду для ДНЗ 1,2,10,13,19)
КЕКВ 2210 (придбання господарських товарів для ДНЗ )
КЕКВ 2240 (поточний ремонт ДНЗ)
з них:
- поточний ремонт ДНЗ № 19
- поточний ремонт ДНЗ № 10
- поточний ремонт ДНЗ № 1
КЕКВ 2273 (електроенергія)

– 1067187,00 грн.
- 22500,00 грн.
– 4827,00 грн.
– 255860,00 грн.,
– 60000,00 грн.
– 50000,00 грн.
– 145860,00 грн.
– 25000,00 грн.

КЕКВ 3110 (придбання холодильних камер
ДНЗ № 1,2)
КЕКВ 3110(придбання електром’ясорубки ДНЗ № 13)
КЕКВ 3142 (реконструкція енергоефективна
термосанація ДНЗ № 2)
КЕКВ 3110 (придбання ноутбуків для ДНЗ 3 шт.)
Утримання доріг комунальної власності КЕКВ 170703
КЕКВ 2240 (ямковий ремонт, грейдерування,
підсипання та поточний ремонт)
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт дороги
по вул. О. Теліги)
КЕКВ 3132 (проектні роботи по вулицях Володимирській,
О.Береста, Герцена, О. Теліги, Пушкіна - тротуари)
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт тротуару
по вул. Володимирській)
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт пров. Шевченка)

– 22000,00 грн.
– 13000,00 грн.
– 700000,00 грн.
– 24000,00 грн.
– 1410000,00 грн.
- 400000,00 грн.
– 300000,00 грн.
– 260000,00 грн.
– 300000,00 грн.
– 150000,00 грн.

Передача іншої субвенції у районний бюджет КТКВК 250380 – 49203,00 грн.
КЕКВ 2620 – 3003,00 грн.
КЕКВ 3220 – 46200,00 грн.
Освіта - 3003,00 грн.
у тому числі:
Гімназія (принтер) КЕКВ 2210 – 1001,00 грн.
ЗОШ № 2 (принтер) КЕКВ 2210 – 1001,00 грн.
ЗОШ № 3 (принтер) КЕКВ 2210 – 1001,00 грн.
Олевський районний центр первинної медико-санітарної допомоги (придбання
безконтактного тонометра внутрішньоочного тиску ИЛГД – 02) КЕКВ 3220 – 13000,00
грн.
Олевська центральна районна лікарня
(придбання стерилізатора ГП – 20 для хірургічного відділення)
КЕКВ 3220
– 6900,00 грн.
КУ «Олевська дитячо - юнацька спортивна школа»

- 26300,00 грн.

(капітальний ремонт майнового комплексу – стадіон «Колос»
КЕКВ 3132)
Різниця в тарифах КТКВК 100601 КЕКВ 2610 – 75330,00 грн.
Інші видатки КТКВК 250404 КЕКВ 2240 – 40000,00 грн.
(археологічні розкопки)
Передача іншої субвенції обласному бюджету КТКВК 250380
(придбання мультимедійної дошки ДНЗ «Олевський професійний ліцей») КЕКВ 3220 –
9980,00 грн.
Субвенція з місцевого бюджету державому бюджету на виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів КТКВК 250344
КЕКВ 2620 – 10000,00 грн.
Капітальні вкладення КТКВК 150101 КЕКВ 3122 – 50000,00 грн.

(Будівництва водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Ковпака, Ціолковського,
Космонавтів, Московській, Київській)
Заходи КТКВК 110502 КЕКВ 2240
(Святкування Олевської республіки)

- 15000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про розділ коштів з обласного бюджету
ДОХОДИ
Інша субвенція з обласного бюджету – 50000,00 грн.
ВИДАТКИ
КТКВК 110502 «Заходи» КЕКВ 2240 (інші видатки) – 30000,00 грн.
КТКВК 150101 «Бюджет розвитку» КЕКВ 3131
(капітальний ремонт житлового фонду) – 20000,00 грн.

Голосували «За» - 17

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 155
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку
м. Олевськ на 2016 рік
Розглянувши листи голів громадських організацій «Олевський районний
центр допомоги бійцям АТО «Оберіг» Безкоровайного Володимира
Миколайовича та «Воїнів-учасників АТО Олевського району» Химича Петра
Петровича, Програму соціально-економічного розвитку міста Олевськ на 2016
рік, керуючись ст. 26 п. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи висновок розширеного засідання постійних комісій
міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку міста Олевськ
на 2016 рік шляхом доповненням в п. 1 «Об’єкти реконструкції, капітального
будівництва» підпункту 1.15, а саме:
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ РОЗВИТКУ ОЛЕВСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2016 РОЦІ
№
п/п

Найменув
ання
завдання

Найменування
заходу

2016рік
Обсяг

Місцев

фінанс
ов.

ий
бюджет

ресурсі
в, тис.

міс райо
ьки нни
й
й

грн

1.1
5

Де
рж
ав
ни
й
бю
дж
ет

Об Ін
лас ші
ни
й
бю
дж
ет

1. Об’єкти реконструкції, капітального будівництва
Будівництво пам’ятника 20,0
20,0
героям Небесної Сотні та

Вико
навці

Міськ
а рада

загиблим в зоні АТО

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Колбасюка В.В. та на постійну комісію міської ради з питань
житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва,
архітектури, екології та транспорту.

