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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

_________________________________________________________________ 

 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 85 

VІ сесія           VІІІ скликання  

 

 від 30.03.2017 року 

 

Про внесення змін у рішення третьої  

сесії Олевської міської ради VІІІ скликання  

від 17.02.2017 року № 34 «Про внесення змін 

у рішення п’ятнадцятої сесії Олевської міської  

ради VІІ скликання від 09.11.2016 року  

№ 225 «Про співфінансування робіт по  

реконструкції об’єктів комунальної власності» 

 

Заслухавши інформацію заступника міського  голови Колбасюка В.В. та 

враховуючи умови конкурсного відбору інвестиційних проектів, що 

реалізовуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 

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

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити пунктом 1.30 рішення третьої сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від 17.02.2017 року № 34 «Про внесення змін в рішення 

п’ятнадцятої сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 09.11.16 року № 

225 «Про співфінансування робіт по реконструкції об’єктів комунальної 

власності», а саме: 

1.30. Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Гагаріна, 

Матросова, Корольова, Миру, Зоряній в м. Олевськ в сумі 895,244 тис. грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

                              

Міський голова       О.В. Омельчук 

 



 

 

 

                         

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 86 

VІ сесія           VІІІ скликання  

 

 від 30.03.2017 року 

 

Про прийняття до спільної власності 

Олевської міської ради на баланс  

від сільських, селищних рад активів,  

всіх майнових прав та обов’язків 

 

   У відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 3,4 Закону України «Про передачу  об’єктів права державної 

та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України  від 

21.09.1998р. №1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», відповідно до ч.3,4 розд. ІІ Закону України №157 «Про добровільне 

об'єднання територіальних громад»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти на баланс до спільної власності територіальної громади Олевської 

міської ради від Дружбівської селищної ради, Новоозерянської селищної 

ради, Калинівської сільської ради, Жубровицької сільської ради, 

Журжевицької сільської ради, Замисловицької сільської ради, Зольнянської 

сільської ради, Зубковицької сільської ради, Кам’янської сільської ради, 

Кишинської сільської ради, Покровської сільської ради, Копищенської 

сільської ради, Лопатицької сільської ради, Майданської сільської ради, 

Руднє-Бистрянської сільської ради, Стовпинської сільської ради, 

Сущанської сільської ради, Тепеницької сільської ради, Хочинської 

сільської ради, Юрівської сільської ради активи, всі майнові права та 

обов’язки, а саме: 

1.1. Основні засоби на загальну суму 78462343,00 гривень, 

в т.ч. 1013 «Будівлі та споруди» - 72197804,00 грн., 

          1014 «Машини та обладнання» - 1528807,00 грн., 

          1015 «Транспортні засоби» - 405675,00 грн., 



 

          1016 «Інструменти, прилади, інвентар» - 84682,00 грн., 

          1018 «Інші основні засоби» - 323056,00 грн., 

          1120 «Бібліотечний фонд» - 586,00 грн.,  

          1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - 3248326,00 грн., 

          1114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття» - 279447,00 грн., 

          1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» - 393960,00 грн.. 

Знос основних засобів на суму 45148791,00 гривень. 

1.2. Товарно-матеріальні цінності та запаси  на  загальну суму 235263,48 

грн. в т.ч. 1511 «Продукти харчування» - 33757,49 грн., 

           1514 «Паливно-мастильні матеріали» - 36003,29 грн., 

           1516 «Тара» - 140,45 грн., 

           1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» - 165362,25 грн. 

              Акти приймання-передачі (додаються). 

2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. та постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг. 

 

 

Міський голова                                   О. В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 87 

VІ сесія           VІІІ скликання  

 

 від 30.03.2017 року 

 

Про затвердження у новій  

редакції Структури 

та штатної чисельності апарату 

Олевської міської ради  

 

У зв’язку з необхідністю упорядкування структури та штатної чисельності 

виконавчого апарату Олевської міської ради, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити у новій редакції структуру та штатну чисельність апарату 

Олевської міської ради, додається. 

2. Визначити окремими юридичними особами відділ культури Олевської 

міської ради, відділ освіти, молоді та спорту Олевської міської ради та 

сектор охорони здоров'я Олевської міської ради. 

