
 
Зареєстровано депутатів - 22 

 

   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 591 

 
                                 від 03 грудня 2014 року 
 
Про дозвіл на створення 
органу самоорганізації 
населення 
 
 Розглянувши заяву ініціативної групи зі створення Комітету 
(вуличного) «Жовтнева-Олевськ», протокол зборів, надані документи, 
керуючись ст. 14 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Закону України „Про органи самоорганізації населення”, частиною 16 
розділу ІV Статуту територіальної громади м. Олевськ, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Дати дозвіл на створення  органу самоорганізації населення 
«Жовтнева-Олевськ». 

 
2. Доручити виконкому міської ради організацію необхідних заходів і 

підготовку документів для легалізації органу самоорганізації 
населення. 

 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
Голосували «За» - 21 
  



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 589 

 
                                 від 03 грудня 2014 року 
 
Про затвердження звіту про оцінку  
майна незавершеного будівництва    
багатоквартирного житлового будинку  
по вул. Івана Франка, 1 

 
Розглянувши звіт  про оцінку  майна незавершеного будівництва   

багатоквартирного житлового будинку по вул. Івана Франка, 1, висновок  про 
вартість майна, рецензію звіту про незалежну оцінку нерухомого майна,  
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада  

ВИРІШИЛА:    
1. Затвердити звіт  про оцінку  майна незавершеного будівництва   
багатоквартирного житлового будинку по вул. Івана Франка, 1. 
2. Затвердити ціну  незавершеного будівництва   багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Івана Франка, 1 в сумі 458844,00 грн. (чотириста п’ятдесят 
вісім тисяч вісімсот сорок чотири грн. 00 коп.) без ПДВ. 
 

 
 

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



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я № 590 
 

                                 від 03 грудня 2014 року 
Про  укладання договору  
про спільну участь у реалізації проекту по  
будівництву незавершеного будівництва    
багатоквартирного житлового будинку  
по вул. Івана Франка, 1 
 

Розглянувши проект договору про спільну участь у реалізації проекту 
по будівництву незавершеного будівництва   багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Івана Франка, 1, висновок про вартість вказаного 
нерухомого майна, рецензію звіту про незалежну оцінку нерухомого майна,  
керуючись Цивільним кодексом України, Законами України “Про 
регулювання містобудівної діяльності“, “Про інвестиційну діяльність“, ст. ст. 
26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Олевська 
міська рада  

ВИРІШИЛА:    
1. Затвердити та укласти Договір про спільну участь Олевської міської 
ради Житомирської області та приватного підприємства ПП 
«АВТОТЕХЕКСПЕРТ Ч.В.В.» у реалізації проекту по будівництву 
незавершеного будівництва   багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Івана Франка, 1, (проект договору додається). 
2. Доручити міському голові  Олевської міської ради Житомирської 
області підписати Договір про спільну участь у реалізації проекту по 
будівництву незавершеного будівництва багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Івана Франка, 1. 
3. Визначити істотними умовами Договору про спільну участь Олевської 
міської ради Житомирської області та приватним підприємством «ПП 
«АВТОТЕХЕКСПЕРТ Ч. В. В.»  у реалізації проекту по будівництву 
незавершеного будівництва   багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Івана Франка, 1: 
3.1. виготовлення та погодження Олевською міською радою Житомирської 

області проектно – кошторисної документації щодо будівництва 
незавершеного будівництва   багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Івана Франка, 1, (І квартал 2015 року); 



3.2. отримання Олевською міською радою Житомирської області  
декларації про початок виконання будівельних робіт ( І квартал 2015 
року); 

3.3. термін реалізації проекту визначити у строк не більше двох років з 
моменту отримання декларації про початок виконання будівельних 
робіт; 

3.4. обов’язок Олевської міської ради Житомирської області 
передати  приватному підприємству ПП «АВТОТЕХЕКСПЕРТ Ч. В. 
В.» (далі інвестор–підрядник) після завершення будівництва всі 
житлові та нежитлові площі, окрім тих, які будуть належати Олевській 
міській раді відповідно до п. 3.5 даного рішення.   