Міський голова

Голосували «За» - 16
«Проти» - 1

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 156
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про внесення змін до рішення
восьмої сесії Олевської міської ради VІІ
скликання від 07.06.2016 року № 141
«Про внесення змін до міського бюджету»
Заслухавши та обговоривши інформацію завідуючої відділом фінансовогосподарської діяльності міської ради Дорош В.В. щодо внесення змін до
міського бюджету, керуючись п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. ст. 67, 69, 71, 77, 88 Бюджетного кодексу
України, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань
планування, бюджету та комунальної власності, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в рішення восьмої сесії Олевської міської ради VІІ
скликання від 07.06.2016 року № 141«Про внесення змін до міського
бюджету» шляхом викладення п. 2 у новій редакції:
«За підсумками дев'яти місяців провести в повному обсязі призначення на
реконструкцію вуличного освітлення».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідуючу відділом
фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. та постійну
комісію міської ради з питань планування, бюджету та комунальної власності.

Міський голова

Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 157
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про схвалення проекту рішення міської
ради «Про добровільне об’єднання
територіальних громад»
Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», розглянувши проект рішення міської ради
«Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною
робочою групою, результати громадських обговорень, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Схвалити проект рішення міської ради «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою
(додається).
2.
Міському голові Омельчуку О.В. подати проект рішення міської
ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до Житомирської
обласної державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності
цього проекту Конституції та законам України.

Міський голова

О.В. Омельчук

ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
РІШЕННЯ №
______сесії

VІI скликання

від ____________ року
Про добровільне об’єднання
територіальних громад
Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Об’єднатися з територіальними громадами смт. Дружба, смт. Діброва Дружбівської
селищної ради, смт. Новоозерянка, с.Озеряни, с.Рудня-Озерянська Новоозерянської
селищної ради, с.Жовтневе, с.Ліски, с.Бацеве Жовтневої сільської ради, с.Жубровичі
Жубровицької сільської ради, с.Журжевичі, с.Рудня Журжевицької сільської ради,
с.Замисловичі, с.Рудня-Замисловицька, с.Устинівка, с.Шебедиха Замисловицької сільської
ради, с.Зольня, с.Ковалівка, с.Сердюки Зольнянської сільської ради, с.Зубковичі
Зубковицької сільської ради, с.Кам’янка, с.Лісове Кам'янської сільської ради, с.Кишин,
с.Забороче, с.Болярка, с-ще Лугове Кишинської сільської ради, с. Копище, с. МайданКопищенський Копищенської сільської ради, с.Лопатичі Лопатицької сільської ради,
с.Майдан, с.Джерело, с.Сарнівка Майданської сільської ради, с.Покровське, с.Михайлівка,
с.Млинок, с.Будки Покровської сільської ради, с.Рудня-Бистра, с.Корощине, с.Варварівка, сще Сновидовичі Руднє-Бистрянської сільської ради, с.Стовпинка, с.Держанівка,
Стовпинської сільської ради, с.Сущани, с.Андріївка Сущанської сільської ради, с.Тепениця,
с.Артинськ, с.Обище, с.Соснівка, с.Хмелівка Тепеницької сільської ради, с.Хочине, с.РудняХочинська, с.Перга, с.Рудня-Перганська Хочинської сільської ради, с.Юрове Юрівської
сільської ради в Олевську територіальну громаду з центром у місті Олевськ.
2. Повноваження міської ради, міського голови припинити з моменту набуття
повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, головою територіальної
громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

3. Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) міської ради визначити Олевську
міську раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.

Міський голова

Голосували «За» - 16
«Проти» - 1

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 158
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про затвердження плану роботи
Олевської міської ради
на ІІ півріччя 2016 року
Відповідно до п. 7 ст. 26, п. 5 ст. 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської
ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план роботи Олевської міської ради на ІІ півріччя 2016 року,
додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради
Біленець Н.І. та на голів постійних комісій міської ради.

Міський голова

О.В. Омельчук

Додаток
до рішення № 158 від 11.07.2016 року
«Про затвердження плану роботи Олевської
міської ради на ІІ півріччя 2016 року»

ПЛАН
роботи Олевської міської ради на ІІ півріччя 2016 року
Перелік питань

Виконавець

Термін
виконання

І. Питання внесення на розгляд сесій міської ради
Звіт про виконання міського бюджету за І Дорош В.В.
півріччя 2016 року
Комісія з питань планування,
бюджету і комунальної
власності

Про внесення змін до міського бюджету

Липень

При
потребі
Комісія з питань планування, протягом
бюджету
і
комунальної ІІ півріччя
власності
Дорош В.В.

Про стан надання житлово-комунальних Колбасюк В.В.
Вересень
послуг ОП «Теплових мереж» та ДП
Комісія з питань житлово«Будпослуги 2»
комунального
господарства,
благоустрою,
будівництва,
архітектури,
екології
та
транспорту
Про
затвердження
мережі
навчальних закладів міста

дошкільних Дорош В.В.

Вересень

Комісія з питань планування,
бюджету
і
комунальної
власності

Звіт про виконання міського бюджету за 9-ть Дорош В.В.
місяців 2016 року
Комісія з питань планування,
бюджету і комунальної
власності

Жовтень

Про стан підготовки комунальних закладів Колбасюк В.В.
міської ради та об’єктів благоустрою до
роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 Комісія з питань

Жовтень
житлово-

років

комунального
благоустрою,
архітектури,
транспорту

господарства,
будівництва,
екології
та

Про внесення змін до «Програми соціально- Дорош В.В.
Грудень
економічного та культурного розвитку міста
Комісія з питань планування,
Олевськ на 2017 - 2020 роки»
бюджету
і
комунальної
власності
Про використання службового автомобіля на Дорош В.В.
Грудень
2017 рік
Комісія з питань планування,
бюджету
і
комунальної
власності
Про затвердження структури
апарату міської ради на 2017 рік

виконавчого Дорош В.В.