3. Вважати таким, що втратили чинність рішення першої сесії Олевської 

міської ради від 23.01.2017 року № 19 «Про затвердження структури та 

штатної чисельності виконавчого апарату міської ради» та рішення третьої 

сесії Олевської міської ради від 17.02.2017 року «Про внесення змін до 

рішення першої сесії Олевської міської ради від 23.01.2017 року № 19 «Про 

затвердження структури та штатної чисельності виконавчого апарату міської 

ради» 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 
 

   

 



 

  Додаток  

  до рішення шостої сесії 

  Олевської міської ради  

  від 30.03.2017 року №87 

С Т Р У К Т У Р А 

та штатна чисельність апарату 

Олевської міської ради 
№  

Назва структурного підрозділу та посади 

 

ПІБ 

Кількіст

ь 

штатних 

одиниць 

Категорія 

працівник

а 

Посадо

вий 

оклад 

1 2  3 4 5 

1. Міський голова  1 Посадова 

особа 

3578 

 

2. Секретар ради  1 Посадова 

особа 

3219 

 

3. Заступник міського голови з питань 

економічного розвитку, інвестицій, земельних 

відносин та комунальної власності 

 1 Посадова 

особа 

3326 

 

4. Заступник міського голови з питань житлово-

комунального господарства, архітектури, 

будівництва  

 1 Посадова 

особа 

3219 

 

5. Заступник міського голови з гуманітарних 

питань та соціальної політики 

 1 Посадова 

особа 

3219 

 

6. Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради 

 1 Посадова 

особа 

3219 

 

7. Старости    20  3219 

8. Діловоди  20  1723 

 СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

9. Юридичний відділ  3   

  Начальник відділу  1  1723 

  Головний спеціаліст  2  

 

1723 

 

10.  Відділ кадрової роботи  3  

 

 

 

 Начальник відділу  1  1723 

 Головний спеціаліст  1  1723 

 Спеціаліст І категорії  1  1723 

11. Фінансовий відділ  4   

  Начальник відділу  1  1723 

  Заступник начальника відділу  1  1723 
  Головний спеціаліст  1  1723 

  Спеціаліст першої категорії  1  1723 

12.  Відділ бухгалтерського обліку та звітності  5  1723 
 Начальник відділу (головний бухгалтер)  1  1723 
 Спеціаліст І категорії  1  1723 

  Бухгалтер  2  1723 
 Технічний працівник з комп’ютерного набору  1  1723 
13.  Управління містобудування, архітектури, будівництва, житлово-

комунального господарства та архітектурно-будівельної інспекції      

11   

  Начальник управління  1  1825 

 Відділ містобудування, архітектури та 

будівництва 

 3  1723 

 Начальник відділу  1  1723 

 Головний архітектор громади  1  1723 

 Головний спеціаліст   1  1723 



 

 Відділ житлово-комунального господарства 

та цивільного захисту населення 

 4   

 Начальник відділу  1  1723 

  Головний спеціаліст  1  1723 

 Спеціаліст І категорії 

 

 2  1723 

 Архітектурно-будівельна інспекція  3   

 Начальник інспекції  1  1723 

 Інспектор  2  1723 

14.  Управління земельних відносин  9   

  Начальник управління  1  1723 

  Заступник начальника управління  1  1723 

  Головний спеціаліст  2  1723 

  Спеціаліст І категорії  4  1723 

 Спеціаліст  1  1723 

15. Управління економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності 

8   

  Начальник управління  1  1723 

  Заступник начальника управління  1  1723 

   Головний спеціаліст  3  1723 

  Спеціаліст І категорії  3  1723 

15. Відділ освіти, молоді та спорту (Юридична особа) 6   

  Начальник відділу  1  1825 

  Заступник начальника відділу  1  1723 

  Головний спеціаліст  3  1723 

 Водій  1  1600 

16. Відділ культури (Юридична особа)        3   

  Начальник відділу  1  1825 

  Головний спеціаліст  2  1723 

17. Сектор охорони здоров’я (Юридична особа)  2   

  Начальник відділу  1  1825 

  Головний спеціаліст  1  1723 

18.  Загальний відділ  20   

  Начальник відділу  1  1723 

  Головний спеціаліст  2  1723 

 Спеціаліст І категорії   1  1723 

 Спеціаліст І категорії по зв’язках з 

громадськістю та ЗМІ 

 1   

 Системний адміністратор  1  1723 

 Секретар керівника  1  1600 

  Водій  3  1600 

 Технічний працівник  2  1600 

 Сторож  2  1600 

  Оператори котелень  6  1600 

20. Центр надання адміністративних послуг  4   

 Керівник центру  1  1723 

  Головний спеціаліст  1  1723 

  Спеціаліст першої категорії  2  1723 

21. Центр соціальних служб для сім’ї,  

дітей та молоді 

 10   

  Директор центру  1  4128 

 Заступник директора центру  1  3872 

  Провідний фахівець із соціальної роботи 

 Фахівець із соціальної роботи 

 Психолог 

 1 

6 

1 

 3392 

2768 

2912 

22. Відділ реєстрації  3   

 Начальник відділу. Державний реєстратор   1  1723 



 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

 Реєстратор місця проживання громадян  1  1723 

 Реєстратор речових прав на нерухоме майно  1  1723 

23. Головний спеціаліст з питань захисту  

дітей 

 1  1723 

 
 

Керуючий справами      Ю.Г. Русин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 88 

VІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 30.03.2017 року 

 

 
Про затвердження Положення про 
відділ освіти, молоді та спорту 
Олевської міської ради 

 

Відповідно до статті 25, пункту 4 статті 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про відділ освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради, згідно додатку. 

