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УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 613 

 
         від 30 січня 2015 року 
Про затвердження плану роботи  
міської ради на І півріччя 2015 року 
 
 Відповідно до п.7 ч. 1, ст. 26, п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
1.  Затвердити план роботи міської ради на І півріччя 2015 року (додаток 1). 
2. Рішення 37 сесії міської ради VІ скликання від 26.12.2013 року за № 441 

«Про виконання плану роботи міської ради за 2013 рік та  затвердження 

плану роботи міської роботи на 2014 рік» зняти з контролю. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Євдокимова С.М.  
 

 

 

Міський голова         А.В. Повар 

 

Голосували «За» - 22  



Додаток 1 
до рішення № 613 48-ої сесії 

міської ради VІ скликання  
від 30.01.2015 року 

ПЛАН 
роботи міської ради на І півріччя 2015 рік 

 
№ Заходи Місяць 

проведення 
Примітки 

1 2 3 4 
1. Питання для розгляду міською радою 

1.1. Звіт про виконання програми соціально-
економічного розвитку за 2014 рік та про 

програму соціально-економічного розвитку на 

2015 рік 

Лютий  

1.2. Про хід виконання цільової Програми розвитку 

дошкільної освіти в дитячих садках міста 
Лютий  

1.3. Про затвердження звіту про виконання міського 

бюджету за 2014 рік 
Березень  

1.4. Про погодження та затвердження кандидатур 

переможців щорічних міських конкурсів 

«Родина року», «Людина року» та розгляду 

пропозицій про присвоєння звання почесного 

громадянина м. Олевськ» 

Квітень  

1.5. Про хід виконання міського бюджету за І 

півріччя 
Липень  

1.6. Про роботу постійних комісій міської ради та 

про хід виконання рішень, що  стоять на її 

контролі 

Травень  

1.7. Про впровадження Стратегічного плану сталого 

розвитку міста (аналіз виконання завдань, 

дотримання графіку робіт) 

Червень  
 
 

1.8. Про прийняття рішень щодо земельних питань, 

які відносяться до компетенції сесії 
І півріччя   

 
 

2. Питання для вивчення та розгляду постійними комісіями 
2.1. Про виконання плану надходжень до бюджету 

міста 
Березень  Комісія з питань 

планування, 

бюджету та 

комунальної 

власності 
2.2. Про стан використання коштів, які 

спрямовуються на будівництво і утримання 

вулиць та доріг міста 

Травень Комісія з питань 

планування, 

бюджету та 

комунальної 

власності 
2.3. Про стан криміногенної ситуації в місті Березень Комісія з питань 

регламенту, 

депутатської 

діяльності і 

етики, 

законності, 

охорони 



громадського 

порядку, захисту 

прав інтересів 

громадян 
2.4. Про стан дитячого харчування в дошкільних 

закладах міста 
Березень Комісія з 

соціальних та 

гуманітарних 

питань 
2.5. Про стан санітарної очистки міста та вивезення 

ТПВ 
Квітень Комісія з питань 

будівництва, 

архітектури, 

благоустрою і 

охорони 

навколишнього 

середовища 
3.Офіційно-масові заходи 

3.1. Участь в організації та проведенні 

загальноміських заходів: 
- святкуванні Дня Перемоги; 
- Дня міста; 
- проведення зустрічей депутатів із 

виборцями, особистий прийом 

виборців 
- проведення звітів депутатів перед 

виборцями 

 
 
 
Протягом І 

півріччя 

 

  



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 614 

 
                                 від 30 січня 2015 року 
Про звернення до центральних органів  
влади щодо недопущення вчинення дій  
спрямованих на погіршення становища  
органів місцевого самоврядування 
 
 Відповідно до протокольного рішення розширеного засідання правління 

асоціації малих міст України від 23.01.2015 року та з метою недопущення 

погіршення становища органів місцевого самоврядування (міст районного 

значення), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
1. Звернутися до Віце-прем’єр-міністра України з питань регіональної політики з 

проханням:  
1.1. зобов’язати державні адміністрації виділяти в 2015 році трансферти в обсязі 

не меншому ніж в минулому році на фінансування закладів дошкільної освіти, 

культури та делеговані повноваження з державного управління; 
1.2. розробити законопроект щодо надання містам районного значення (269 міст) 

статусу міст обласного значення, що сприятиме позитивній реалізації 

реформи місцевого самоврядування та децентралізації державної влади, 

процесу приєднання сільських територій і формуванню в кожному районі 

інфраструктури об’єднаних громад; 
1.3. запрошувати до участі у робочих групах/нарадах представників міст 

районного значення.    
2. Звернутися до Голови Верховної Ради України, комітету Верховної Ради 

України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, голів 

політичних фракцій коаліції Верховної Ради України з пропозицією проведення 

парламентських слухань з проблем міст районного значення. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради. 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 

Голосували «За» - 22 

 



 

   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 597 

 
                                 від 30 січня 2015 року 
Про затвердження Порядку  
встановлення плати для батьків  
за перебування дітей у дошкільних 
навчальних закладах 
 
 З метою упорядкування плати батьками за перебування дітей у 
дошкільних навчальних закладах міста та керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

дошкільних навчальних закладах міста (додається). 
2. Керівникам дошкільних навчальних закладів міста у своїй практичній 

діяльності керуватися вище зазначеним Порядком і щомісячно подавати у 

фінансово-господарський відділ кількість днів на місяць, в які дитина 

відвідувала ДНЗ, в розрізі щодо кожної дитини та вартість харчування за 

кожен день відповідно до меню. 
3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з  

питань планування, бюджету та комунальної власності. 
 
  

 
 
 
Міський голова         А.В. Повар 
 

 

 

 

 



 

ПОРЯДОК 
встановлення плати для батьків 

за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах м. Олевськ 
 
1. Загальні положення. 
1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України  від 26.08.2002 року № 1243 «Про  невідкладні питання 

діяльності дошкільних та інтернатних закладів». 
1.2. Указаний Порядок визначає розміри плати для батьків за перебування 

дітей у дошкільних навчальних  закладах та умови звільнення від плати. 
2. Установлення плати для батьків за перебування дітей у дитсадках м. 

Олевськ здійснюється: 
2.1. Відповідно до  статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» батьки, 

або особи, що її замінюють, вносять плату за харчування дітей у 

дошкільних установах м. Олевська в розмірі 60 відсотків у міській 

місцевості від вартості харчування на день. 
2.2. Розмір плати встановлюється сесією міської ради один раз на рік. 
2.3. Від сплати за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах 

міста звільняються особи визначені законодавством України. 
2.4. З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати, 

або зменшення розміру плати, плата справляється в розмірі 60 відсотків 
у міській місцевості від вартості харчування дитини на день. 