Грудень

Комісія з питань планування,
бюджету
і
комунальної
власності

Про затвердження Програми соціально- Дорош В.В., Колбасюк В.В.
Грудень
економічного розвитку міста на 2017 рік
Комісія з питань планування,
бюджету
і
комунальної
власності
Про затвердження міського бюджету на 2017 Дорош В.В.
Грудень
рік
Комісія з питань планування,
бюджету
і
комунальної
власності
Затвердження генерального плану м. Олевськ

Пятницький В.Б.

Грудень

Комісія з питань житловокомунального
господарства,
благоустрою,
будівництва,
архітектури,
екології
та
транспорту
Про затвердження вартості харчування одного Дорош В.В.
Грудень
дітодня на 2017 рік
Комісія з питань планування,
бюджету
і
комунальної
власності
Про розгляд земельних питань

Бідюк В.В.

Постійно

Комісія з питань земельних
відносин
Про розгляд запитів депутатів міської ради

Постійно

Біленець Н.І.

ІІ. Організаційно масові заходи
Відзначення
республіки

75-ої

річниці

Олевської серпнень

День Прапора

23 серпня

День незалежності України

24 серпня

День знань

01 вересня

День працівників освіти

жовтень

День захисника України

14 жовтня

День Збройних сил України

06 грудня

День працівників місцевого самоврядування в 07 грудня
Україні
День вшанування учасників при ліквідації 14 грудня
наслідків ЧАЕС
День Святого Миколая, Новий рік
грудень

Секретар ради

Голосували «За» - 16
«Проти» - 1

Н.І. Біленець

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 159
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про перейменування
вулиць та провулку міста
Розглянувши розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 20.05.2016 №140 «Про перейменування топонімічних об’єктів та демонтаж
пам’ятників та пам’ятних знаків у Житомирській області» та звернення жителів
вулиць Івана Ремболовича та Миколи Сингаївського щодо перейменування
вулиць, керуючись ст. ст. 26, 37, 73 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської
ради з соціальних та гуманітарних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати:
вулицю Івана Ремболовича на вулицю Фарзаводську
вулицю Миколи Сингаївського на вулицю Свято-Воздвиженську
провулок Зої Космодем'янської на провулок Свято-Воздвиженський.
2. Доручити виконавчому комітету міської ради направити листи з даним
рішенням до Олевського відділення «Укртелекому», «Укрпошти»,
Олевське відділення поліції Коростенського ВП ГУНП у Житомирській
області, Житомисрький обласний Центр екстреної медичної допомоги,
Олевського відділення Коростенського МБТІ, районного ГУ МНС,
Центру надання адміністративних послуг Олевської РДА, Олевського
відділу ведення Державного реєстру виборців, Житомирській філії ДП
«Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України.
3. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. здійснити організаційні
заходи щодо встановлення адресних табличок.
4. Секратарю міської ради Біленець Н.І. звернутись до голови
Житомирської обласної державної адміністації з листом щодо уточнення
назв вулиць міста Олевськ згідно розпорядження голови Житомирської
ОДА № 140 від 20.05.2016 року «Про перейменування топонімічних
об’єктів та демонтаж пам’ятників та пам’ятних знаків у Житомирській
області».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Колбасюка В.В. та постійну комісію міської ради з питань
житлово-комунального
господарства,
благоустрою,
будівництва,
архітектури та транспорту.

Міський голова

Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 160
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про встановлення шефства
над військовою частиною
Збройних Сил України
На підставі Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016
«Про шефську допомогу військовим частинам Збройних сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України»,
спільного доручення голів обласної державної адміністрації та обласної ради,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновок постійної комісії з соціальних та гуманітарних питань,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити шефство над військовою частиною Збройних Сил України А3814

м. Новоград- Волинський.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради
Біленець Н.І. та постійну комісію з соціальних та гуманітарних питань.

Міський голова

Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 161
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року

Про затвердження Програми матеріальнотехнічного забезпечення військової частини
Збройних Сил України А 3814
м. Новоград-Волинський на 2016 рік
Розглянувши Програму матеріально-технічного забезпечення військової
частини Збройних Сил України А 3814 м. Новоград-Волинськ на 2016 рік,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновок постійних комісій міської ради з питань планування,
бюджету та комунальної власності і соціальних та гуманітарних питань, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму матеріально-технічного забезпечення військової
частини Збройних Сил України А 3814 м. Новоград-Волинськ на 2016 рік.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідуючу відділом
фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. та постійні
комісії міської ради з питань планування, бюджету та комунальної власності
і соціальних та гуманітарних питань.
Міський голова

Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

Додаток
до рішення міської ради
від 11.07.2016 р. № 161

ПРОГРАМА
матеріально-технічного забезпечення військової частини Збройних Сил
України А 3814 м. Новоград-Волинський на 2016 рік
(далі - Програма)
1. Паспорт Програми
1.
2.

Ініціатор розроблення Програми
Розробник Програми

3.

Співрозробники Програми

4.

Відповідальний виконавець
Програми

5.

Учасники Програми

6.

Термін реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Міський бюджет
Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
10 000 грн
Програми
2. Загальні положення Програми

7.

8.