3.5. Олевська міська рада отримує житлові площі (готові для проживання) 
пропорційно до понесених витрат враховуючи вартість об’єкта 
незавершеного будівництва відповідно до Звіту про оцінку нерухомого 
майна незавершеного будівництва багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Івана Франка, 1, оформлення земельної ділянки,  
виготовлення проектно-кошторисної документації, інші супутні 
витрати, по відношеню до кошторисної вартості об’єкта будівництва, 
але не менше двох квартир (одна двокімнатна, одна трьохкімнатна) за 
вибором Олевської міської ради. 

3.6. у випадку, якщо кількість квадратних метрів не вистачатиме для 
отримання цілої квартири, відповідно до п. 3.5.,  сторони вирішують 
дане питання шляхом укладання додаткового договору. 

4. Визначити комісію по нагляду за будівництвом, передачею та 
прийманням незавершеного будівництва  багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Івана Франка, 1, а саме: 

Голова комісії: Колбасюк В. В. – заступник міського голови. 
 Члени комісії:  Мельник С.В.  – заступник міського голови; 

 Пятницький В.Б. – начальник відділу містобудування та   
архітектури Олевської міської ради; 

                          Павловський А.Ф. – бухгалтер міської ради.  
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва, архітектури, благоустрою і охорони навколишнього 
середовища та заступника міського голови Мельника С. В. 

 
 
 

Міський голова       А.В. Повар 
 
 
 
 
 

Голосували «За» - 22 
  



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 578 

 
                                 від 03 грудня 2014 року 
 
Про затвердження розпорядження міського  
голови № 198-А від 31.10.2014 року «Про  
внесення змін до міського бюджету на 2014 рік» 
 

Розглянувши розпорядження міського голови № 198-А від 31.10.2014 
року «Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити розпорядження міського голови № 198-А від 
31.10.2014 року «Про внесення змін до міського бюджету на 
2014 рік» (додається). 

 
 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
 
 
 
 
Голосували «За» - 21 
  



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 581 

 
                                 від 03 грудня 2014 року 
 
Про стан водної артерії р. Уборть  
м. Олевська та надання дозволу на 
 розробку проектно-кошторисної  
документації «Покращення санітарного  
та екологічного стану р. Уборть в межах  
міста Олевська Житомирської області» 
   
  Заслухавши інформацію про санітарний стан водної артерії р. Уборть, з 
метою покращення санітарного та екологічного стану річки, керуючись 
вимогами Водного Кодексу України, Закону України від 10.01.2002р.  № 
2918-ІІІ «Про питну воду та питне водопостачання», Закону України від 
17.01.2002р. № 2988-ІІІ «Про загальнодержавну програму розвитку водного 
господарства», п. 22, 37  ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування  в Україні”,  міська рада 
  
ВИРІШИЛА: 
1.Прийняти до відома Інформацію про санітарний та екологічний стан р. 
Уборть.  
2. Дати дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації  
«Покращення санітарного та екологічного стану р. Уборть в межах міста 
Олевська Житомирської області». 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Колбасюка В.В., постійну комісію міської ради з питань будівництва, 
архітектури, благоустрою і охорони навколишнього середовища. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                    А.В. Повар 
 

Голосували «За» - 22 
  



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 580 

 
                                 від 03 грудня  2014 року 
Про затвердження міської  
цільової Програми захисту 
 населення і територій від  
надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного  
характеру, забезпечення пожежної 
безпеки на 2014-2015 роки 
 

Відповідно до Закону України «Про загальнодержавну цільову програму 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2013-2017 роки», Кодексу цивільного захисту 
України, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську цільову програму захисту населення і територій  
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки (далі – Програма),  
додається. 
2. При формуванні міського бюджету на наступні роки передбачувати 
виділення коштів на виконання Програми. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Колбасюка В.В. та на постійну комісію міської ради з питань 
будівництва, архітектури, благоустрою і охорони навколишнього 
середовища. 
 

 
Міський голова        А.В. Повар 

Голосували «За» - 22 
  



 
  Додаток  1 

до рішення № 580 сорок сьомої сесії міської ради VI 
скликання від 03.12.2014 року  
 

 
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

захисту населення і території міста Олевська від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 

2014 – 2017 роки 
 

І. Обґрунтування необхідності Комплексної програми 
Комплексна програма захисту населення і території міста Олевська від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 
пожежної безпеки на 2013-2017 роки розроблена на виконання законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про Цивільну оборону 
України», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру», «Про Загальнодержавну цільову 
програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки». 