2.5. Плата за харчування дітей у дошкільних закладах сплачується батьками 

щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця за який вноситься плата. 
2.6. Керівники дошкільних навчальних закладів несуть відповідальність за 

своєчасне надходження батьківської плати визначеної у цьому Порядку. 
2.7. Батьки сплачують кошти лише за дні відвідування дитиною дошкільного 

закладу. В разі хвороби дитини, карантину, санаторного лікування, 

відпустки батьків та в літній оздоровчий період, плата з батьків не 

справляється. 
 
 

Міський голова                     А. В. Повар 
 
 

Голосували «За» - 22  



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 599 

 
                                 від 30 січня 2015 року 
Про преміювання, надання  
матеріальної допомоги і 
встановлення надбавок до 
посадового окладу міському 
голові, заступникам ради 
 
           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”, а також 

керуючись Положенням про преміювання праці виконавчого апарату міської ради, 

міська рада 
 
ВИРІШИЛА :  
1. Встановити міському голові на 2015 рік надбавку за виконання особливо важливої 

роботи в розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг 

посадової особи та вислугу років. 
2. Виплату надбавки здійснювати в межах встановленого фонду оплати праці для 

працівників апарату управління міської ради. 
3. Преміювати міського голову відповідно до його особистого вкладу в загальні 

результати роботи в межах фонду преміювання, встановленого згідно Положення 

про преміювання в розмірі до 50%  до посадового окладу. 
4. При виході в чергову відпустку надавати матеріальну допомогу на оздоровлення 

в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. 
5. Щорічно надавати міському голові Повару А.В. матеріальну допомогу для 

вирішення соціально-побутових питань, виходячи з наявного фонду оплати праці. 
6. Здійснювати виплати заступникам міського голови лише в межах фонду 

заробітної плати відповідно до Положення про преміювання праці виконавчого 

апарату міської ради.  
 
Міський голова                                                   А. В. Повар 
 
Голосували «За» - 20 

  «Проти» - 1 

  «Утримались» - 1 



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 593 

 
                                 від 30 січня 2015 року 
  Про міський бюджет 
  на 2015 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, 88   Бюджетного 

кодексу України, міська рада  
ВИРІШИЛА:  
1.  Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2015 рік у сумі 

9292300,00грн. Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначено 

в сумі 8818800,00 грн., спеціального фонду міського бюджету в сумі 473500,00 
грн., згідно додатку 1. 
2. Установити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2015 рік у сумі 

9292300,00 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у 

сумі 8818800,00 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 473500,00 
грн., згідно додатку 2. 

3. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів  міського 

бюджету у сумі 18000 грн. 
4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського 

бюджету на 2015 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; 
5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право 

Олевській міській раді 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. 



6. 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, природний газ 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. 
7. Надати право міському голові Олевської територіальної громади або  особі, 

яка виконуватиме його обов’язки, в разі необхідності, в міжсесійний період, 

своїм розпорядженням  вносити зміни до міського бюджету в межах 

кошторисних призначень та виділеної субвенції з наступним затвердженням 

на сесії ради. 
8. Установити, що джерелами формування загального фонду на 2015 рік у 

частині доходів, є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу 

України. 
9. Дозволити відділу фінансово-господарської діяльності міської ради за 

погодженням з постійною комісією з питань бюджету та комунальної 

власності протягом бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти 

міського бюджету на депозитних рахунках в установах банків на конкурсних 

засадах, з подальшим поверненням коштів до кінця поточного бюджетного 

періоду. 
10. Додатки 1,  2   до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 
 
Міський голова                         А.В. Повар 

 
 

 
Голосували «За» - 21  



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 603 

 
                                 від 30 січня 2015 року 
 
Про надання згоди на отримання/передачу 
у власність територіальної громади міста Олевськ  
незавершеного будівництва поліклініки, 
яка знаходиться у м. Олевськ по пров. Промисловому  
 

Керуючись статтями  26, 60, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», з метою здійснення добудови та 

введення в експлуатацію недобудованого приміщення за адресою: м. Олевськ, 

пров. Промисловий, міська рада  
ВИРІШИЛА: 
1. Надати згоду на безоплатну передачу у комунальну власність 

територіальної громади міста Олевськ незавершеного будівництва 

поліклініки,  яке розташоване по пров. Промисловому у місті Олевськ. 
2. Надіслати дане рішення  до департаменту містобудування, архітектури та 

будівництва Житомирської обласної державної адміністрації.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

Олевського міського голови Колбасюка В. В. 
 
 
 
Міський голова                                                                          А. В. Повар 
 
 
Голосували «За» - 22  



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 601 

 
                                 від 30 січня 2015 року 
Про встановлення пільги на оплату   
соціального житла в житловому будинку 
по вул. Свято-Миколаївській, 31 
 
  Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 

розглянувши розрахунок плати за соціальне житло в житловому будинку по 

вул. Свято-Миколаївській, 31 м. Олевськ, керуючись п. 28  ст. 26, ст. 60  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА :  
1. Встановити пільгу на оплату за найм соціального житла мешканцям квартир 

№ 22, 25, 28, 23, 26, 31, 29, 32, 34, 35 по вул. Свято-Миколаївській, 31 м. 

Олевськ в розмірі  70 % розрахункової вартості.  
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ фінансово-
господарської діяльності міської ради.  
 

 

Міський голова        А.В. Повар 
 

 

Голосували «За» - 21 

     «Утримались» - 1 

  



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 602 

 
                                 від 30 січня 2015 року 
 
Про  затвердження звіту про оцінку 
нежитлових приміщень по вул. Промисловій, 58  
та внесення змін до договору оренди  
нежитлових приміщень по вул. Промисловій,58 
 
  Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 

розглянувши договір оренди нежитлових приміщень по вул. Промисловій, 58 
 м. Олевськ, керуючись п. 43  ст. 26, ст. 60  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА :  
1. Затвердити звіт про оцінку нежитлових приміщень по вул. Промисловій, 58 
виконаний Олевською філією Житомирської товарної аграрно-промислової 

біржі в сумі 425822,00 грн. 
2. Внести зміни в п. 11.1 договору оренди нежитлових приміщень по вул. 

Промисловій, 58 та викласти його в наступній редакції: 
« 11.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє з  

«03» січня 2012р. до  «30» грудня  2017р., а в частині розрахунків – до повного 

виконання своїх зобов’язань». 
3. Внести зміни в п. 4.1 договору оренди нежитлових приміщень по вул. 