Олевська міська рада
Секретар міської ради
Відділ фінансово-господарської діяльності міської
ради
Олевська міська рада
Військова частина Збройних Сил України А 3814 м.
Новоград-Волинський
2016 рік

Програма розроблена відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року
№44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії
України та Державної прикордонної служби України» з метою піднесення престижу військової
служби, сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб
військовослужбовців та забезпечення виконання завдань шефства над військовою частиною
Збройних Сил України А 3814 м. Новоград-Волинський.
З причини недостатнього наповнення та дефіциту Державного бюджету України, виникає
потреба у здійсненні додаткового фінансування Програми з міського бюджету.
3. Визначення мети та основних завдань Програми
Метою Програми є:
– піднесення престижу військової служби;
– сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави;
– розв'язання соціально-побутових проблем військовослужбовців;
– налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.
Основні завдання Програми:
– сприяння вирішенню питань щодо піднесення престижу військової служби;
– участь у військо-патріотичному вихованні молоді;
– участь військовослужбовців в урочистостях та святкових заходах.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми
Програма передбачає:
- комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення особового складу військової
частини Збройних Сил України А 3814 м. Новоград-Волинський;
- сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави;
- підняття військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового
обов'язку в м. Олевськ.

Виконання Програми дасть можливість продовжити виконання вимог щодо здійснення
матеріально-технічного забезпечення військової частини Збройних Сил України А 3814 м. НовоградВолинський та підняття військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання
військового обов'язку в м. Олевськ.
Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2016 року.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету.
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
У Програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо покращення матеріальнотехнічного забезпечення військової частини Збройних Сил України А 3814 м. Новоград-Волинський
та підняття військово-патріотичного виховання молоді в м. Олевськ.
Реалізація заходів Програми дасть змогу:
- забезпечити особовий склад військової частини Збройних Сил України А 3814 м. НовоградВолинський необхідними предметами речового майна і спорядження, пально-мастильними
матеріалами, будівельними матеріалами, електрообладнанням, санітарно-технічним приладдям,
меблями, інструментами, запасними частинами згідно з потребами;
- сприяти обороноздатності та мобілізаційній готовності держави;
- підняти рівень військово-патріотичного виховання молоді та її підготовку до
виконання військового обов'язку в м. Олевськ.
Результативним показником ефективності Програми є забезпечення матеріально-технічними
засобами військової частини Збройних Сил України А 3814 м. Новоград-Волинський на суму 10 000
гривень та підняття військово-патріотичного виховання молоді в м. Олевськ.
6. Заходи щодо виконання основних завдань програми:
1. Організація роботи щодо надання шефської допомоги військовій частині Збройних Сил України
А3814 м. Новоград-Волинський.
Постійно
Міська рада
2. Опрацювання спільно з підшефним командуванням заходів щодо здійснення шефської допомоги,
розроблення і погодження річних планів шефства та укладання відповідних договорів.

Протягом місяця з дня
прийняття програми

Міська рада

3. Визначення організацій та установ району для залучення їх до виконання заходів щодо участі у
військово-патріотичному вихованні молоді, підготовки допризовної молоді до виконання
військового обов'язку.
до 1серпня
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації,
міська рада
4. Організація проведення в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах культури району за
участю міської ради «круглих столів», бесід та інших культурно – просвітницьких заходів, метою
яких є піднесення престижу військової служби, здійснення військово-патріотичного виховання
молоді, підготовка допризовної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави.
Постійно

Відділ освіти райдержадміністрації,
сектор культури райдержадміністрації,
міська рада

5. Забезпечення регулярного інформування громадськості про хід шефства над підшефною
військовою частиною Збройних Сил України А 3814 м. Новоград-Волинський, з метою сприяння
вирішенню питань піднесення престижу військової служби.
Постійно

Службовець по зв’язках з громадськістю та ЗМІ

7. Напрями діяльності та заходи Програми
№
з/п

Назва завдання

Перелік заходів
Програми

1

2

3

1.

2.

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансуванн
я

Орієнтовні
обсяги
фінансування
( грн.)

4
5
6
7
Військова частина Збройних Сил України А 3814 м. Новоград-Волинський
Закупівля речового
Придбання речового
майна, спорядження,
майна, спорядження,
будівельних матеріалів,
будівельних матеріалів, електрообладнання,
Кошти
електрообладнання,
санітарно-технічного
2016 рік
Олевська міська рада міського
санітарно-технічного
приладдя, меблів,
10 000
бюджету
приладдя, меблів,
інструментів, запасних
інструментів, запасних частин, паливночастин
мастильних матеріалів,
тощо
Проведення заходів
щодо участі у військово-патріотичному вихованні молоді, підготовки допризовної
молоді до виконання
військового обов'язку.

Визначення організацій
та установ району для
залучення їх до виконання заходів щодо участі у
військово-патріотичному
вихованні молоді,
підготовки допризовної
молоді до виконання
військового обов'язку.

2016 рік

Відділ у справах
сім’ї, молоді та
спорту апарату РДА,
військова частина
Збройних Сил
України А 3814,
міська рада

Кошти
міського
бюджету

За потребою

Очікуваний результат

8

Покращення матеріальнотехнічного забезпечення
військової частини
Збройних Сил України
А 3814 м. НовоградВолинський

Піднесення престижу
військової служби,
патріотичне виховання
молоді, підготовка
допризовної молоді до
виконання військового
обов'язку щодо захисту
держави.

Термін
виконання
заходу

№
з/п

Назва завдання

Перелік заходів
Програми

3.

Проведення в загальноосвітніх навчальних
закладах та закладах
культури району
«круглих столів», бесід
та інших культурно–
просвітницьких
заходів, метою яких є
піднесення престижу
військової служби,
здійснення військовопатріотичного виховання молоді, підготовка допризовної
молоді до виконання
військового обов'язку
щодо захисту держави.

Організація проведення в
загальноосвітніх
навчальних закладах та
закладах культури
району «круглих столів»,
бесід та інших культурно
–просвітницьких заходів,
метою яких є піднесення
2016 рік
престижу військової
служби, здійснення
військово-патріотичного
виховання молоді,
підготовка допризовної
молоді до виконання
військового обов'язку
щодо захисту держави.