Тенденція зростання кількості природних і техногенних надзвичайних 
ситуацій, вагомість і масштабність їх наслідків об'єктивно примушують 
розглянути їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, трудових 
колективів, населення міста та навколишнього середовища. 

Основними причинами виникнення техногенних аварій та збільшення 
негативного впливу природних надзвичайних ситуацій в місті є: 

- зниження стійкості виробництва до аварій внаслідок відсутності 
суттєвих капіталовкладень в оновлення виробництва; 

- послаблення відповідальності власників об'єктів підвищеної 
небезпеки за дотримання режиму діяльності; 

- обсяг транспортування небезпечних (шкідливих) речовин по 
залізничній станції Олевськ,  що є реальною загрозою для населення і 
довкілля; 

-    збільшення кількості природних катаклізмів в останні роки. 
Досвід останніх років доводить необхідність координації дій при 

розв'язанні проблем захисту населення і території та комплексного підходу 
до їх вирішення. 

ІІ. Мета і основні завдання Комплексної програми,  
очікувані  результати її виконання 

Метою Комплексної програми є послідовне зниження ризику 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
забезпечення пожежної безпеки (далі - надзвичайні ситуації), підвищення 
рівня безпеки населення і захищеності території міста Олевська від наслідків 
таких ситуацій. 

Основними завданнями Комплексної програми є: 
- забезпечення інформування населення міста про загрозу чи 

виникнення надзвичайних ситуацій та його дій у цих ситуаціях; 



- запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних 
ситуацій на об'єктах і територіях міста, що характеризуються незадовільним 
техногенним та екологічним станом; 

- запровадження заходів щодо зменшення збитків та втрат у разі 
аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха; 

- забезпечення захисту населення і територій від наслідків аварій, 
катастроф, пожеж і стихійного лиха; 

- організація всебічного і якісного життєзабезпечення населення, що 
постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій; 

- навчання всіх категорій населення вмінню діяти в надзвичайних 
ситуаціях, які можуть виникнути на території міста. 

Виконання Комплексної програми дасть можливість: 
- забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності території, 
об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери міста від надзвичайних 
ситуацій; 
- знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх 
наслідки; 
- покращити екологічний стан міста. 

 
ІІІ. Фінансування Комплексної програми 

Заходи Комплексної програми реалізуються згідно законодавства за 
кошти: 

- державного, обласного та міського бюджетів, виділених відповідно з 
рішеннями відповідних установ про затвердження своїх бюджетів; 

- підприємств, установ, організацій, об'єктів підприємництва усіх форм 
власності; 

- благодійних громадських організацій; 
- інших джерел, не заборонених законодавством. 

ІV. Заходи Комплексної програми 
1. Організаційні заходи. 
1.1. Аналіз стан захисту населення і території міста, стан техногенної 

безпеки на потенційно небезпечних об'єктах. За результатами аналізу та 
урахування факторів, що негативно впливають на стан здоров'я людей чи 
значно погіршують умови їх життєдіяльності, істотно погіршують стан 
довкілля, заподіюють економічні збитки, розробляти заходи щодо запобігання 
виникнення ознак надзвичайних ситуацій з визначенням виконавців, термінів 
виконання, джерел фінансування запланованого. 

Доводити до населення зміст та основні напрямки роботи органів 
представницької та виконавчої влади щодо реалізації Комплексної програми. 

2014-2017 роки    виконком міської ради 
служба ЦЗ населення Олевського району ТУ МНС у 
Житомирській області 
виконавчий апарат міської ради 
керівники підприємств, установ та організацій міста.                     

 



1.2. У програмі соціально-економічного розвитку міста відображати 
заходи направлені на зниження потенційної небезпеки виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження. 

2014-2017 роки      виконавчий апарат міської ради 
 
1.3. Систематично вносити на розгляд сесії міської ради, виконавчого 

комітету питання про хід реалізації Комплексної програми, виконання заходів 
щодо зниження потенційної небезпеки, виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру. 

2014-2017 роки     виконком міської ради, 
служба ЦЗ населення Олевського району ТУ МНС у 
Житомирській області,  
виконавчий апарат міської ради 
керівники підприємств, установ та організацій 
міста.                  