Промисловій,58 в частині суми орендної плати, яка складає 1774,25 грн. у 

місяць. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та комунальної власності міської ради. 

 

 

Міський голова        А.В. Повар 
 

 

Голосували «За» - 22 



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 609 

 
                                 від 30 січня 2015 року 
                                 
Про затвердження планів  
розподілу земельних ділянок 

 
Розглянувши заяви громадян, 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», міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
1. Затвердити межі земельних ділянок по вулицях Адреса, 1 та Адреса, 2, 

відповідно до планів розподілу (плани додаються) . 
2. Надати громадянам, згідно додатку, дозвіл на розроблення проектів  

землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  з метою передачі 

безоплатно у власність,  за рахунок земель запасу міста,  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) відповідно до затверджених планів розподілу 

зазначених у п. 1 цього рішення. 
 

 
Міський голова       А.В. Повар 

 
 

Голосували «За» - 20 

    «Утримались» - 2 

  



Додаток 
до рішення  №   609    сорок  восьмої   сесії  міської ради  VІ 

скликання від  30.01.2015 р. «Про надання дозволу   
громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо  
відведення земельних  ділянок безоплатно у власність для   
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

 
     

 
 
 
№ 
п

/
п 

 
 
 
Прізвище, ім’я по 

батькові 

 
 
 
Місце проживання 

 
 
 
Адреса земельної ділянки 

 
 
Загальна 

площа  
 га 
 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

жилого 

будинку 

га 

Для  
ведення 
садівниц

тва       
 
 
га 
 

Для 

будівниц

тва та 

обслугов

ування 

гаража 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особа, 1 м.  Олевськ 
вул. Адреса,  1  

м.  Олевськ 
вул. Адреса, 1 

0,05 0,05   

2 Особа, 2 

Особа, 3 

Особа,  4 

 

м. Олевськ вул.  
Адреса, 2 

м. Олевськ вул.  
Адреса, 2 

0,17 0,17   

 

 

 

 

Міський голова       А.В. Повар 

  



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 610 

 
                                 від 30 січня 2015 року 
Про вилучення земельної  
ділянки у м. Олевську по  
вул. Свято-Миколаївській, 81 
 
 Розглянувши заяву генерального директора  ТОВ «Житомир – Петрол», 
надані документи,  керуючись ст. ст. 12, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу 

України,  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Вилучити земельну ділянку в ТОВ «Житомир – Петрол», яка надана в 

постійне користування відповідно до державного акту на право 

постійного користування землею від 02.07.2001  року, загальною площею 

0,3197 га та знаходиться в м. Олевську по вул. Свято Миколаївській,181. 
2. Віднести земельну ділянку орієнтовною площею 0,3197 га до  земель 

запасу Олевської міської ради  
3. Відділу Держземагентства в Олевському районі внести необхідні зміни 

до земельно-облікових даних. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
 
 
Голосували «За» - 22 

  



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 611 

 
                                 від 30 січня 2015 року 
Про пролонгацію договору  
оренди  індивідуально  
визначеного майна 
 
 

Розглянувши листи в.о. начальника головного управління юстиції у 

Житомирській області, начальника Олевського районного управління юстиції, 

надані документи,  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 
П. 10.1. розділу 10 «Строк дії Договору, умови і порядок внесення змін і 

доповнень, припинення та продовження  Договору»  Договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна або іншого майна, що належить 

до комунальної власності територіальної громади м. Олевськ викласти в 

наступній редакції: 
« Строк дії Договору встановлюється з 01.01.2015 року по 30.11.2017 року».  
 
 
Міський голова       А. В. Повар 

 

 

Голосували «За» - 22 

  



  

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 612 

 
                                 від 30 січня 2015 року 
 
Про внесення змін у рішення  
дев’ятої сесії Олевської  
міської ради V скликання «Про 
вилучення земельних ділянок 
та надання дозволу громадянам 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність для 
 будівництва і обслуговування 
житлових будинків і споруд  
( присадибних ділянок)» 

 Розглянувши заяву громадянина, проживає по вул. Адреса, 1, керуючись 

ст. ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 

22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
Внести зміни в п. 3.5 та п. 4.5 у рішення дев’ятої сесії Олевської міської ради 

V скликання «Про вилучення земельних ділянок та надання дозволу 

громадянам на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлових 

будинків і споруд ( присадибних ділянок)» від 04.05.2007 року, а саме: у пункті 
1.1. вул. Адреса, 1 замінити на вул. Адреса, 2. 

 

Міський голова        А.В. Повар 
 

Голосували «За» - 22 

 



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 606 

 
                                 від 30 січня  2015 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», 

міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  

1. Надати громадянам, згідно додатку, дозвіл  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. 
2. Громадянам, згідно додатку,  проекти  землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, цільове призначення яких для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для 

ведення садівництва, погоджені в установленому законом порядку, в 

місячний термін  подати на розгляд та затвердження чергової сесії міської 

ради.    
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із 

земельних питань  та заступника міського голови Мельника С. В. 
 
 
Міський голова      А. В. Повар 



 
Додаток 
до рішення  № 606  сорок  восьмої   сесії  міської ради  VІ   
скликання від  30.01.2015 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 

 
 
 
Місце проживання 

 
 
 
Адреса земельної ділянки 

 
 
Загальна 

площа  
 га 
 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

жилого 

будинку 

га 

Для  
ведення 
садівниц

тва       
 
 
га 
 

Для 

будівниц

тва та 

обслугов

ування 

гаража 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особа, 1 с. Адреса, 1 
Олевського р-ну 

м. Олевськ  пров. 

Зимовий,5 
0,10 0,10   

2 Особа, 2 м. Олевськ 
вул. Адреса, 2 

м. Олевськ  пров. 

Зимовий,7 
0,10 0,10   

3 Особа, 3 м. Олевськ 
вул. Адреса, 3 

м. Олевськ 
вул. Соснівська 

0,05 0,05   

4 Особа, 4 м. Олевськ 
вул. Адреса, 4 

м. Олевськ 
вул. Свято-Миколаївська, 

139 

0,10 0,10   

5 Особа, 5 с. Адреса, 5 
Олевського р-ну 

м. Олевськ  пров. 

Зимовий,11 
0,10 0,10   

6 Особа, 6 м. Олевськ 
вул. Адреса, 6 

м. Олевськ  пров. 

Зимовий, 9 
0,10 0,10   

7 Особа, 7 смт Адреса, 7 

Олевського району 
м. Олевськ  пров. 