Усього:

Виконавці

Відділ освіти РДА,
сектор культури
РДА, міська рада

Джерела
фінансуванн
я

Кошти
міського
бюджету

Орієнтовні
обсяги
фінансування
( грн.)

Очікуваний результат

За потребою

Піднесення престижу
військової служби,
патріотичне виховання
молоді, підготовка
допризовної молоді до
виконання військового
обов'язку щодо захисту
держави.

10 000

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється секретарем міської ради Біленець Н.І. та завідуючою відділом фінансовогосподарської діяльності міської ради Дорош В.В. у відповідності до норм чинного законодавства України.
Секретар міської ради

Н.І. Біленець

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 162
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про внесення змін у рішення сесій
Олевської міської ради
Розглянувши заяви громадян Особи, 1, проживає в м. Олевськ по вул.
Адреса, 2 кв. 7, Особи, 2, проживає в с. Тепениця по вул. Адреса, 23, Особи, 3,
проживає в смт. Бучмани по пров. Адреса, 4 , Особи, 4, проживає в м. Олевськ
по вул. Адреса, 4, Особи, 5, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 46 про
внесення змін у рішення сесій Олевської міської ради, надані документи,
керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 88, 89, 96, 116, 118, 119, 120, 121, 131 та п. 7 Х
Розділу Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.ст 8, 20, 22, 25,
50, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань земельних відносин, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення ІV сесії Олевської міської ради VІ скликання №
685 від 10.09.2015 року «Про вилучення земельних ділянок та надання
дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для передачі безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення садівництва» шляхом виключення даних
з п. 1.
2. Внести зміни у додаток до рішення ІV сесії Олевської міської ради VІ
скликання № 685 від 10.09.2015 року «Про вилучення земельних ділянок та
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для передачі безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення садівництва» шляхом викладення п. 54 у
наступній редакції:

№
п/
п

Прізвище, ім’я по
батькові

1

Місце проживання

2

54.

Особа, 2

Адреса земельної
ділянки

3
Адреса, 2

4
м. Олевськ,
пров. Адреса, 2

Для
будівни
цтва і
обслуго
вування
жилого
будинку
га

Для
ведення
садівниц
тва

5

6

7

0,10

0,10

Загальна
площа
га

Для
будівниц
тва та
обслугов
ування
гаража

га
8

3. Внести зміни у додаток до рішення ІV сесії Олевської міської ради VІ
скликання № 685 від 10.09.2015 року «Про вилучення земельних ділянок та
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для передачі безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення садівництва» шляхом викладення п. 51 у
новій редакції:

№
п/п

1
51.

Прізвище,
ім’я по
батькові

2
Особа, 3

Місце
проживання

3
смт. Бучмани,
пров. Адреса, 3

Адреса земельної ділянки

4
м. Олевськ, ІІ-пров. Адреса, 4

Для
будівни
цтва і
обслуго
вування
жилого
будинку
га

Для
ведення
садівниц
тва

5

6

7

0,10

0,10

Загальна
площа
га

Для
будівниц
тва та
обслугов
ування
гаража

га
8

4. Внести зміни у додаток до рішення ІV сесії Олевської міської ради VІ
скликання № 685 від 10.09.2015 року «Про вилучення земельних ділянок та
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для передачі безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення садівництва» шляхом викладення п. 35 у
наступній редакції:

№
п/п

1
35.

Прізвище,
ім’я по
батькові

2
Особа, 4

Місце
проживання

3
м. Олевськ, вул.
Адреса, 4

Адреса земельної ділянки

4
м. Олевськ, вул. Адреса, 4

Для
будівни
цтва і
обслуго
вування
жилого
будинку
га

Для
ведення
садівниц
тва

5

6

7

0,10

0,10

Загальна
площа
га

Для
будівниц
тва та
обслугов
ування
гаража

га
8

5. Внести зміни у рішення Олевської міської ради вісімнадцятої сесії VІ
скликання від 05.07.2014 № 224 «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в натурі
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд», а саме:

- викласти в новій редакції назву рішення: «Про надання дозволу на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для
ведення садівництва».
- п.2 даного рішення викласти в новій редакції: «Надати дозвіл громадянам,
згідно додатку, на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок з метою передачі у власність за рахунок земель запасу
міста землі житлової та громадської забудови для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення садівництва»
- п.3 даного рішення викласти в новій редакції: «Громадянам проекти
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, для ведення садівництва, погоджені в установленому
законом порядку, в місячний термін подати на розгляд та затвердження
чергової сесії міської ради».
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Бідюка В.В. та постійну комісію міської ради з питань земельних
відносин.
Міський голова

Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 163
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок з метою
передачі безоплатно у власність, для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення
садівництва та для будівництва індивідуального гаража
Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок з метою передачі безоплатно у власність
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва та гаража,
керуючись ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.
8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної
комісії міської ради з питань земельних відносин, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення
земельних ділянок з метою передачі безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва та для
будівництва індивідуального гаража.
2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення
садівництва та для будівництва індивідуального гаража
3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, зареєструвати право власності на
земельну ділянку.
4. Встановити термін для забудови земельної ділянки - п’ять років.
5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання
земельної ділянки до реєстрації права власності.

6. Попередити громадян, згідно додатку, про цільове використання
земельних ділянок.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Бідюка В.В.та постійну комісію з питань земельних
відносин.

