
Зареєстровано на сесії депутатів - 24

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 474

від 28 лютого  2014 року

Про розгляд звернення редактора
інформаційної, суспільно-політичної
газети «Незележна» Чепіка В.Я.

Заслухавши та обговоривши звернення редактора інформаційної,
суспільно-політичної  газети «Незалежна» В.Я. Чепіка щодо передчасного
зрізання двох дубів по вул. Пушкінській, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Призупинити рішення виконавчого комітету № 264 від 25.12.2013

року «Про надання дозволу на зрізання аварійних дерев».

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 24



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 475

від 28 лютого  2014 року
Про розгляд звернення і заяви
віце-президента Асоціації міст України,
голови Асоціації міст України П. Козирєва
та звернення Вінницького міського голови
В. Гройсмана до представників органів
місцевого самоврядування та до керівництва
Всеукраїнської асоціації органів місцевого
самоврядування «Асоціації міст України»

Заслухавши інформацію секретаря міської ради Сай Л.О. щодо
звернення та заяви віце-президента Асоціації міст України, голови Асоціації
міст України П.Козирєва та звернення Вінницького міського голови В.
Гройсмана до представників органів місцевого самоврядування та до
керівництва Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
«Асоціації міст України», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Взяти звернення та заяву до відома, (додаються).

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 24



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 472

від 28 лютого  2014 року
Про розгляд звернення
гр. Тимощука В.П. до депутатів
міської ради

Заслухавши та обговоривши звернення гр. Тимощука В.П. щодо
благоустрою та освітлення вулиць та  провулків міста, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Звернення гр. Тимощука В.П. взяти до відома.
2. Доручити виконкому Олевської міської ради вивчити стан доріг у

місті та надати пропозиції з їх першочергового благоустрою.
3. Заступнику міського голови Мельнику С.В., заввідділом фінансово-

господарської діяльності міської ради Дорош В.В. довести до відома
жителів Олевська кошторисні норми та розцінки на роботи.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 24



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 473

від 28 лютого  2014 року
Про розгляд звернення депутатів
міської ради  до депутатського
корпусу районної ради

Розглянувши та обговоривши звернення міської ради до депутатського
корпусу районної ради, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Просити районну раду включити дане звернення до порядку денного

сесії районної ради.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 24



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 476

від 28 лютого  2014 року
Про внесення на розгляд
сесії міської ради проекту
рішення про перейменування
вулиць та провулків міста

Відповідно до ст. ст. 26, 37 Закону України  «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної
регуляторної політики в сфері господарської діяльності», розглянувши
проект рішення депутатів міської ради, зваживши на те, що в місті і досі
живуть цінності неіснуючої держави, з метою викорінення комуністичної
ідеології та встановлення справедливості п овшануванню памяті Героїв, що
полягли за Україну, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати:
вул. Зої Космодемянської на вул. Небесної Сотні
вул. Комсомольську на вул. Шолом Алейхем
вул. Московську на вул. Героїв Майдану
відповідно І пров. Героїв Майдану, ІІ пров. Героїв Майдану.

2. Виготовити та встановити вивіски з новими назвами вулиць.
3. Начальнику відділу архітектури та містобудування міської ради

Пятницькому В.Б. внести зміни до переліку назв вулиць та
провулків міста у відповідності до даного рішення.

4. Спеціалісту міської ради Саковець Л.В. направити копію рішення до
Житомирської філії ДП Інформаційний Центр Міністерства юстиції
України.

5. Секретарю міської ради Сай Л.О. оприлюднити дане рішення на
офіційному сайті міської ради та інформаційному бюлетені «Новини
Олевська».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію
міської ради  з соціальних та гуманітарних питань.

Міський голова А.В. Повар
Голосували «За» - 24



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 464
від 28 лютого  2014 року

Про внесення змін
до міського бюджету

Заслухавши інформацію заввідділом фінансово-господарської
діяльності міської ради Дорош В.В., врахувавши висновок постійної комісії з
питань планування, бюджету і комунальної власності про розподіл коштів,
які утворилися станом на 01.01.2014 року, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати залишок коштів міського бюджету, з них:
- по загальному фонду в сумі – 24283,00 грн.
- по спеціальному фонду в сумі – 2211390,40 грн.

з них:
- субвенція на дороги – 368390,40 грн.
- забруднення навколишнього середовища – 10500,00 грн.
- перша реєстрація транспортних засобів – 19300,00 грн.
- бюджет розвитку – 1813200,00 грн.