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради 

провести державну реєстрацію Положення відповідно до  чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. 

 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

  
 

 

 

 
 



 

                            

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

_________________________________________________________________ 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 89 

VІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 30.03.2017 року 

 

Про затвердження у новій редакції Статутів  

комунальних установ «Олевська дитячо-юнацька  

спортивна школа» Олевської міської ради та  

«Олевська дитячо-юнацька спортивна школа  

боротьби» Олевської міської ради 

 

Відповідно до статей 42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», Постанови Кабінету Міністрів від 5 листопада 2008 року «Про 

затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» (зі змінами), 

Закону України «Про позашкільну освіту», статті 133 Податкового кодексу 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 

«Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та 

організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», міська рада            

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити у новій редакції Статут комунальної установи «Олевської 

дитячо-юнацької спортивної школи» Олевської міської ради, додаток 1. 

2. Затвердити у новій редакції Статут комунальної установи «Олевської 

дитячо-юнацької спортивної школи боротьби», додаток 2. 

3.  Директорам дитячо-юнацької спортивної школи та дитячо-юнацької 

спортивної школи боротьби забезпечити державну реєстрацію Статутів у новій 

редакції відповідно до  чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М.  

 

Міський голова      О.В. Омельчук 



 

                           

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 90 

VІ сесія           VІІІ скликання  

 

 від 30.03.2017 року 

 

Про затвердження Положення 

комунальної установи «Територіальний  

центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» 

Олевської міської ради 

 

 На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 року 

№1093 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

29.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», керуючись статтями 

26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. п. 4, 5 ст. 

57 Господарського кодексу України, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення комунальної установи «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Олевської міської 

ради, додаток 1. 

2. Затвердити перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання 

структурним підрозділам Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Олевської міської ради, 

додаток 2. 

3. Директору Територіального центру провести державну реєстрацію змін до 

установчих документів, відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 



 

                           

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 91 

VІ сесія           VІІІ скликання  

 

 від 30.03.2017 року 

 

Про затвердження Положення про  

центр соціальних служб для сім'ї, дітей та  

молоді Олевської міської ради 

 

 

 Відповідно до Закону України «Про соціальну роботу з сімя, дітьми та 

молоддю», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року № 573 

«Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сімї, 

дітей та молоді», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді Олевської міської ради, додаток 1. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 92 

VІ сесія           VІІІ скликання  

 

 від 30.03.2017 року 

 
Про затвердження Положення про 
відділ культури Олевської міської ради  

 

Відповідно до статті 25, пункту 4 статті 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад», Закону України «Про культуру»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про відділ культури Олевської міської ради, згідно 

додатку. 

2. Бухгалтерський облік закладів культури покласти на централізовану 

бухгалтерію відділу культури Олевської міської ради. 

3. Начальнику відділу культури провести безоплатну державну реєстрацію 

Положення про відділ культури Олевської міської ради, згідно з вимогами 

чинного законодавства України, виготовлення печаток, відкриття 

реєстраційних рахунків в органах Державного казначейства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 93 

VІ сесія           VІІІ скликання  

 

 від 30.03.2017 року 

 

Про затвердження  Статутів 

закладів культури Олевської 

міської ради 

 

         На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно  до Закону України 

«Про культуру», Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону 

України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту»,Закону 

України « Про музеї та музейну справу» керуючись ст. 26,59,60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Олевської 

міської ради №33 ІІІ сесії VIII скликання від 17.02.2017р. «Про надання згоди на 

прийняття у комунальну власність Олевської об’єднаної територіальної громади 

комунальних устaнов, їх майна, що знаходиться у спільній комунальній 

власності територіальних громад сіл, селищ, міста Олевського району», міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Статути закладів культури Олевської міської ради в новій 

редакції, а саме:  

 Статут  комунального закладу «Міський будинок культури» Олевської 

міської ради, додаток 1; 

 Статут «Централізована бібліотечна система» Олевської міської ради 

(Центральна  міська бібліотека, Міська бібліотека для дітей), додаток 2; 

 Статут комунальної установи «Олевська музична школа» Олевської 

міської ради, додаток 3; 

 Статут комунального закладу  «Олевський краєзнавчий музей Олевської 

міської ради», додаток 4; 

 Статут комунального закладу «Музей історії села Копище» Олевської 

міської ради, додаток 5. 



 

2. Начальнику відділу культури провести безоплатну державну реєстрацію 

Статутів комунальних закладів культури, згідно з вимогами чинного 

законодавства України, виготовлення печаток, відкриття реєстраційних 

рахунків в органах Державного казначейства України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. та постійну комісію міської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення. 

 

 

 

          Міський голова                                                                      О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