Міський голова

О.В. Омельчук

Додаток
до рішення Х сесії Олевської міської ради
VІІ скликання від 11.07.2016 року № 163 «Про
затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), ведення садівництва та для будівництва
індивідуального гаража»
СПИСОК
громадян, яким надано у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового для будівництва
індивідуального гаража

Для
будівни
цтва і
обслуго
вування
жилого
будинк
у га

м. Олевськ
вул. Адреса, 12
м. Олевськ,
вул. Адреса , 10-а

0,10

0,10

1824455100:01:003:0089

0,10

0,10

1824455100:01:006:0038

м. Олевськ,
вул. Адреса, 42

0,0024

м. Олевськ,
вул. Адреса

0,10

м. Олевськ,
вул. Адреса,11

0,10

0,10

1824455100:01:005:0062

м. Олевськ,
вул. Адреса, 36-б
м. Олевськ,
вул. Адреса, 12

0,10

0,10

1824455100:01:035:0021

0,095

0,095

1824455100:02:024:0076

Прізвище, ім’я
по батькові

Місце проживання

Адреса земельної
ділянки

1.

Особа, 1

2.

Особа, 2

м. Олевськ,
вул. Адреса, 12 кв. 2
с. Артинськ,
вул. Адреса, 45

3.

Особа, 3

4.

Особа, 4

5.

Особа, 5

6.

Особа, 6

7.

Особа, 7

м. Олевськ,
вул. Адреса, 85-а кв.
6
м. Олевськ,
вул. Адреса, 27-а кв.
2
смт. Дружба,
вул. Адреса, 2-г кв.
14
смт. Ємільчине,
вул. Адреса, 12
м. Олевськ,
вул. Адреса, 62

Заступник міського голови

Голосували «За» - 17

Кадастровий номер
земельної ділянки

Загальн
аплоща
га

№
п/п

Для
веде
ння
інди
віду
альн
ого
саді
вни
цтва
га

Для
будів
ництв
а та
обслу
говув
ання
гараж
а

0,0024

0,10

В.В. Бідюк

1824455100:01:029:0035

1824455100:01:005:0061

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 164
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про затвердження технічної документації
із землеустрою, для будівництва та
обслуговування житловогобудинку,
господарських будівель і споруд,
ведення садівництва
Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд та ведення садівництва, на підставі ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55 Закону
України «Про землеустрій», ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного
кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з
питань земельних відносин, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, ведення садівництва.
2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд та ведення садівництва.
3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, зареєструвати право власності на
земельну ділянку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із
земельних питань та заступника міського голови Бідюк В.В.

Міський голова

О.В. Омельчук

Додаток
до рішення Х сесії Олевської міської ради VІІ
скликання від 11.07.2016 року № 164 «Про
затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право власності на земельну ділянку
для будівництва і обслуговування житлового
будинку господарських будівель і споруд та
ведення садівництва»
СПИСОК

№
п/п

громадян, яким надаються у власність земельні ділянки щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських будівель і споруд та
ведення садівництва
Для
Кадастровий номер
будівн
земельної ділянки
Загальна Для
Для
ицтва
Прізвище, ім’я, по
Місце проживання
Адреса земельної
площа,
будівн
веденн та
батькові
ділянки
га
ицтва і
я
обслуг
обслуг
індиві
овуван
овуван
дуальн ня
ня
ого
гаража
жилого садівн
будинк
ицтва,
у, га
га

1

2

1.

Особа,

2.

Особа,

3.

Особа,

4.

Особа,

5.

Особа,

6.

Особа,

7.

Особа,

8.

Особа,

9.

Особа,

3

м. Олевськ, вул.
Адреса, 9
м. Олевськ, вул.
Адреса, 22-а, кв. 2
м. Олевськ, вул.
Адреса, 26
м. Олевськ, вул.
Адреса, 11 кв. 2
м. Олевськ,
вул. Адреса, 7
м. Олевськ,
вул. Адреса, 11-а
м. Олевськ,
вул. Адреса, 7 кв. 1
м. Одеса, вул. Адреса,
29
м. Олевськ, вул.
Адреса, 7

Заступник міського голови
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4

м. Олевськ, вул.
Адреса, 9
м. Олевськ, вул.
Адреса, 22 кв. 2
м. Олевськ, вул.
Адреса, 26
м. Олевськ, вул.
Адреса, 11 кв. 2
м. Олевськ,
вул. Адреса, 27
м. Олевськ,
вул. Адреса, 11-а
м. Олевськ, вул.
Адреса ,7 кв. 1
м. Олевськ, вул.
Адреса, 9
м. Олевськ, вул.
Адреса, 7

5

6

0,09

0,09

1824455100:01:021:0031

0,10

0,10

1824455100:01:006:0039

0,07

0,07

1824455100:01:033:0036

0,08

0,08

1824455100:01:022:0056

0,10

0,10

1824455100:01:001:0083

0,0910

0,0910

1824455100:01:031:0082

0,082

0,082

182455100:01:023:0028

0,10

0,10

1824455100:02:033:0038

0,044

7

0,044

8

9

1824455100:01:010:0033

В.В. Бідюк

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 165
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд,
для ведення садівництва
Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд, для ведення садівництва,
керуючись ст. 144 Конституції України, ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 116, 118, 121
Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення технічної
документації із землеустроющодо для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд, для ведення садівництва.
2. Громадянам, згідно додатку, звернутися до суб’єкта господарювання, що є
виконавцем робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою.
3. Громадянам, згідно додатку, розроблену і погоджену у встановленому
законодавством порядку технічну документацію із землеустрою для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та
споруд, для ведення садівництва подати на затвердження до Олевської
міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин та заступника міського голови В.В. Бідюка.