 
 
1.4. Забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з виконанням 

Комплексної програми за рахунок коштів державного, обласного та міського 
бюджетів та з інших джерел фінансування не заборонених законодавством 
для покриття витрат організацій, що беруть участь у попередженні та 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також для зміцнення їх 
матеріально-технічної бази. 

2014-2017  роки     відділ фінансово-
господарської роботи міської ради 

 
2. Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

походження і запровадження заходів щодо зменшення збитків та втрат у разі 
аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха. 

2.1. Розробити карту-схему потенційно-небезпечних об'єктів міста та 
можливі зони ураження у разі виникнення аварій, катастроф, вибухів, великих 
пожеж та стихійного лиха на них. 

 2014 – 1015 рік     служба ЦЗ населення Олевського 
району ТУ МНС у Житомирській області,  

 виконавчий апарат міської ради 
 
2.2. Провести облаштування та поточний ремонт системи 

поверхневого водовідведення з метою недопущення та мінімізації наслідків 
підтоплень житлових будинків, господарських споруд та присадибних ділянок 
мешканців міста. 

2015 роки      комунальні підприємства міста 
 
2.3. Здійснювати відновлення та поточний ремонт пожежних гідрантів. 
2014 -2017  роки      Олевське орендне підприємство теплових мереж 
 
2.4. Організовувати видалення старих, аварійно небезпечних дерев на 

вулицях міста з метою недопущення травмування та загибелі людей, 



пошкодження транспортних засобів, житлових будинків та господарських 
споруд.  

2014-2017 роки      Олевський РЕМ 
служба ЦЗ населення Олевського району ТУ МНС 
у Житомирській області,  

 
2.5. Вдосконалити систему оповіщення населення про загрозу і виникнення 
надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період. 

2014-2015 роки      відділ з питань НС та ЦЗН 
Олевської райдержадміністрації 
 Олевський цех телекомунікаційних послуг №16                               

 
2.6. Доводити до населення міста через засоби масової інформації 

щодо загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій, проведення рятувальних 
та аварійно-відновлювальних робіт. 

2014-2017  роки        міська рада, 
служба ЦЗ населення Олевського району ТУ МНС   
у Житомирській області,  
Олевський цех електрозвязку 

 
2.7. Забезпечити телефонним зв’язком запасний пункт управління 

міської ради . 
2014 
міська рада 

 
3. Захист населення і території від наслідків аварій, катастроф, великих 

пожеж, стихійного лиха та застосування засобів ураження. 
3.1. Провести технічну інвентаризацію захисних споруд, організувати 

проведення в них ремонтних робіт, обладнати протипожежними засобами. 
2014-2015 роки          міська рада 
підприємства, установи та організації міста 

 
3.2. Провести комплекс заходів щодо приведення підприємств, які 

залучаються до санітарної обробки людей та одягу, до вимог санітарних 
правил і державних будівельних норм та їх оснащення відповідним 
обладнанням та витратними матеріалами. 

2014-2016  роки           КУ «Олевська ЦРЛ»  
Олевське міжрайонне управління Головного 
управління Держсанепідслужби в Житомирській 
області 
керівники підприємств, установ та організацій 
міста 

 
4. Організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, 

пожеж, стихійного лиха. 



4.1. Організувати та всебічно оснастити пересувні пункти харчування 
для аварійно-рятувальних формувань, що залучаються до ліквідації 
надзвичайних ситуацій та населення, яке опинилося в зоні ураження. 

2014-2017 роки служба ЦЗ населення 
Олевського району ТУ МНС у Житомирській 
області, 
міське споживче товариство 

 
4.2. Створити мережу пересувних пунктів роздачі питної води у тару 

населення на випадок відключення чи виходу із ладу систем централізованого 
питного водопостачання. 

2013-2017 роки       міська рада 
Олевське орендне підприємство теплових мереж 

4.3. Створити резерв паливно-мастильних матеріалів, будівельних 
матеріалів та товарів першої необхідності на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій та проведення робіт з ліквідації їх наслідків. 

2013-2017 роки       міська рада 
служба ЦЗ населення Олевського району ТУ МНС              
у Житомирській області, 
Олевське орендне підприємство теплових мереж 
ПП «Будпослуги-1» 

5. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у 
районах стихійного лиха і осередках ураження. 