Зимовий, 15 
0,10 0,10   

8 Особа, 8 смт Адреса, 8 
Олевського району 

м. Олевськ  пров. 

Зимовий,13 
0,10 0,10   

9 Особа, 9 смт Адреса, 9 

Олевського р-ну 
м. Олевськ  вул. 

Покальчука 
0,10 0,10   

10 Особа, 10 с. Адреса, 10 

Олевського р-ну 
м. Олевськ  пров. 

Зимовий,3 
0,10 0,10   

11 Особа, 11 смт Адреса, 11 

Олевського р-ну 
м. Олевськ  вул. 

Покальчука 
0,10 0,10   

12 Особа, 12 м. Олевськ 
вул. Адреса, 12 

м. Олевськ пров. 

Хутірний, 6 
0,10 0,10   

13 Особа, 13 м. Олевськ 
вул. Адреса, 13 

м. Олевськ пров. 

Хутірний, 4 
0,10 0,10   

14 Особа, 14 м. Олевськ 
вул. Адреса, 14 

м. Олевськ пров. 

Хутірний, 2 
0,10 0,10   

15 Особа, 15 м. Олевськ 
вул. Адреса, 15 

м. Олевськ пров. 

Хутірний, 8 
0,10 0,10   

16 Особа, 16 м. Олевськ 
вул. Адреса, 16 

м. Олевськ вул. 

Каштанова, 3 
0,10 0,10   



17 Особа, 17 с. Адреса, 17 

Олевського р-ну 
м. Олевськ  вул. 

Покальчука 
0,10 0,10   

18 Особа, 18 с. Адреса, 18 

Олевського р-ну 
м.Олевськ вул. 

Каштанова, 5 
0,10 0,10   

19 Особа, 19 м. Олевськ 
вул. Адреса, 19 

м.Олевськ вул. 

Каштанова, 1 
0,10 0,10   

20 Особа, 20 м. Олевськ 
І пров. Адреса, 20 

м. Олевськ пров. 

Хутірний, 10 
0,10 0,10   

21 Особа, 21 м. Олевськ 
вул. Адреса, 21 

м. Олевськ вул. Ганни 

Бабій, 4 
0,10 0,10   

22 Особа, 22 м. Олевськ 
Адреса, 22 

м. Олевськ  пров. 

Зимовий, 1 
0,10 0,10   

23 Особа, 23 смт Адреса, 23 м.Олевськ  по вул. 

Ковпака 
0,10 0,10   

 

Міський голова А.В. Повар   
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УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 608  

 
                                 від 30 січня 2015 року 
Про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
для передачі в користування на умовах оренди 
по вул. Привокзальній, 8 
 

Розглянувши лист голови правління ПрАТ «Побутпослуги», керуючись 

ст. ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, 

ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  
ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл ПрАТ «Побутпослуги» на розроблення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель закладів побутового обслуговування загальною 

площею 0,1355 га для передачі в користування на умовах оренди, що 

знаходиться за адресою: м. Олевськ, вул. Привокзальна, 8. 

2. ПрАТ «Побутпослуги» технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель закладів 

побутового обслуговування, погоджену у встановленому законодавством 

порядку, в місячний термін подати на розгляд та затвердження чергової сесії 

міської ради.    
3. ПрАТ «Побутпослуги» в місячний термін укласти тимчасовий договір 

оренди земельної ділянки. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із 

земельних питань. 
 
Міський голова               А. В. Повар 

 
Голосували «За» - 22 

 



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 595 

 
                                 від 30 січня 2015 року 
Про встановлення ставок 
для підакцизних товарів 
 
 
 Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Встановити з 01.01.2015 року для суб’єктів господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів: лікеро-горілчаної продукції, пива  та 

тютюнових виробів,  ставку податку у розмірі 5% від вартості товару (з 

податком на додану вартість). 
2. Справляння ставок, для підакцизних товарів, згідно чинного законодавства, 

здійснюється Олевським відділенням Лугинської МДПІ. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, бюджету та комунальної власності Олевської міської 

ради. 
 
 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
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УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма   сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 596 

 
                             від 30 січня 2015 року 
Про затвердження вартості 
харчування одного дітодня 
в дошкільних закладах  
м. Олевськ на 2015 рік 
 
   Керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 року № 258 додаток 3 „ Про норми 

харчування  в дошкільних закладах освіти”, цінами головного управління 

статистики в Житомирській області, міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
1. Затвердити розмір грошової вартості харчування однієї дитини в день по 

дитячих садочках  м. Олевськ № 1, 2, 10, 13, 19 відповідно до вікових 

категорій дітей з 01 січня 2015 року: 
          - на дітей  віком від 0 до 3-х років у розмірі 12,00 гривень; 
          - на дітей  віком від 3-х до 8 років у розмірі 13,00 гривень 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з                    

питань планування, бюджету і комунальної власності. 

 

 
Міський голова                                                                            А.В. Повар 
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УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма   сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 604 

 
                             від 30 січня 2015 року 
Про надання дозволу на розроблення  
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування жилого  
будинку, господарських будівель і споруд 
 

     Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд, 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»,  міська рада 
ВИРІШИЛА:  

1. Дати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
2. Дати дозвіл громадянам, згідно додатку, звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою,  згідно закону. 
3. Громадянам, згідно додатку, розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

подати на затвердження до Олевської  міської ради. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із 

земельних питань та заступника міського голови Мельника С.В. 
 

Міський голова        А.В. Повар 
  



 
Додаток  

до рішення  № 604 сорок  восьмої   сесії  міської ради  

VІ скликання від 30.01.2015 р. «Про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо   встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування жилого  
будинку, господарських будівель і споруд» 
 

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

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

 
 
 
№ 
п

/
п 

 
 
 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 
 
 

Місце проживання 

 
 
 

Адреса земельної ділянки 

 
 

Загальна 

площа, 
га 
 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

жилого 
будинку

, га 

Для 
ведення 
садівниц

тва 
 
 

га 
 

Для 

будівниц

тва та 

обслугов

ування 

гаража 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особа, 1 м. Олевськ, вул. 