Міський голова

О.В. Омельчук

Додаток
до рішення Х сесії Олевьскої міської ради VІІ
скликання ваід 11.07.2016 року № 165 «Про надання
дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд, для ведення
садівництва»

СПИСОК
громадян, яким надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, для ведення садівництва»

№
п/
п

Прізвище, ім’я,
по батькові

1

2

1

Особа, 1

2

Особа, 2

3

Особа, 3

4

Особа, 4

5

Особа, 5

6

Особа, 6

Місце проживання

3
м. Олевськ,
вул. Адреса, 15
м. Олевськ,
вул. Адреса, 50
м. Олевськ,
вул. Адреса, 37
м. Олевськ,
вул. Адреса, 33
м. Олевськ,
вул. Адреса, 24
м. Олевськ,
вул. Адреса, 7

Заступник міського голови

Голосували «За» - 17

Адреса земельної ділянки

4
м. Олевськ,
вул. Адреса, 15
м. Олевськ,
вул. Адреса, 50
м. Олевськ, в
ул. Адреса, 57
м. Олевськ,
вул. Адреса, 31
м. Олевськ,
вул. Адреса, 24
м. Олевськ,
вул. Адреса, 7

Орієнтовна
площа,
га

Для
будівниц
тва і
обслугов
ування
жилого
будинку,
га

Для
ведення
садівни
цтва,
га

Для
будівни
цтва та
обслуго
вування
гаража

6

7

8

5
0,057

0,057

0,0433
0,0731

0,0433
0,0731

0,10

0,10

0,12

0,10

0,0789

0,0789

В.В. Бідюк

0,02

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 166
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для передачі безоплатно у власність
для будівництва і обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення
садівництва
Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення садівництва, керуючись ст. ст. 12, 40, 81,
116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних відносин, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі у
власність за рахунок земель запасу міста землі житлової та громадської
забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення
садівництва.
2. Громадянам, згідно додатку, звернутися до суб’єкта господарювання,
що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою.
3. Громадянам, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, цільове призначення яких для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
для ведення садівництва, погоджені в установленому законом порядку,
в місячний термін подати на розгляд та затвердження чергової сесії
міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
із земельних питань та заступника міського голови Бідюка В.В.

Міський голова

О.В. Омельчук

Додаток
до рішення Х сесії міської ради VІІ
скликання від 11.07.2016 № 166 р. «Про надання
дозволу громадянам на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянки з
метою передачі безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для
ведення садівництва»
СПИСОК
громадян, яким надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, будівель і споруд (присадибна ділянка)

№
п/п

Прізвище, ім’я по
батькові

1

2

1.

Особа, 1

2

Особа,2

3.

Особа,3

4.

Особа,4

5.

Особа,5

6.

Особа,6

7.

Особа,7

Місце проживання

3

м. Олевськ,
вул. Адреса, 8
с. Рудня-Хочинська,
вул. Адреса, 70
м. Олевськ, вул. Адреса,
4
м. Олевськ, вул. Адреса,
55 кв. 1
с. Тепениця, вул.
Адреса, 11
м. Олевськ, вул. Адреса,
33
м. Олевськ, вул. Адреса,
11

Заступник міського голови

Голосували «За» - 17

Адреса земельної ділянки

Орієнтовн
а площа
га

4

5

Для
будівни
цтва і
обслуго
вування
жилого
будинку
га

Для
ведення
садівниц
тва

6

7

м. Олевськ, пров. Адреса, 3

0,10

м. Олевськ, вул. Адреса, 40а
ІІ-пров. Адреса, 6

0,05
0,12

0,10

м. Олевськ, вул. Адреса, 46а
м. Олевськ, вул. Адреса, 44а
м. Олевськ, вул. Адреса, 42а
м. Олевськ, вул. Адреса, 3-а

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,08

В.В. Бідюк

Для
будівниц
тва та
обслугов
ування
гаража

га

0,10
0,05
0,02

0,08

8

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 167
Х сесія
від 11 липня 2016 року

VІІ скликання

Про поновлення договору
оренди земельної ділянки
Розглянувши листа директора Житомирської філії ПАТ «Укртелеком»
Українця Є.Ю., відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити договори оренди земельних ділянок терміном на 3 роки з
11.07.2016року
по
вул.
Промисловій,
23
кадастровий
номер
1824455100:01:032:0014 та по вул. Свято-Миколаївській, 26 кадастровий
номер 1824455100:01:028:0008, укладені між Олевською міською радою та
Житомирською філією ПАТ «Укртелеком» від 26.12.2005 року та втсновити
розмір орендної плати 10 % від нормативно-грошової оцінки земельної
ділянки.
2. Поновлені договори оренди в місячний термін зареєструвати у
встановленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Бідюка В.В. та на постійну комісію із питань земельних відносин.

Міський голова

Голосували «За» -17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 168
Х сесія

VІІ скликання

від 2016 року
Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки з метою передачі в
оренду для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промислові
Розглянувши заяву громадянина, надані документи, керуючись ст. ст. 12,
92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 20,
22, 25, 50, 51, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Особі, 1 на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки з метою передачі в оренду для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промислові
орієнтовною площею 0,28 га за адресою: м. Олевськ, І-пров.
Московський, 9-а.
2. Особі, 1 звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт
по виготовленню проектів із землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з метою передачі в оренду для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промислові орієнтовною площею
0,28 га за адресою: м. Олевськ,І-пров. Московський, 9-а.
3. Особі, 1 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою
передачі в користування на умовах оренди погоджений у встановленому
законодавством порядку подати на чергову сесію міської ради.

4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника
міського голови Бідюка В.В. та на постійну комісію міської ради із
питань земельних відносин.