2. Внести зміни до рішення міської ради № 455 від 31 січня 2014 року
«Про міський бюджет на 2014 рік».

3. В пункті 2 цифри 11255725,00 грн., 7973304,00 грн., 3282421,00 грн.,
в тому числі бюджет розвитку 2020000,00 грн. замінити відповідно
цифрами 13491398,40 грн., 7997587,00 грн., 5493811,40 грн.в тому
числі бюджет розвитку 3833200,00 грн.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з
питань планування, бюджету та комунальної власності.

5. Додаток 2 викласти в новій редакції.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 23
Утримались -1



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 467
від 28 лютого  2014 року

Про найменування нового
провулку в місті Олевськ

У зв’язку зі створенням у місті нового провулку, врахувавши думку
територіальної громади та рішення виконкому міської ради, керуючись
ст. 37 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:  1. Присвоїти новому провулку назву – І пров. Щасливий.

Міський голова А. В. Повар

Голосували «За» - 24



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 469

від 28 лютого  2014 року

Про звіт депутата Олевської
міської ради VІ скликання
Сай Л.О.

Заслухавши звіт депутата міської ради Сай Любові Олександрівни,
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Звіт депутат міської ради Сай Л.О. взяти до відома, (додається).

Міський голова А. В. Повар

Голосували «За» - 24



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 470

від 28 лютого  2014 року

Про часткове звільнення Південно-Західної
залізниці  від сплати земельного податку

Враховуючи звернення начальника дирекції відокремленого підрозділу
Коростенської дирекції залізничних перевезень державного територіально-
галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця» та керуючись п. 28 ч. 1
ч. 26 та ч. 1 ст. 59 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Звільнити Державне територіально-галузеве об’єднання «Південно-
Західна залізниця» від сплати земельного податку на березень-
грудень 2014 року на 10 відсотків від суми земельного податку, яка
підлягає  зарахуванню до міського бюджету за земельні ділянки на
території м. Олевськ, на яких розташовані відокремлені підрозділи
даного об'єднання, за виключенням земельних ділянок на яких
розташовані об’єкти нерухомого майна, що передані в оренду і
використовуються для комерційної потреби.

2. Дане рішення набирає чинності з 01.03.2014 року і діє до 31 грудня
2014 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з земельних питань.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 23
Утримались - 1



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 468
від 28 лютого  2014 року

Про організацію проведення
звітів депутатів міської ради
перед виборцями

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Депутатам міської ради:

1.1. Провести у березні – квітні місяці 2014 року звіти перед
виборцями.

1.2. 1.2. Затвердити графік проведення звітів депутатів Олевської
міської ради перед виборцями (додається).

1.3. Не пізніше, як за тиждень до дня проведення звіту повідомити
виборців про час і місце його проведення (через сайт
Олевської міської ради, бюлетень «Новини Олевська», інше).

1.4. Подати до виконавчого апарату міської ради інформацію про
результати  обговорення звіту.

2. Виконавчому апарату міської ради сприяти депутатам міської ради в
організації їх звітів шляхом надання приміщення, інформаційних та
довідкових матеріалів, у тому числі сприяння оповіщенню виборців
про час і місце їх проведення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію
міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики,
законності, охорони громадського порядку, захисту прав, інтересів
громадян.

Міський голови А.В. Повар

Голосували «За» - 24



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 465
від 28 лютого  2014 року

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

Розглянувши заяви Особи, 1, проживає Адреса, 1, Особи, 2,
проживає по вул. Адреса, 2, Особи, 3, проживає по вул. Адреса, 3, Особи, 4,
проживає по вул. Адреса, 4, Особи, 5, проживає по вул. Адреса, 5, Особи, 6,
проживає в с. Адреса, 6 Олевського району 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 39 сесії міської ради VІ скликання
від 28.02. 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
садівн
ицтва

га

Для
будівни
цтва та
обслуго
вування
гаража

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Особа, 1 Адреса, 1 Адреса, 1 0,12 0,10 0,02