Адреса, 1 
м. Олевськ 
вул. Адреса, 1 
 

0,07 0,07   

2 Особа, 2 м. Олевськ 
вул. Адреса, 2 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 2 

0,07 0,07   

3 Особа, 3 м. Олевськ 
вул. Адреса, 3 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 3 

0,07 0,07   

4 Особа, 4 м. Олевськ 
вул. Адреса, 4 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 4 

0,04 0,04   

5 Особа, 5 м. Олевськ 
вул. Адреса, 5 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 5 
 

0,15 0,10 0,05  

6 Особа, 6 м. Олевськ 
вул. Адреса, 6 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 6 

0,06 0,06   

 
 
 
Міський голова       А.В. Повар 
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УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма   сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 605 

                             від 30 січня 2015 року 
 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
та ведення садівництва 
 
 Розглянувши заяви громадян, технічну документацію 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. ст. 55, Закону 

України «Про землеустрій», ст. ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного 

кодексу України,  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 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із 

земельних питань та заступника міського голови Мельника С. В. 
 
 
     Міський голова       А. В. Повар  



  Додаток  
до рішення № 605  48 сесії міської ради  VІ скликання 
від 30.01.2015 р. «Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку для 

будівництва  і обслуговування житлового будинку"  
СПИСОК 

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 
 
 
 
№ 
п/

п 

 
 
 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 
 
 
Місце проживання 

 
 
 
Адреса земельної 

ділянки 

 
 
Загальна

площа, 
га 
 

 
 
Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

жилого 

будинку

, га 

 
 
Для 

веденн

я 

індивід

уально

го 
садівн

ицтва,     

га 

Дл

я 

бу

дів

ни

цт

ва 

та 

об

сл

уг

ов

ув

ан

ня 

га

ра

жа 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Особа, 1 м. Олевськ 
вул. Адреса, 1 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 1 
 

0,15 0,10 0,05  1824455100:02:039:0020 

1824455100:02:039:0021 

2. Особа, 2 м. Олевськ 
вул. Адреса, 2 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 2 

0,0686 0,0686   1824455100:01:031:0081 

3. Особа, 3 м. Олевськ 
вул. Адреса, 3 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 3 

0,07 0,07   1824455100:01:032:0106 

4. Особа, 4 м. Олевськ 
вул. Адреса, 4 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 4 

0,12 0,10 0,02  1824455100:01:016:0149 

1824455100:01:016:0150 

5. Особа, 5 м. Олевськ 
вул. Адреса, 5 
 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 5 
 

0,0460 0,0460   1824455100:01:028:0039 

 
 
 
 
Міський голова       А.В. Повар 
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УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма   сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 607 

 
                             від 30 січня 2015 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)  
та ведення  садівництва 
 

Розглянувши заяви  громадян,  ОСББ «Прометей-Олевськ» по вул. 

Гетьмана Виговського, 15, 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», 

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) та ведення  садівництва.   

2. Передати громадянам, згідно додатку, безкоштовно у власність земельні 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 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, що використання земельної ділянки 

до реєстрації  права власності,  заборонено.  
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із 

земельних питань та заступника міського голови Мельника С. В. 
 

 
Міський голова        А. В. Повар 
 
 
 

 



Додаток 
до рішення № 607  48 сесії міської ради  VІ скликання 
від 30.01.2015 р. «Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок безоплатно 
у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та ведення  садівництва»  

 
СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 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 

жилог

о 

будинк

у га 

 
 
Для 

веденн

я 
індиві

дуальн

ого 
садівн

ицтва     

га 

Для 

буді

вниц

тва 

та 

обсл

угов

уван

ня 

гара

жа 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

 2 3 4 5 6 7 8  
1. Особа, 1 м. Олевськ 

вул. Адреса, 1 
м. Олевськ 
вул. Адреса, 1 
 

0,1268 0,1000 0,0268  1824455100:02:007:0019 
1824455100:02:007:0020 
 

2. Особа, 2 м. Олевськ 
вул. Адреса, 2 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 2 

0,10 0,10   1824455100:01:001:0047 

3. Особа, 3 м. Олевськ 
вул. Адреса, 3 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 3 

0,10 0,10   1824455100:01:038:0102 

4. ОСББ «Прометей-
Олевськ» 

м. Олевськ 
вул. Гетьмана 

Виговського, 15 

м. Олевськ 
вул. Гетьмана 

Виговського, 15 

0,0953 0,0953   1824455100:01:014:0042 

 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 

 
 
Голосували «За» - 22  



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма   сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 598 

 
                             від 30 січня 2015 року 
Про впорядкування використання 
службового легкового автотран- 
спорту міської ради на 2015 рік 
 
 
       На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня                   

2003 року  № 848  „Про впорядкування використання легкових автомобілів 

бюджетними установами та організаціями”, міська рада 
 
ВИРІШИЛА:   
1.  Використовувати легковий автомобіль міської ради тільки для поїздок,  

пов’язаних із службовою діяльністю. Після кожної поїздки в дорожньому 

листі водія робити позначку про пробіг і час закінчення обслуговування,  який 

засвідчується підписом посадової особи,  в розпорядження якої надається 

автомобіль. 
2. Забороняється використовувати легковий службовий автотранспорт у 

вихідні та святкові дні,  якщо це не пов’язано з виробничою діяльністю. 
3.  Виїзд службового автомобіля  міської ради за межі міста,  району та області 

дозволяється міським головою. 
4.  Установити,  що обслуговування легковим автомобілем посадових осіб 

міської ради здійснюється в межах установлених лімітів та асигнувань,  

передбачених у кошторисі видатків на утримання автомобіля на 2015 рік. 
5.  Контроль за виконанням даного рішення покладається на міського голову. 
 
 
 
Міський голова        А.В.Повар    
 
 
Голосували «За» - 22  



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 594 

  
                                 від 30 січня 2015 року 
Про встановлення місцевих  
податків та зборів на 2015 рік  
по м. Олевську  

 
Керуючись Законом України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 

реформи» від 28.12.2014 року № 71-VІІІ, ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи усні рекомендації представників 

Олевського відділення Лугинської ДПІ від 14.01.2015 року та інформацію 

постійних комісій міської ради з питань планування, бюджету і комунальної 

власності, міська рада  
ВИРІШИЛА:  
1. Встановити наступні місцеві податки та збори на 2015 рік:  
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
1.2. Транспортний податок; 
1.3. Земельний податок; 
1.4. Єдиний податок.  
Місцеві збори: 
 Збір за місця для паркування транспортних засобів; 
 Туристичний збір.  

2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки: 
2.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для 

об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та 

юридичних осіб, встановлюється у розмірі 0,5 відсотка розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня 

звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування; 
2.2. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для 

об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та 

юридичних осіб, встановлюється у розмірі 0,75 відсотка розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня 

звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування.  
3. Встановити ставку транспортного податку з розрахунку на календарний 

рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який 



використовується до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. 