5.1. Прогнозувати стан забезпеченості сил цивільної оборони, які 
залучаються до виконання рятувальних та інших невідкладних робіт 
транспортними засобами, зв'язком, спеціальною технікою, матеріалами та 
обладнанням, паливно-мастильними матеріалами згідно нормативів та з 
урахуванням можливих надзвичайних ситуацій характерних для міста та при 
необхідності здійснювати їх придбання за рахунок коштів на попередження та 
ліквідацію надзвичайних ситуацій. 

2014-2017 роки     міська комісія з питань ТЕБ та НС, 
Олевське орендне підприємство теплових мереж 
ПП «Будпослуги-1» 
керівники підприємств, установ та організацій міста 

6. Підготовка й перепідготовка керівного складу цивільної оборони, 
навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і 
діяти в надзвичайних ситуаціях. 

6.1. Обладнати клас навчально-консультаційного пункту цивільного 
захисту необхідними матеріалами та обладнанням за рахунок коштів на 
попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій.2015 рік відділ з питань НС та 
ЦЗН міської ради 
  



Додаток  2 
до рішення  сорок сьомої сесії міської 
ради VІ скликання від 03.12.2014 р. №  
580         

 

З А Х О Д И 

 по реалізації положень Комплексної програми захисту населення і території 
міста Олевська від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 роки 

1. Фінансування невідкладних заходів (резервний фонд) 
- проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
(рятувальних, аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт); 
- проведення робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха; 
- здійснення заходів із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на 
основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо 
можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у 
надзвичайну ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків; 
- надання згідно з законодавством матеріальної допомоги потерпілим 
внаслідок надзвичайних ситуацій; 
- виконання інших непередбачених в бюджеті заходів відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 145 «Про 
затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету». 

2014 2015 2015 2016 2017 
20 
т.грн. 

50 т.грн. 50.0 
т.грн. 

50.0 
т.грн. 

50.0 
т.грн. 

 
 
2. Проведення заходів щодо вдосконалення системи зв’язку та оповіщення 
населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій 

2014 2015 2016 2017 
5 т.грн. 20 т.грн. 15 т.грн. 10 т.грн. 

 
3. Відновлення та поточний ремонт пожежних гідрантів 

2015 2016 
50 
т.грн. 

50 
т.грн. 

 
4. Створення резерву паливно-мастильних матеріалів для проведення 
робіт з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. 

2014 2015 2016 2017 
10 т.грн. 30 т.грн. 50.0 

т.грн. 
50.0 
 т. грн. 

 



5. Обладнання класу цивільного захисту та придбання методичних 
матеріалів, приладів радіаційної та хімічної розвідки 

2015 
5 т.грн. 

6. Проведення робіт по будівництву та вдосконаленню систем 
ливневої каналізації та поверхневого водовідведення на території міста 

2014 2015 2016 2017 
50 т.грн. 50 т.грн. 100.0 

т.грн. 
200.0 т.грн. 

  



 
Додаток  3 
до рішення  сорок сьомої сесії міської 
ради VІ скликання від 03.12.2014 р. №  
580         

 

 
П А С П О Р Т 

Комплексної програми захисту населення і території міста Олевська  від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  

на 2014-2017 роки 
Олевська  міська рада 
(найменування головного розпорядника). 
2. Виконком міської ради, виконавчий аппарат міської ради  
(найменування замовника та відповідального виконавця). 
4. Строк виконання Комплексної програми: 2014-2017 роки. 
5. Прогнозовані обсяги фінансування з міського бюджету, тис. грн. 

Обсяг 
фінансу 
вання 

2014 2015 2016 2017 

845,0 85 185 265 310 
6. Законодавчі підстави для виконання програми: 
- Закон України «Про Цивільну оборону України», від 03.02.1993 р., №2975-
ХІІ; 
- Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру» від 08.06.2000 р. №1809-ІІІ; 
- Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 24.6.2004 р. 
№1859-ІV; 
- Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення 
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
на 2013-2017 роки» від 07.06.2012 р. №4909- VІ. 
7. Мета програми: 
Забезпечення виконання державної політики у сфері захисту населення і 
території від надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки у м. 
Олевську. 
8. Напрями діяльності: 
- інформування та організація інформаційної взаємодії; 
- вдосконалення системи оповіщення та зв'язку; 
- управління у надзвичайних ситуаціях, попередження та реагування на 
надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, забезпечення 
пожежної безпеки; 
- матеріальне забезпечення; 
- підготовка органів управління, сил ЦО та населення до дій в умовах 
виникнення надзвичайних ситуацій. 
9. Категорії економічної класифікації: 



