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УКРАЇНА 

    ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                       

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 252 

ХVІІ сесія        VІІ скликання  

         

від 16 грудня 2016 року  
 

Про міський бюджет 

на 2017 рік 

 

              Заслухавши інформацію заввідділом фінансово-господарської 

діяльності міської ради Дорош В.В., 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. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2017 рік у сумі 

24225500,00 грн. Обсяг доходів загального фонду міського бюджету 

визначено в сумі 23588300,00 грн., спеціального фонду міського бюджету 

в сумі 637200,00 грн. (додаток 1). 

2. Установити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік у 

сумі 24225500,00 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду 

бюджету у сумі 17802707,00 грн. та видатків спеціального фонду 

бюджету – 6422793,00 грн., в тому числі бюджет розвитку – 5785593,00 

грн. (додаток 2). 

3. Встановити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 

5785593,00 грн. 

4. Джерелом покриття визначити надходження коштів із загального фонду 

до спеціального фонду в сумі 5785593,00 грн. 

5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів  міського 

бюджету у сумі 356054,00 грн. 

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського 

бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою: 

- оплата праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;  

- забезпечення продуктами харчування; 



- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;  

- поточні трансферти населенню. 

7.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право 

Олевському міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського 

бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, 

в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами з  обов’язковим їх поверненням до кінця 

поточного бюджетного періоду. 

8. При виконанні бюджету забезпечити у першочерговому порядку потребу в 

коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи 

виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

9. Установити, що джерелами формування загального фонду на 2017 рік у 

частині доходів, є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу 

України. 

10. Додатки 1,  2   до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

 

 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

 

Голосували  «За» - 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

    ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                       

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 253 

ХVІІ сесія        VІІ скликання  

         

від 16 грудня 2016 року  
 

Про преміювання, надання  

матеріальної допомоги і 

встановлення надбавок до 

посадового окладу міському 

голові, заступникам міського голови  

 

           Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  № 268  від 9 

березня 2006 року „Про впорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та 

інших органів”, керуючись ст. 21 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», а також керуючись Положенням про 

преміювання праці виконавчого апарату міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА :  

1. Встановити міському голові з 01 січня 2017 року надбавку за 

виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50% посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг посадової особи та вислугу років. 

2. Встановити з 01 січня 2017 року надбавку за безпосередню участь у 

розробці проектів нормативно-правових актів та здійснення їх аналізу у 

розмірі 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової 

особи місцевого самоврядування та вислугу років. 

3. Виплату надбавки здійснювати в межах встановленого фонду оплати 

праці для працівників апарату управління міської ради. 

4.  Преміювати міського голову з 01 січня 2017 року, відповідно до його 

особистого вкладу в загальні результати роботи, в межах фонду 

преміювання, в розмірі 160 % до посадового окладу. 

5. При виході в чергову відпустку надавати матеріальну допомогу на 

оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. 

6. Щорічно надавати міському голові матеріальну допомогу для вирішення 

соціально-побутових питань, виходячи з наявного фонду оплати праці, що не 

перевищує середньомісячної заробітної плати. 



7. Здійснювати виплати заступникам міського голови лише в межах фонду 

заробітної плати відповідно до Положення про преміювання праці 

виконавчого апарату міської ради.  

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з                    

питань планування, бюджету і комунальної власності та заввідділом 

фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

 

 

Голосували  «За» - 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

    ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                       

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 254 

ХVІІ сесія        VІІ скликання  

         

від 16 грудня 2016 року  
 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

для будівництва і обслуговування жилого  

будинку, господарських будівель і споруд,  

(присадибна ділянка) для ведення садівництва 

 та будівництва індивідуального гаража 
 

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 

та будівництва індивідуального гаража, 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 землеустрою для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд, для ведення садівництва та 

будівництва індивідуального гаража.      
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 та будівництва індивідуального гаража 

 подати на затвердження до Олевської  міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови В.В. Бідюка та на постійну комісію з питань земельних відносин. 

 

 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 



 

 
Додаток 

до рішення позачергової ХVІІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 16.12.2016 року № 254  «Про 

надання дозволу на розроблення технічної документації 

із  землеустрою для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд, для 

ведення садівництва та будівництва індивідуального 

гаража» 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   технічної документації із землеустрою 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, для ведення садівництва та будівництва 

індивідуального гаража» 

 

№ 

п/

п 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовнапло

ща, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння жилого 

будинку, га 

Для 

ведення 

садівницт

ва,  

га 

 

Для 

будівницт

ва та 

обслугову

вання 

гаража 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особа, 1 м. Олевськ,  

вул. Адреса,59 

м. Олевськ,  

вул. Олени Пчілки,59 

0,0860 0,0860 - - 

2 Особа, 2 Олевський район  

с. Кишин  

вул. Адреса, 3 

м. Олевськ  

вул. Промислова, 11 

0,0800 0,0800 - - 

3 Особа, 3 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 26-а / 1 

м. Олевськ,  

вул. Герцена, 26-а / 1 

0,0750 0,0750 - - 

4 Особа, 4 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 26-а / 2 

м. Олевськ,  

вул. Герцена, 26-а / 2 

0,0750 0,0750 - - 

5 Особа, 5 м. Олевськ вул. Адреса, 

20 

м. Олевськ вул. 