см. 
4. Встановити ставки земельного податку:  
4.1. За земельні ділянки, які розташовані в межах м. Олевська, 

встановлюється в розмірі 0,25 відсотка від їх нормативної грошової 

оцінки. 
4.2. За земельні ділянки, які розташовані в межах м. Олевська та 

перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім 

державної та комунальної форми власності) встановлюється в розмірі 2 
відсотка від їх нормативної грошової оцінки.  

5. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які 

здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської 

діяльності, з розрахунку на календарний місяць:  
5.1. Для І групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 

податкового року; 
5.2. Для ІІ групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 

податкового року;  
6. Встановити ставку туристичного збору у розмірі 1 відсотка до вартості 

усього періоду проживання (ночівлі) в місцях визначених Положенням про 

порядок справляння туристичного збору. 
7. Затвердити „Положення про порядок обчислення і сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” (додаток № 1), 

„Положення про транспортний податок ” (додаток № 2), Положення „Про 

порядок обчислення і сплати збору за місця для паркування транспортних 

засобів” (додаток № 3), Положення „Про порядок обчислення та сплати 

туристичного збору” (додаток № 4). 
8. Вважати таким, що втратили чинність рішення міської ради від 02.07.2014 

року № 522 «Про встановлення ставок збору за провадження  деяких видів 

підприємницької діяльності», № 523 «Про встановлення  ставок єдиного 

податку, № 524 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки», № 525 «Про встановлення туристичного збору». 
9. Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року. 

10. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.  
 

 

 

Міський голова                                                                             А.В. Повар 

 

 

Додаток  1 



      до рішення №   594 
48-ої сесії міської ради 

                         VІ скликання  
                                                                                              від  30.01.2015 року   

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок обчислення і сплати  податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної  ділянки 
1. Положення розроблено у відповідності до ст. 7, 10, 12, 266  Податкового кодексу України 

і є обов’язковим для виконання на території міста Олевська. 
2. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 

власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. 
Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: 
а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій 

власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку; 
б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній 

власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 
в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній 

власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб 

за належну їй частку. 
3. Об'єкт і база оподаткування. 

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його 

частка. 
3.2. Не є об'єктом оподаткування:  
а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними 

в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного 

бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 
б) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 
в) гуртожитки; 
г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним 

станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради; 
д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно 

до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше 

одного такого об'єкта на дитину; 
е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання 

малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах 

та на ринках; 
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення 

промислових підприємств; 
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання 

безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; 
з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських 

організацій інвалідів та їх підприємств. 
3.3. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в 

тому числі його часток. 
База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, 

які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Олевським відділенням 

Лугинської ОДПІ (надалі-контролюючим органом) на підставі даних Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації 



прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника 

податків, зокрема документів на право власності. 
База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, 

що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно 

виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі 

документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт. 
 

4. Пільги із сплати податку. 
База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що 

перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується: 
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; 
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів; 
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного 

перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового 

будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. 
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). 
Міська рада може збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується 

база оподаткування встановлена цим підпунктом. 
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, 

для фізичних осіб не надаються на: 
об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує 

п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого 

самоврядування; 
об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів 

(здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності). 
4.1. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової 

нерухомості, встановлюються для: 
- підприємств комунальної власності; 
- господарських (присадибних) будівель – допоміжні (нежитлові) приміщення; 
- об'єктів релігійних та благодійних організацій України, статути (положення) яких 

зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення 

діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). 
Міська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за 

місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними 

відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту. 
5. Ставка податку. 

Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних 

та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази 

оподаткування. 
Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності 

фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,75 відсотка розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр 

бази оподаткування. 
6. Порядок обчислення суми податку. 

6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у 

власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси 

(місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку: 
а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому 

числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної 

відповідно до пункту 4 цього Положення, та пільги органів місцевого самоврядування з 

неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки 

податку; 



б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості 

одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної 

площі таких об'єктів зменшеної відповідно до пункту 4 цього Положення та пільги органів 

місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її 

встановлення), та відповідної ставки податку; 
в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у 

тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких 

об'єктів, зменшеної відповідно до пункту 4 цього Положення та пільги органів місцевого 

самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та 

відповідної ставки податку; 
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б і в цього пункту, розподіляється 

контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів 

житлової нерухомості. 
6.2. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають 

у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової 

адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного 

з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку. 
6.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні 

платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням 

кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) 

платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем 

реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). 
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості 

податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло 

право власності на такий об'єкт. 
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату 

податку фізичним особам - нерезидентам здійснює контролюючий орган за 

місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності таких нерезидентів. 
6.4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого 

органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: 
об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у 

власності платника податку; 
розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають 

у власності платника податку; 
права на користування пільгою із сплати податку; 
розміру ставки податку; 
нарахованої суми податку. 
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, 

підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема 

документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) 

платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове 

податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається 

скасованим (відкликаним). 
6.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють 

реєстрацію місця проживання фізичних осіб у м. Олевську, зобов'язані щоквартально у 15-
денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим 

органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого 

об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 
6.6. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 

січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за 

місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у 



порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми 

рівними частками поквартально. 
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості 

декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня 

виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в 

якому виникло право власності на такий об'єкт. 
6.7. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування 

податком: 
У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого 

протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 

1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на 

зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому 

виникло право власності. 
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після 

отримання інформації про перехід права власності. 
7. Податковий період. 

Базовий податковий період дорівнює календарному року. 
8. Порядок сплати податку 

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і 

зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 
9. Строки сплати податку. 

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:  
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-
рішення; 
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що 

наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.  
10. Контроль 

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податку з 

нерухомого майна відмінного від земельної ділянки здійснює Олевське відділення 

Лугинської ОДПІ. 
 