КЕКВ 1134 – проведення робіт з ліквідації наслідків підтоплень окремих 
територій, снігопадів, ожеледі, ожеледиці; 
КЕКВ 1343 – поточні трансферти населенню; 
КЕКВ 2131 – проведення робіт по капітальному ремонту; 
10. Результативні показники, що характеризують виконання Комплексної 
програми: 
10.1. Забезпечення інформування населення про загрозу чи виникнення 
надзвичайних ситуацій і запровадження заходів щодо зменшення збитків та 
втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха; 
10.2.  Забезпечення захисту населення і територій від наслідків аварій, 
катастроф, пожеж і стихійного лиха; 
10.3. Організація всебічного і якісного життєзабезпечення населення, що 
постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій; 
10.4. Створення системи аналізу і прогнозування, управління, оповіщення і 
зв'язку. спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і 
бактеріологічним зараженням; 
10.5. Навчання всіх категорій населення вмінню діяти в надзвичайних 
ситуаціях. 

  



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 585 

 
                                 від 03 грудня 2014 року 
Про внесення змін в додаток до рішення  
сорокової сесії № 488 від 28.03.2014 року  
«Про затвердження проектів землеустрою 
 щодо відведення земельних ділянок  
безоплатно у власність для будівництва  
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд та  
для ведення садівництва» 
 
 

Розглянувши проект  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд та для ведення садівництва Коц 
Вікторії Юріївни, проживає по вул. Свято-Миколаївській, 82, , 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. Внести зміни в додаток до рішення № 488 сорокової сесії від 28.03.2014 
року «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення 
садівництва», а саме: у  п. 3 в розділах 5 і 6  цифри 0,10 га замінити на 
0,0854 га. 

 
 
 
Міський голова       А.В. Повар 
 
 
 
 

Голосували «За» - 22 
  



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 583 

 
                                 від 03 грудня 2014 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 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 заступника міського голови Мельника С. В. 
 
 
 Міський голова       А. В. Повар 
 
 
 
Голосували «За» - 22 
  



Додаток  
до рішення № 583  47 сесії міської ради  VІ скликання 
від 03.12.2014 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 
будин
ку, га 

 
 
Для 
ведення 
індивіду
ального 
садівниц
тва,     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 Адреса Адреса 0,06 0,06   1824455100:02:044:0044 

2. Особа, 2 Адреса Адреса 0,12 0,10 0,02  1824455100:01:035:0017 
1824455100:01:035:0018 
 

3. Особа, 3 Адреса Адреса 0,10 0,10   1824455100:01:019:0123 

4. Особа, 4 Адреса Адреса 0,22 0,10 0,12  1824455100:02:034:0033 
1824455100:02:034:0034 

5. Особа, 5 Адреса Адреса 0,07 0,07   1824455100:01:025:0037 

6. Особа, 6 Адреса Адреса 0,08 0,08   1824455100:02:021:0030 

7. Особа, 7 Адреса Адреса 0,07 0,07   1824455100:01:009:0024 

8 Особа, 8 Адреса Адреса 0,0682 0,068
2 

  1824455100:01:014:0041 

9. Особа, 9 Адреса Адреса 0,10 0,10   1824455100:02:022:0024 

10 Особа, 10 Адреса Адреса 0,12 0,10 0,02  1824455100:01:016:0148 
1824455100:01:016:0147 

11 Особа, 11 Адреса Адреса 0,22 0,10 0,12  1824455100:01:021:0030 
1824455100:01:021:0029 

12 Особа, 12 Адреса Адреса 0,12 0,10 0,02  1824455100:01:016:0146 
1824455100:01:016:0145 

13 Особа, 13 Адреса Адреса 0,10 0,10   1824455100:01:019:0124 

  



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 582 

 
                                 від 03 грудня  2014 року 
Про надання дозволу на розроблення  
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
 

     Розглянувши заяву 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. Громадянці, 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 
 
 
Голосували «За» - 22 
  



 
Додаток  
до рішення  № 582  сорок  сьомої   сесії  
міської ради  VІ скликання від 03.12.2014 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 Адреса 0,12 0,10 0,02  
2 Особа, 2 Адреса Адреса 0,12 0,10 0,02  

