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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять восьма сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 462
від 31 січня  2014 року

Про встановлення ставки податку на
земельні ділянки, розташовані
в межах населених пунктів,
нормативну грошову оцінку
яких не проведено

Відповідно до ст. 9, ст. 275, ст. 276 Податкового кодексу України, ст.
26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити з 01.01.2014 року ставку податку на земельні ділянки ( за

винятком сільськогосподарських угідь та земель
сільськогосподарського призначення), розташовані в межах населених
пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 0,90
грн. за 1 кв.м.

2. Врахувати, що стягнення даного виду податку, згідно Податкового
кодексу України, здійснюється органами державної податкової служби.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Мельника С.В та на комісію із земельних питань
міської ради.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять восьма сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 460
від 31 січня  2014 року

Про внесення змін до рішення
№ 448 тридцять сьомої сесії Олевської
міської ради VІ скликання від 26.12.2013 року
«Про внесення змін до рішення
дев’ятої сесії VІ скликання
№107 від 26.07.2011року « Про
встановлення ставок орендної
плати та оренду земельних ділянок»

Керуючись ч. 1 ст. 144 Конституції України, п. 35 ч.1 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ч. 4 ст. 21 Закону України
«Про оренду землі», наказом Державного комітету України із земельних
ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення
земель», з метою приведення рішень міської ради у відповідність до чинного
законодавства, враховуючи, що розмір орендної плати за земельні ділянки,
надані в користування фізичним та юридичним особам, розпорядником яких
є Олевська міська рада, розраховується в залежності від цільового
призначення земельної ділянки, фактичного використання та виду
економічної діяльності, враховуючи рекомендації постійної комісії міської
ради із земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до п. 3 абзацу другого рішення № 448 тридцять сьомої
сесії Олевської міської ради шостого скликання від 26.12.2013 року
«Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії шостого скликання №107
від 26.07.2011року «Про встановлення ставок орендної плати та оренду
земельних ділянок»

2. П. 3 абзац другий рішення № 448 тридцять сьомої сесії Олевської
міської ради шостого скликання від 26.12.2013 року «Про внесення
змін до рішення дев’ятої сесії шостого скликання №107 від
26.07.2011року «Про встановлення ставок орендної плати та оренду
земельних ділянок» викласти у наступній редакції:

- за користування землями населеного пункту несільськогосподарського
призначення, на яких розташовані будівлі та споруди – об’єкти торгівлі
(магазини, кафе, бари), згідно підрозділу 03.07-03.10 розділу 03



класифікатора, річна орендна плата становить 10 % від їх нормативної
грошової оцінки.
3. Вважати таким, що втратив чинність абзац другий п. 3 рішення № 448 від
26.12.2013 року  тридцять сьомої сесії Олевської міської ради шостого
скликання «Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії шостого скликання
№107 від 26.07.2011року «Про встановлення ставок орендної плати та оренду
земельних ділянок».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Мельника С.В. та на комісію міської ради із земельних питань.

Міський голова                                                             А.В. Повар

Голосували «За» - 18
Проти - 1



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять восьма сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 456

від 31 січня  2014року
Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши заяви Особи, 1, Особи, 2, проживають по Адресі, 1,
Особи, 3, проживає по Адреса, 2, Особи, 4, проживає по Адреса, 3, Особи,
4, проживає по Адреса, 4 , кв. 3, Особи, 5, проживає в Адреса, 5 про
надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) безоплатно у власність 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. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 55, 56 Закону України «Про
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради із
земельних питань, 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, 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 38сесії міської ради VІ скликання

від 31.01. 2014  р. «Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)»

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
будівн
ицтва і
обслуг
овуван
ня
жилого
будинк
у га

Для
веденн
я
садівни
цтва

га

Для
будівни
цтва та
обслуго
вування
гаража

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Особа, 1

Особа, 2

м. Олевськ
вул. Адреса, 1

м. Олевськ
вул. Адреса, 1

0,07 0,07

2 Особа, 3

Особа, 4

Особа, 5

м.Олевськ вул.
Адреса, 2
м. Олевськ вул.
Адреса, 3
м.Олевськ
вул. Адреса, 4

м.Олевськ вул.
Адреса, 2

0,16 0,16

3 Особа, 6 с. Адреса, 5 м. Олевськ
вул. Адреса, 5

0,12 0,10 0,02

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять восьма сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 457
від 31 січня  2014 року

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд
та ведення садівництва

Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, 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. 8, 20, 25, 55, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. ст. 12, 40, 81,
116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,  враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради із земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА: 1. Затвердити 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, згідно додатку.
2. Надати безоплатно земельну ділянку  у власність громадян для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд та ведення садівництва, згідно додатку.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із
земельних питань та на заступника міського голови з питань економіки та
будівництва Мельника С. В.