 

 

Міський голова        А.В. Повар 

  



Додаток  2 
      до рішення №   594 

48-ої сесії міської ради 
                         VІ скликання  

                                                                                              від  30.01.2015 року   
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про порядок справляння транспортного податку по м. Олевську 

        1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 

нерезиденти, які мають зареєстровані в органі внутрішніх справ згідно з чинним 

законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2 цього Положення є 

об’єктами оподаткування. 
       2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і 

мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. 
       3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування 

відповідно до пункту  2 цього Положення. 
       4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 

гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування . 
       5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 
       6. Порядок обчислення та сплати податку 
6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб 

здійснюється  Олевським відділенням Лугинської ОДПІ  (надалі - контролюючий орган)  
за місцем реєстрації платника податку. 
6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та 

відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку 

контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового 

(звітного) періоду (року). 
        Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується 

фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на 

такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому 

власнику після отримання інформації про перехід права власності. 
        Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про 

сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснює контролюючий орган за місцем 

реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів. 
         7. Орган внутрішніх справ зобов’язаний  до 1 квітня 2015 року подати 

контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні 

для розрахунку податку. З 1 квітня 2015 року   орган внутрішніх справ зобов’язаний 

щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати 

контролюючому органу відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації 

об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця. 
         Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної податкової політики. 
         8. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку 

станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають   контролюючому 

органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою 

у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної 

суми рівними частками поквартально. 
        Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною 

особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий 

об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на 

такий об’єкт. 
        9. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника 

до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період 

з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на 



зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він 

набув право власності на цей об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове 

повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права 

власності. 
       10. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується 

пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому 

проведено реєстрацію транспортного засобу. 
        11. Порядок сплати податку 
 Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до 

місцевого бюджету, згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 
        12. Строки сплати податку. 
Транспортний податок сплачується: 
        а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – 
рішення; 
        б) юридичними особами -   авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що 

наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.  
        13. Контроль за повнотою  обчислення та своєчасною сплатою  транспортного 

податку здійснює Олевське відділення Лугинської ОДПІ. 
 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
  



Додаток  3 
      до рішення №  594 

48-ої сесії міської ради 
                         VІ скликання  

                                                                                             від  30.01.2015 року   

ПОЛОЖЕННЯ  
про порядок обчислення і сплати збору за місця для паркування 

транспортних засобів 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Положення розроблено на підставі статті 268¹ Податкового Кодексу України (далі - 
Кодекс) із змінами і доповненнями і є обов'язковим для виконання суб'єктами господарювання 

(юридичними особами та фізичними особами - підприємцями) їх відокремленими підрозділами, які 

організовують  та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на 

території міста. 

2. Платники збору 

 
2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні 

особи  підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування 

транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених 

автостоянках. 
2.2. Перелік зон паркування автотранспорту: 
- вулиці, які прилеглі до центрального ринку (вул. Київська, Привокзальна, Московська); 
 

3. Об’єкт і база оподаткування збором 
 

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка спеціально відведена для забезпечення 

паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах 

або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які 

побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка 

відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону 

України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 
3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також 

площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за 

рахунок коштів місцевого бюджету. 

4. Ставки збору 
 

4.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення 

паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, 

відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної 

заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 
          4.2. При визначенні ставки збору враховуються: місцезнаходження спеціально відведених 

місць для паркування транспортних засобів, площа спеціально відведеного місця, кількість місць 

для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим 

роботи та їх заповнюваність. 
5. Порядок обчислення та строки сплати збору 

 
5.1. Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) 

кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного 

місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до 

податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових 

платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду. 
        5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність 

із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації 

такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі 

державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки. 
 



 
   5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 
 

6. Контроль 

6.1. Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати збору за місця для 

паркування транспортних засобів здійснює Олевське відділення Лугинської ОДПІ. 

 

 

 

Міський голова     А.В. Повар 
  



      до рішення №   594 
48-ої сесії міської ради 

                         VІ скликання  
                                                                                              від  30.01.2015 року   

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок обчислення і сплати туристичного збору. 

 
1. Загальні положення 

     1.1.  Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого 

бюджету. Туристичний збір  встановлюється на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" та Податкового Кодексу України  (ст. 268 Розділ ХII) із змінами і 

доповненнями. 
2. Платники збору 

      2.1. Платниками  збору є громадяни України,  іноземці,  а також  особи  без  громадянства,  

які  прибувають   на   територію адміністративно-територіальної   одиниці,   на  якій  діє  рішення 

міської ради про встановлення туристичного збору, та  отримують (споживають) послуги з 

тимчасового проживання  (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений 

строк.  
      2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:  
    а) постійно  проживають,  у  тому  числі  на умовах договорів найму,  у місті Олевську;  
     б) особи, які прибули у відрядження;  
     в) інваліди,   діти-інваліди   та   особи,  що  супроводжують інвалідів  I  групи  або   дітей-інвалідів   

(не   більше   одного супроводжуючого);  
     г) ветерани війни;  
     ґ) учасники  ліквідації  наслідків  аварії  на Чорнобильській АЕС;  

3. Ставка збору 
      3.1. Ставка   встановлюється   у   розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної 

пунктом 4 Положення. 
4. База справляння збору 

      4.1. Базою   справляння   є   вартість   усього   періоду проживання (ночівлі) в місцях,  

визначених підпунктом  5.1. Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.  
      4.2. До  вартості  проживання  не  включаються витрати на харчування чи побутові  послуги  

(прання,  чистка,  лагодження  та прасування   одягу,   взуття   чи   білизни),  телефонні  рахунки, 

оформлення  закордонних  паспортів,  дозволів  на   в'їзд   (віз), обов'язкове страхування,  витрати 

на усний та письмовий переклади, інші  документально  оформлені  витрати,  пов'язані  з   правилами 

в'їзду.  
5. Податкові агенти 

      5.1. Справляння збору може здійснюватися:  
             а) адміністраціями готелів,  кемпінгів,  мотелів, гуртожитків для    приїжджих    та    іншими    

закладами   готельного   типу, санаторно-курортними закладами;  
            б) квартирно-посередницькими організаціями,  які  направляють неорганізованих   осіб  на  

поселення  у  будинки  (квартири),  що належать  фізичним  особам  на  праві  власності  або   на   

праві користування за договором найму;  
            в) юридичними  особами  або фізичними особами - підприємцями, які уповноважені міською 

радою справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.  
6. Особливості справляння збору 

      6.1. Податкові  агенти  справляють  збір  під час надання послуг,  пов'язаних  з  тимчасовим   

проживанням   (ночівлею),   і зазначають   суму   сплаченого  збору  окремим  рядком  у  рахунку 

(квитанції) на проживання.  
7. Порядок сплати збору 

      7.1. Збір сплачується  до  місцевих  бюджетів  авансовими внесками до 30 числа (включно) 

кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно).   Суми   нарахованих   щомісячних   авансових    

внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору,  обчислена 

відповідно до податкової декларації  за  звітний (податковий)  квартал  (з  урахуванням фактично 

внесених авансових платежів),  сплачується  у  строки,  визначені  для   квартального податкового 

періоду.  