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

4 Особа, 4 Адреса Адреса 0,10 0,10   

5 Особа, 5 Адреса Адреса 0,07 0,07   

6 Особа, 6 Адреса Адреса 0,14 0,10 0,04  

7 Особа, 7 Адреса Адреса 0,07 0,07   

8 Особа, 8 Адреса Адреса 0,07 0,07   

9 Особа, 9 Адреса Адреса 0,12 0,10 0,02  

  



 

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 584 

 
                                 від 03 грудня 2014 року 
Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для  передачі безоплатно  
у власність для будівництва і обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель  
і споруд (присадибна ділянка) 
 
          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  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 садівниутва, 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  №   584   сорок  сьомої    сесії  міської ради  VІ   
скликання від 03.12.2014 р. «Про надання дозволу   
громадянам на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для   
будівництва і обслуговування житлового будинку, 
будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

 
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 Адреса Адреса 0,12 0,10 0,02  

2 Особа, 2 Адреса Адреса 0,16 0,10 0,06  

3 Оосба, 3 Адреса Адреса 0,13 0,10 0,03  

 

 

 

Голосували «За» - 21 
  



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  586 

 
                                 від 03 грудня 2014 року 
Про затвердження проектів землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки  
 
          Розглянувши заяву  Особи, 1,   керуючись ст. 12,20, 40, 81, 116, 117, 
209,  Земельного кодексу України, ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій»,    Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України  щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок 
та зміни цільового призначення» та ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  міська рада 
ВИРІШИЛА:  
1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

(земель сільськогосподарського призначення) на землі ( для будівництва 
та обслуговування житлового будинку  господарських будівель та споруд) 
земельної ділянки площею 0,10 га, розташованої за адресою: м. Олевськ, 
вул. Адреса, 1, яка перебуває у власності гр. Особи, 1, згідно свідоцтва 
про право власності на нерухоме майно, індексний номер 23790459 від 
03.07.2014 р. 

2. Змінити  цільове призначення  земельної ділянки, площею 0,10 га, яка 
перебуває у власності гр. Особи, 1 за адресою: м. Олевськ,  вул. Адреса, 1 
та  віднести вказану земельну ділянку до земель цільове призначення яких 
«для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарчих 
будівель та споруд», кадастровий номер 1824455100:01:004:0033. 

3. Відділу Держземагенства в Олевському районі внести зміни відповідно до 
ч. 1 та 2 цього рішення. 

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» - 22  



 

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 587 

 
                                 від 03 грудня 2014 року 
Про затвердження проектів землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки з метою  
передачі безоплатно у власність для будівництва  
і обслуговування житлового будинку, господарських  
будівель і споруд, для ведення садівництва та для 
будівництва індивідуального гаража 
 

Розглянувши заяви громадян,   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 
земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для 
ведення  садівництва та для будівництва індивідуального гаража. 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безкоштовно у власність земельну 
ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, для ведення  садівництва та для 
будівництва індивідуального гаража. 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку,  зареєструвати право власності на 
земельну ділянку. 

4. Виконавчому комітету Олевської міської ради присвоїти юридичні адреси 
на новосформовані земельні ділянки. 

5. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 
6. Попередити громадян, згідно додатку, що використання земельної ділянки 

до реєстрації  права власності,  заборонено.  
7. 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» - 22  



Додаток 
до рішення №   590 47  сесії міської ради  VІ скликання 
від 03.12.2014 р. «Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок безоплатно 
у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд,  для ведення        
садівництва та для будівництва гаража»  

 
СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд, для ведення садівництва та для будівництва гаража 

 
 
 
 
№ 
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 Адреса Адреса 0,01   0.01 1824455100:02:003:0023 

2. Особа, 2 Адреса Адреса 0,10 0,10   1824455100:01:037:0284 

3 Особа, 3 Адреса Адреса 0,10 0,10   1824455100:01:038:0101 

4 Особа, 4 Адреса Адреса 0,10 0,10   1824455100:01:034:0128 

5 Особа, 5 Адреса Адреса 0,0479 0,0479   1824455100:02:019:0073 

6 Особа, 6 Адреса Адреса 0,10 0,10   1824455100:01:034:0129 

7 Особа, 7 Адреса Адреса 0,22 0,10 0,12  1824455100:02:030:0021 
1824455100:02:030:0020 