Міський голова А. В. Повар



Додаток

до рішення38 сесії міської ради VІ скликання
від 31.01.2014 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
будівн
ицтва і
обслуг
овуван
ня
жилог
о
будинк
у га

Для
веде
нняі
ндив
ідуа
льно
го
садів
ницт
ва
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
вул. Адреса, 1 0,07 0,07 1824455100:02:005:0017

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять восьма сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 459
від 31 січня  2014 року

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок безоплатно у власність
для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового будинку, господарських будівель і споруд

Розглянувши заяву голови об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку «Шелест» Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1 про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки безоплатно у власність для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель і споруд,
керуючись ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу України, ст.
8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 26.05.2004 року № 677
та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради із земельних питань,
міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати ОСББ «Шелест» земельну ділянку у власність  за рахунок
земель запасу міста - землі житлової та громадської забудови  для
будівництва і обслуговування багатоквартирного  житлового будинку,
господарських будівель і споруд.

2. Надати ОСББ «Шелест» дозвіл  на розроблення проекту  землеустрою
щодо відведення земельної  ділянки  у власність  за рахунок земель
запасу міста - землі житлової та громадської забудови  для будівництва
і обслуговування багатоквартирного житлового будинку,
господарських будівель і споруд орієнтованою площею 0,50 га по вул.
Промислова,72.

3. ОСББ «Шелест» проект  землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у власність для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового будинку, господарських будівель і споруд, погоджений у
встановленому законодавством порядку, в місячний термін  подати на
розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.



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

Міський голова А. В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять восьма сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 458

від 31 січня  2014 року
Про внесення змін до рішень № 423
тридцять шостої сесії Олевської міської
ради VІ скликання від 05.12.2013 року
та № 444  тридцять сьомої сесії
Олевської міської ради VІ скликання від
26.12.2013 року «Про надання дозволу
на розроблення  технічної документації
із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки
в натурі (на місцевості)»

У зв’язку з технічними помилками в додатках у рішеннях №
423 тридцять шостої сесії Олевської міської ради VІ скликання від
05.12.2013 року та № 444  тридцять сьомої сесії Олевської міської ради VІ
скликання від 26.12.2013 року «Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення)
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості)», керуючись ст. 144
Конституції України,  ст. ст. 12, 40, 81, 88, 89, 116, 118, 121 Земельного
кодексу України,  ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 55, 56 Закону України «Про
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради із
земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни:
1.1. В додатку до рішення № 423 тридцять шостої сесії Олевської міської
ради VІ скликання від 05.12.2013 року «Про надання дозволу на
розроблення  технічної документації із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки    в натурі (на місцевості)».
1.2.  П. 6 порядкового номеру 8   викласти у  наступній редакції: 0,24 га
1.3. В додатку до рішення № 444 тридцять сьомої сесії Олевської міської
ради VІ скликання від 26.12.2013 року «Про надання дозволу на
розроблення  технічної документації із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки    в натурі (на місцевості)».



1.4. П. 7 порядкового номеру 2  викласти в наступній редакції : 0,05 га
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

із земельних питань  та заступника міського голови Мельника С. В.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять восьма сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 461

від 31 січня  2014 року
Про затвердження Програми
соціально-економічного розвитку
м. Олевськ на 2014 рік

Керуючись  ст. 26  п.22 Закону України « Про місцеве самоврядування
в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:  1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку
м. Олевськ на 2014 рік  (додається).

Міський голова А.В.Повар

Голосували «За» - 19



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять восьма сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 455
від 31 січня  2014 року

Про міський бюджет
на 2014 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. 64, 69, 71, 88, 89, 91
Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійних комісій,
міська рада
ВИРІШИЛА: 1.  Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на
2014 рік у сумі 11245665,00 грн., в тому числі додаткова дотація
вирівнювання 3193359,00 грн. Обсяг доходів загального фонду міського
бюджету визначено в сумі 7973304,00 грн., спеціального фонду міського
бюджету 3272361,00 грн., з них субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування у 2014 році програм всеукраїнського конкурсу, в
тому числі бюджет розвитку 2020000,00 грн. (додаток № 1).
2.  Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі
11245665,00 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у
сумі 7973304,00 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 3272361,00
грн. в тому числі бюджет розвитку 2020000,00 грн.  за тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  ( додаток № 2).
3. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів  міського
бюджету у сумі 18000 грн.
4. Затвердити перелік об’єктів (додаток 6) фінансування яких буде здійснено
за рахунок коштів бюджету розвитку.
5.  Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського
бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою відповідно до ст. 55
Бюджетного Кодексу України:
- 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;
6. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014
рік» надати право Олевській міській раді отримувати короткотермінові
позички в органах Державного казначейства для покриття тимчасових
касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду
міського бюджету.
7. При виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення
розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої
заборгованості по оплаті вище зазначених товарів і послуг та укласти угоди
по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання.
8. У місячний термін, після затвердження міського бюджету, встановити
ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній установі,
виходячи з обсягів  призначень, затверджених цим рішенням, та забезпечити
контроль за їх дотриманням.
9. Дозволити міському голові Олевської територіальної громади 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.
10. 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 державних
банків на конкурсних засадах з подальшим поверненням коштів до кінця
поточного бюджетного періоду.
11. Додатки 1,  3-1  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 19




