
                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 209 

ХІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.08.2017 року 

 

Про  внесення доповнень  до 

Програми економічного і соціального  

розвитку  Олевської  об’єднаної  

територіальної громади  на 2017 рік  

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 року  № 

410 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад» та з метою формування інфраструктури Олевської об’єднаної 

територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, міська  рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до розділу 1 «Об’єкти реконструкції,  

капітального  будівництва»  таблиці  «Основні напрямки та заходи розвитку 

Олевської об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації у 2017 

році»   Програми економічного і соціального розвитку Олевської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 рік, а саме: 

1.1. Доповнити пунктом 1.44. Виготовлення проектної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі 

дошкільного навчального закладу №25 «Чебурашка» по вул. Морозова, 3 в с. 

Зольня Олевського району Житомирської області». Обсяг фінансування - 

60,00 тис. грн. в т.ч. державний бюджет -30,00тис.грн.; міський бюджет - 

30,00тис. грн. 

1.2. Доповнити пунктом 1.45. Виготовлення проектної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі 



дошкільного навчального закладу по вул.Сергія Шепетька,18 в с. Сущани 

Олевського району Житомирської області». Обсяг фінансування - 60,00тис. 

грн. в т.ч. державний бюджет - 30,00 тис.грн.; міський бюджет - 30,00тис. 

грн. 

1.3. Доповнити пунктом 1.46. Виготовлення проектної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі Лопатицької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Гагаріна, 50 с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області». Обсяг фінансування - 80,00тис. грн. в т.ч. державний 

бюджет - 45,00 тис.грн.; міський бюджет  - 35,00 тис. грн. 

1.4. Доповнити пунктом 1.47. Виготовлення проектної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі 

Замисловицької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Княгині Ольги, 3 в с. Замисловичі 

Олевського району Житомирської області». Обсяг фінансування - 80,00 тис. 

грн. в т.ч. державний бюджет - 45,00 тис.грн.; міський бюджет - 35,00 тис. 

грн. 

1.5. Доповнити пунктом 1.48. Виготовлення проектної документації по 

об’єкту «Реконструкція адміністративної будівлі міської ради під центр 

надання адміністративних послуг по вул.Володимирська, 2 в м. Олевськ  

Житомирської області. Обсяг фінансування - 400,00 тис.гр., в т.ч. державний 

бюджет - 400,00тис.грн.  

1.6. Доповнити пунктом 1.49 Виготовлення проектної документації по 

об’єкту «Будівництво сучасного центру безпеки в с. Хочине Олевського 

району Житомирської області». Обсяг фінансування - 100,00 тис.грн., в т.ч. 

державний бюджет - 100,00тис.грн.       

1.7. Доповнити пунктом 1.50 Виготовлення проектної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул.Левчука, с. Тепениця Олевського 

району Житомирської області». Обсяг фінансування - 25,00тис.грн., в т.ч. 

міський бюджет - 25,00 тис.грн. 

1.8. Доповнити пунктом 1.51 Виготовлення проектної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Набережна, с.Кам`янка 

Житомирської області». Обсяг фінансування - 20,00 тис.грн., в т.ч. міський 

бюджет - 20,00тис.грн. 

1.9. Доповнити пунктом 1.52 Виготовлення проектної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Г.Тютюнника  м. Олевськ 



Житомирської області». Обсяг фінансування - 25,00 тис.грн., в т.ч. міський 

бюджет - 25,00тис.грн. 

1.10. Доповнити пунктом 1.53 Виготовлення проектної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. М.Коцюбинського  м.Олевськ 

Житомирської області». Обсяг фінансування - 20,00 тис.грн., в т.ч. міський 

бюджет - 20,00 тис.грн. 

1.11. Доповнити пунктом 1.54 Виготовлення проектної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Льонозаводська  м.Олевськ 

Житомирської області». Обсяг фінансування - 25,00 тис.грн., в т.ч. міський 

бюджет - 25,00 тис.грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних 

відносин Ніколайчука  О.В. 

 

 

 

Міський  голова                   О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голосували  «За»          - 22 

 

 

 

 

 