      7.2. Податковий  агент,  який  має  підрозділ без статусу юридичної  особи,  що  надає  

послуги  з  тимчасового   проживання (ночівлі)  не  за  місцем  реєстрації  такого  податкового агента, 

зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як  податкового  агента туристичного   збору  в  органі  

державної  податкової  служби  за місцезнаходженням підрозділу.  
      7.3. Базовий   податковий   (звітний)   період   дорівнює календарному кварталу. 

8. Контроль 
      8.1. Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати туристичного 

збору  здійснює Олевське відділення Лугинської ОДПІ. 
 
 
  Міський голова       А.В. Повар 

 

 

Голосували «За» - 21 

«Утримались» - 1  



 

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок восьма сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 600 

                                  
Про затвердження Програми соціальногого 
захисту населення міста Олевськ на 2015 рік 

 

Розглянувши програму соціального захисту населення м. Олевська на 2015 

рік (далі Програма), керуючись Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Бюджетним  кодексом України та іншими 
законодавчими актами, які регулюють відносини пов’язані з наданням 

допомоги окремим верствам населення України, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму соціального захисту населення міста Олевськ на 

2015 рік,   (додається). 
2. При формуванні міського бюджету передбачити виділення коштів на 

виконання Положення. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

планування, бюджету та комунальної власності. 

 

 

Міський голова        А.В. Повар 

 

Голосували «За» - 22  



 
ПРОГРАМА 

соціального захисту населення міста Олевськ на 2015 рік 
 

I. Загальна характеристика Програми 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 
2. Дата, номер і назва документа органу місцевого 

самоврядування про затверження Програми 
Рішення Олевської 

міської ради ____ сесії 

Олевської міської ради 

VI скликання від 

30.01.2015 року 
3. Розробник Програми Олевська міська рада 
4. Відповідальний виконавець Програми Олевська міська рада 
5. Учасник Програми Олевська міська рада, 

підприємства, 

установи, організації 
6. Термін реалізації Програми 2015 рік 
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні 

Програми 
Кошти бюджету 

Олевської міської ради 

та інші кошти, 

використання яких не 

заборонено законом 
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних 

для реалізації Програми 
Виходячи з наявних 

фінансових 

можливостей 
  



 ІІ. Мета Програми 
 

Метою програми є всебічний  захист законних прав, економічних та 

інших інтересів соціально незахищених верств населення міста, підвищення 

рівня їх життя, допомога сім’ям мобілізованих а також вшанування та 

увіковічення героїчних подвигів захисників Вітчизни. 
Для досягнення мети Програмою передбачено виконання наступних 

завдань: 
 сприяння подальшому розвитку системи надання адресної соціальної 

допомоги незахищеним верствам населення міста; 
 підвищення якості життя незахищених верств населення міста; 
 забезпечення матеріальної допомоги жителям міста, які опинились в 

несприятливих умовах у зв’язку з важкою хворобою, стихійним явищем, 

пожежею, призовом члена сім’ї до збройних сил у зв’язку. 
 

ІІІ. Склад проблеми та її обґрунтування 
 

Необхідність розробки Програми обумовлена об’єктивною ситуацією, 

яка склалася в Україні та є результатом реагування міської ради на постійні 

звернення громадян з питань надання різних видів допомог. 
Дана Програма визначає основні напрямки діяльності щодо виконання 

законодавчих актів України, рішень міської ради, виконавчого комітету та 

розпоряджень міського голови в частині соціального захисту та допомоги 

окремим категоріям населення.  
Комплекс заходів щодо реалізації Програми складається з різних видів 

матеріальної підтримки окремих категорій жителів міста.  
До категорій населення, які потребують соціального захисту 

відносяться: малозабезпечені громадяни, діти-сироти та діти позбавлені 

батьківського піклування, люди з особливими потребами, пенсіонери, 

громадяни, які потрапили в складу життєву ситуацію, особи без визначеного 

місця проживання, військовослужбовці мобілізовані до ЗС України, в тому 

числі і ті, що беруть участь у проведенні антитерористичної операції, а також  

члени їх сімей та інші категорії населення міста, які самостійно не можуть 

вирішити фінансові проблеми внаслідок особливого статусу або складних 

життєвих ситуацій. 
Програма соціального захисту населення міста Олевськ на 2015 рік 

розроблена відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетного кодексу України інших законодавчих актів які 

регулюють відносини пов’язані з наданням допомоги окремим верствам 

населення України.    
  

IV. Заходи Програми 
 

4.1. Організаційні заходи. 
4.1.1. Аналіз стану соціального захисту населення території міста та 

виявлення громадян, які потребують адресної допомоги.  Доведення до 



населення зміст та основні напрямки роботи органу місцевого 

самоврядування щодо реалізації Програми. 
4.2. Адресна матеріальна допомога для найбільш вразливих верств населення 

міста повинна забезпечити надання адресної матеріальної допомоги 

жителям міста за їх зверненням: 
4.2.1. які опинились в складній життєвій ситуації;  
4.2.2. на поховання; 
4.2.3. в яких члени сім'ї призвані для проходження військової служби в ЗС 

України, в тому числі в зоні проведення антитерористичної операції; 
4.2.4. на лікування; 
4.2.5. які опинились в складній життєвій ситуації (внаслідок пожежі, 

руйнування житла, катастроф, ушкодження здоров’я, інше); 
4.2.6. на опалення; 
4.2.7. на будівництво паркану; 
4.3. Адресна грошова допомога до визначних дат використовується для:  
4.3.1. поздоровлення та надання адресної матеріальної допомоги ветеранам 

ВВВ до Дня перемоги, військовослужбовцям до Дня захисника вітчизни; 
4.3.2. надання одноразової адресної допомоги працівникам установ та 

організацій міста з нагоди професійних свят; 
4.3.3. придбання та вручення подарунків для переможців щорічного конкурсу 

«Моє квітуче місто – 2015»; 
 

V. Очікувані результати та ресурсне забезпечення Програми 
  

Очікувані результати. 
Реалізація Програми сприятиме: 

 збільшенню кількості визначених програмою категорій населення, у т. 

ч. осіб, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України 

та районів проведення антитеростичної операції, яким буде надана 

матеріальна допомога; 
 підвищенню ефективності використання бюджетних коштів. 

Фінансове забезпечення виконання Програми. 
Кошти міського бюджету - 60 тис. грн., інші фінансові надходження 
використання яких для досягнення цілей передбачених Програмою не 

обмежено законодавством України. 
 

 
 
 

 
 