8 Особа, 8 Адреса Адреса 0,0930 0,0930   1824455100:01:034:0130 

  



 

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 588 

 
                                 від 03 грудня 2014 року 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної  ділянки для  
передачі в користування на умовах оренди  
 
               Розглянувши заяву гр. Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1  проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для   будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови, керуючись ст. ст. 12, 
93, 95, 96, 120, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, ст. 20, 22, 25, 50, 
51, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  
1. Затвердити    проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для   
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, з 
метою передачі її  в оренду із земель запасу  Олевської міської  ради, 
загальною  площею 0,1500 га  гр. Особі, 1  в м. Олевську по  ІІІ пров. Адреса, 
1,  кадастровий номер 1824455100:02:002:0019. 
2.  Гр. Особі, 1    в місячний термін заключити договір оренди земельної 
ділянки на 5 років. 
3. Встановити орендну плату в розмірі 3 % від нормативно-грошової вартості 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови,  збільшеної на коефіцієнт індексації 1,028 (за 2007 р.), 
1,152 (за 2008 р.), 1,059 ( за 2009р.),1,0 (2011р.), 1,0 (2012р.), 1,0 (2013р.) 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
Олевської міської ради із земельних питань та на заступника міського голови 
Мельника С.В. 
 
 
 

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



 

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 592 

 
                                 від 03 грудня 2014 року 
Про внесення змін  
до складу виконавчого  
комітету  
 
 
 У зв’язку зі смертю члена виконавчого комітету Шусти Анатолія 
Максимовича, міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  

1. Припинити повноваження члена виконавчого комітету Шусти А.М. 
2. Внести зміни до складу виконавчого комітету враховуючи п. 1 цього 

рішення. 
 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
 
Голосували «За» - 21  



 

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 577 

 
                                 від 03 грудня 2014 року 
Про спрямування 
коштів 
 
 
 Заслухавши та обговоривши інформацію заввідділом фінансово-
господарської діяльності міської ради Дорош В.В. щодо виконання робіт по 
будівництву водопровідної та каналізаційної мережі по вул. Комарова м. 
Олевськ, керуючись п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. ст. 64, 69, 71, 88, 89, 91 Бюджетного Кодексу 
України, міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  

1. Затверджені кошторисні призначення спеціального фонду бюджету 
розвитку КТКВК 150101 КЕКВ 3120 спрямувати на оплату виконаних 
робіт по будівництву водопровідної та каналізаційної мережі по вул. 
Комарова м.Олевськ у сумі 141 849 гривень і кооперативу «Східний» в 
сумі 78 000 грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із 
питань планування, бюджету і комунальної власності. 

 
 
 

 
Міський голова        А.В. Повар 
 
Голосували «За» - 21 
  



 

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок сьома сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 579 

 
                                 від 03 грудня 2014 року 
Про внесення змін до кошторисних 
призначень ДНЗ міста 
 
 Заслухавши та обговоривши інформацію надану заввідділом 
фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. щодо внесення 
змін до кошторисних призначень ДНЗ міста, керуючись п. 23 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 88, ст. 78 Бюджетного 
кодексу України, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
1. Зменшити видатки по КТКВК 070101 «Дошкільні заклади»: 
- КЕКВ 2275 (інші види палива)        – 54812,00 грн. 
- КЕКВ 2273 (електроенергія)            – 25000,00 грн. 
- КЕКВ 2230 (продукти харчування) – 11020,00 грн 
2. Збільшити видатки по КТКВК 070101 «Дошкільні заклади»  
- КЕКВ 2210 (предмети, матеріали) – 90832,00 грн., з них: 
- постільна білизна та рушники        – 68250,00 грн. 
- посуд                    -  11562,00 грн. 
- новорічні подарунки                -  11020,00 грн. 
3. По спеціальному фонду КТКВК 070101 фонд 07 зменшити видатки по 

КЕКВ 3132 в сумі 59549 грн. 
4. Збільшити видатки КТКВК 070101 фонд 07 по КЕКВ 3110 на  суму 59549 

грн (для придбання котла на дровах для ДНЗ №10 «Струмочок»). 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

планування, бюджету та комунальної власності. 
 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
 
Голосували «За» - 21 
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