Першотравнева, 20 

0,0700 0,0696 - 0,0040 

 

 

 

Заступник місько гоголови      В.В. Бідюк 
 

Голосували  «За» - 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

   

 Р І Ш Е Н НЯ  № 255 

ХVІІ сесія        VІІ скликання 

 

від 16 грудня 2016 року  

     

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

для будівництва та обслуговування  

жилого будинку, господарських  

будівель і споруд (писадибна ділянка),  

ведення садівництва 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із 

землеустрою 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 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд та 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 данного рішення покласти на постійну комісію із 

земельних питань та заступника міського голови Бідюка В.В. 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

 

 

 

 

Голосували  «За» - 15 

 

 



 

 

 
Додаток 

до рішення позачергової ХVІІ сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання  від 16.12.2016 року  № 

255   «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 для 

ведення садівництва» 

 

СПИСОК 
громадян, яким надаються у власність земельні ділянки щодо встановлення  меж в натурі (на місцевості)  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення садівництва 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна

площа, 

га 

 

 

 

Для 

будівн

ицтва і 

обслуг

овуван

ня 

жилого 

будинк

у, га 

 

 

Для 

ведення 

індивіду

ального 

садівниц

тва,     га 

Для 

будів

ницт

ва та 

обсл

угов

уван

ня 

гара

жа 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Особа, 1 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 42 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 42 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:01:020:0061 

 

2 Особа, 2 м. Олевськ  

вул. Адреса, 36 

м. Олевськ вул. 

Адреса, 36 

0,1177 0,1000 0,0110 - 1824455100:01:037:0315 

 

3 Особа, 3 м. Олевськ  

пров. Адреса, 6 

м. Олевськ  

пров. Адреса, 6 

0,0730 0,0730 - - 1824455100:01:032:0078 

 

4 Особа, 4 м. Олевськ 

вул. Адреса, 31, кв. 1 

м. Олевськ 

вул. Адреса, 31, кв. 

1 

0,0599 0,0599 - - 1824455100:01:031:0089 

 

 

 

Заступник міського голови       В.В. Бідюк 
 

Голосували  «За» - 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 256 

 

ХVІІ сесія        VІІ скликання 

 

від 16 грудня 2016 року  

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок з метою  

передачі безоплатно у власність, для будівництва  

і обслуговування жилого будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), ведення  садівництва,  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 жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), ведення  садівництва. 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення  

садівництва. 

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. 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 



 

 
 

 

Додаток 

до рішення позачергової ХVІІ  сесії Олевської 

міської  ради VІІ скликання від 16.12.2016 року 
№256   «Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  ведення  садівництва  

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка),  ведення  садівництва  
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

Загальна 

площа 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння жилого 

будинку га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1. Особа, 1 Житомирська 

область  

Олевський район 

смт. Нові 

Білокоровичі,  

 

м. Олевськ,  

І пров. Адреса, 12 

0,1000 0,1000 1824455100:01:037:0313  

 

2. Особа, 2 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 8 

м. Олевськ  

пров. Адреса, 3 

0,1000 0,1000 1824455100:01:019:0168 

3 Особа, 3 Житомирська 

область Олевський 

район  

смт. Бучмани,  

 

м. Олевськ  

ІІ пров. Адреса, 4 

0,1000 0,1000 1824455100:01:005:0064 

 

 

Заступник міського голови      В.В. Бідюк 

Голосували  «За» - 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 257 

 

ХVІІ сесія        VІІ скликання 

 

від 16 грудня 2016 року  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для  

передачі в користування на умовах оренди 

 

 Розглянувши заяву ФОП Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 16 про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд і 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  ФОП Особи, 1 проект землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд і підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, з метою передачі їх в користування на умовах  оренди 

із земель запасу Олевської міської  ради, загальною  площею 0,1118 га,  

кадастровий номер 1824455100:02:017:0028 за адресою: м. Олевськ, пров. 

Адреса,11-а. 

2. ФОП заключити договір оренди земельної ділянки, терміном на 5 (п’ять) 

років. 

3. Встановити орендну плату в розмірі 3 % від нормативно-грошової вартості 

земельної ділянки.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бідюка В.В. та на постійну комісію міської ради із питань земельних 

відносин. 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

 

Голосували  «За» - 15 
 