2 Особа, 2 Адреса, 2 Адреса, 2 0,10 0,10

3 Особа, 3 Адреса, 3 Адреса, 3 0,12 0,10 0,02

4 Особа, 4 Адреса, 4 Адреса, 4 0,12 0,10 0,02

5 Особа, 5 Адреса, 5 Адреса, 5 0,10 0,10

6 Особа, 6 Адреса, 6 Адреса, 6 0,10 0,10

Голосували «За» - 24



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 466
від 28 лютого  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 заяви Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, Особи, 2,
проживає по вул. Адреса, 2, Особи, 3, проживає в с. Адреса, 3, Олевського
району, Особа, 4, проживає по вул. Адреса, 4, Особа, 5, проживає по вул.
Адреса, 5, Особа, 6, проживає по вул. Адреса, 6, Особа, 7, проживає по вул.
Адреса, 7, Особа, 8, Особа, 9, проживають по вул. Адреса, 8, Особа, 10,
проживає по пров. Адреса, 10, Особа, 11, проживає по пров. Адреса, 11,
Особа, 12, проживає по І пров. Адреса, 12, Особа, 13, проживає по вул.
Адреса, 13, Особа, 14, проживає по вул. Адреса, 14, Особа, 15, проживає по
вул. Адреса, 15, 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 земельні ділянки 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 рішення 39сесії міської ради VІ скликання
від 28.02.2014 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
веденн
яіндиві
дуальн
ого
садівн
ицтва
га

Для
буді
вниц
тва
та
обсл
угов
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ня
гара
жа

Кадастровий номер
земельної ділянки

2 3 4 5 6 7 8
1 Особа, 1 Адреса, 1 Адреса, 1 0,12 0,10 0,02 1824455100:01:001:0038

1824455100:01:001:0039

2 Особа, 2 Адреса, 2 Адреса, 2 0,1185 0,10 0,0185 1824455100:02:038:0027

3 Особа, 3 Адреса, 3 Адреса, 3 0,0939 0,0939 1824455100:01:022:0050

4 Особа, 4 Адреса, 4 Адреса, 4 0,07 0,07 1824455100:02:038:0029

5 Особа, 5 Адреса, 5 Адреса, 5 0,0930 0,0930 1824455100:01:015:0054

6 Особа, 6 Адреса, 6 Адреса, 6 0,07 0,07 1824455100:01:031:1077

7. Особа, 7 Адреса, 7 Адреса, 7 0,12 0,10 0,02 1824455100:01:001:0040

8. Особа, 8

Особа, 9

Адреса, 8 Адреса, 8 0,0948 0,0948 1824455100:01:010:0032

9. Особа, 10 Адреса, 9 Адреса, 9 0,07 0,07 1824455100:02:011:0031

10 Особа, 11 Адреса, 10 Адреса, 10 0,07 0,07 1824455100:01:031:0080

11 Особа, 12 Адреса, 11 Адреса, 11 0,07 0,07 1824455100:01:011:0036

12 Особа, 13 Адреса, 12 Адреса, 12 0,12 0,10 0,02 1824455100:01:005:0044

Голосували «За» - 24



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 471
від 28 лютого  2014 року

Про надання  дозволу на передачу
в оренду частини нежитлового приміщення
об’єктів комунальної власності
по вул. Володимирська, 2
в м. Олевську

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.
щодо надання згоди на передачу в оренду частини нежитлового приміщення
об’єктів комунальної власності, враховуючи висновки постійної комісії ради
з питань планування, бюджету і комунальної власності,  враховуючи інтереси
територіальної громади, керуючись п. 30 ст. 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст. ст. 217, 238, 239, 246 Господарського кодексу
України, міська рада
ВИРІШИЛА:  1. Не надавати дозвіл на передачу в оренду частини
нежитлового приміщення по вул. Володимирській, 2 – площею 18,7 кв. м.

Міський голова А. В. Повар

Голосували «За» - 24



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять дев’ята сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 463
від 28 лютого  2014 року

Про затвердження звіту
про виконання міського
бюджету за 2013 рік

Заслухавши інформацію заввідділом фінансово-господарської
діяльності міської ради Дорош В.В. та відповідно до ч. 4 ст. 80 Бюджетного
кодексу і ч. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», врахувавши висновок постійної комісії з питань планування,
бюджету і комунальної власності, міська рада

ВИРІШИЛА: 1. Затвердити звіт про виконання бюджету за 2013 рік по
доходах у сумі 11444268,00 грн., по видатках 9994671,00 грн.:

- по загальному фонду бюджету по доходах у сумі 7444677 грн., по
видатках 7442984 грн.;

- по спеціальному фонду бюджету по доходах у сумі 3999591,00 грн., по
видатках 2551687,00 грн.

2. Виконкому міської ради вжити   невідкладних заходів щодо погашення
недоїмки по платежах до міського бюджету.

3. Направити дане рішення до Олевського відділення Лугинської НДПІ.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
планування, бюджету і комунальної власності та на  заввідділом фінансово-
господарської діяльності міської ради Дорош В.В.

Міський голова                                                                         А.В. Повар
Голосували «За» - 24
Утримались - 1