Міський голова
Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 169
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промислові для передачі
в користування на умовах оренди
Розглянувши заяви Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 18 проекти
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,
керуючись ст. ст. 12, 93, 95, 96, 120, 123,124, 186 Земельного кодексу
України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії із земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити гр. Особі, 1 проекти землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості, з метою передачі їх в користування на умовах оренди із
земель запасу Олевської міської ради в м. Олевськ загальною площею 0,10
га за адресою: м. Олевськ ІІІ-пров. Московський, 7, кадастровий номер
1824455100:02:002:0020 та 0,50 га
за адресою: м. Олевськ ІІІ-пров.
Московський, 6, кадастровий номер 1824455100:02:002:0021.
2. Громадянину Особі, 1 в місячний термін заключити договори оренди
земельних ділянок.
3. Встановити орендну плату в розмірі 3 % від нормативно-грошової вартості
земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівельта споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Бідюка В.В. та на постійну комісію міської ради із питань
земельних відносин.

Міський голова
Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 170
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок безоплатно у власність
для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового будинку, господарських будівель і споруд
Розглянувши заяву голови об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку «Княже-22» Реви Тетяни Хомівни, що проживає по вул. Княгині
Ольги, 22, кв. 12 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку, господарських
будівель і споруд, керуючись ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного
кодексу України, ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від
26.05.2004 року № 677 та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради із
земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати ОСББ «Княже-22» дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність за рахунок земель
запасу міста – землі житлової та громадської забудови для будівництва
і
обслуговування
багатоквартирного
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд орієнтованою площею 0,14 га по вул.
Княгині Ольги, 22.
2. ОСББ «Княже-22» звернутися до суб’єкта господарювання, що є
виконавцем робіт по виготовленню проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку, господарських
будівель і споруд.

3. ОСББ «Княже-22» проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
у
власність
для
будівництва
і
обслуговування
багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель і
споруд, погоджений у встановленому законодавством порядку, в
місячний термін подати на розгляд та затвердження чергової сесії
міської ради.
4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну
комісію із земельних питань та заступника міського голови Бідюка В.В.
Міський голова
Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 171
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про встановлення податку для
земель залізничного транспорту
на 2017 рік по м. Олевську
Керуючись ст. 277 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендацію
постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити з 01.01.2017 року земельний податок на 2017 рік для
земель залізничного транспорту у розмірі 5 % від нормативно грошової
оцінки одиниці площі ріллі по Житомирській області.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Бідюка В.В. та на постійну комісію міської ради з
питань земельних відносин.

Міський голова

Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 172
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року

Про скасування рішення винкому
Олевської міської ради від 31.05.2016 року
№ 112 «Про розгляд звернення фізичної
особи-підприємця Шиш Т.О.»
Розглянувши лист голови правління Олевської районної спілки
споживчих товариств Сороки Ольги Іванівни, заслухавши заступника
міського голови Колбасюка Василя Васильовича, керуючись ст. 31, п. 9 ст.
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказом Міністерства
регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства
України від 07.07.2011року №109 «Про затвердження порядку надання
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та
зміст», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, архітектури,
екології та транспорту, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Скасувати рішення виконавчого комітету міської ради від 31.05.2016 року
№ 112 «Про розгляд звернення фізичної особи-підприємця Шиш Т.О».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Колбасюка В.В. та постійну комісію з питань житловокомунального господарства, благоустрою, будівництва, архітектури,
екології та транспорту.

Міський голова
Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 173
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року

Про скасування рішення виконкому
міської ради від 31.05.2016р. № 110
«Про впорядкування адресних номерів
житлових будинків по вул. Гагаріна,
вул. Матросова, вул. Космонавтів м. Олевськ»
Заслухавши інформацію заступника міської ради Колбасюка Василя
Васильовича, взявши до уваги зауваження та пропозиції мешканців вулиць
Гагаріна, Матросова, Космонавтів, керуючись п.9 ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
благоустрою, будівництва, архітектури, екології та транспорту, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Скасувати рішення виконавчого комітету міської ради №110 від
31.05.2016р. «Про впорядкування адресних номерів житлових будинків
по вул. Гагаріна, вул. Матросова, вул. Космонавтів м. Олевськ».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Колбасюка В.В. та постійну комісію з питань житловокомунального господарства, благоустрою, будівництва, архітектури,
екології та транспорту.

Міський голова
Голосували «За» - 17

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 174
Х сесія

VІІ скликання

від 11 липня 2016 року
Про надання згоди на отримання/передачу
майна із державної власності
у власність територіальної громади міста Олевськ
Керуючись статтею 8 Закону України «Про професійно-технічну освіту»,
положеннями Закону України «Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності», нормами Положення про порядок передачі об’єктів
права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 вересня 1998 р. N 1482, Положенням про порядок передачі в
комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному
господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та
організацій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
06листопада 1995 р. N 891, статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою зменшення на території міста кількості
об’єктів, які перебувають у занедбаному стані та не експлуатуються, для
можливості реконструкції та введення в експлуатацію, шляхом залучення не
бюджетних коштів, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на отримання/передачу гуртожитку, який розташований по вул.
Воїнів Афганців, 14 у місті Олевську Житомирської області та перебуває на
балансі професійно-технічного училища № 10 міста Олевська (Державний
навчальний заклад Олевський професійни ліцей) із державної власності у
власність територіальної громади міста Олевська.
2. Уповноважити заступника міського голови Колбасюка В. В. звернутися із
відповідним клопотанням щодо передачі нерухомого майна зазначеного у п. 1
цього рішення до Міністерства освіти і науки України, Фонду державного
майна України, Державний навчальний заклад Олевський професійни ліцей
міста Олевська .
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Колбасюка В.В.
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