
субвенції

субвенції  

загального 

фонду 

державног

о бюджету

субвенції 

спеціально

го фонду 

державного 

бюджету

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

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"

2017

Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації

400,00000 400,00000 323,58800 323,58800 0,00000 323,58800 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

№ 1.48 

капітальни

й ремонт 

адміністра

тивної 

будівлі

Економія 

субвенції 

спеціального 

фонду 76,412 

тис. грн за 

рахунок 

укладання 

договору з 

проектною 

організацією

2

Виготовлення 

проектної документації 

по об'єкту 

"Будівництво 

сучасного центру 

безпеки в с. Хочине, 

Олевського району 

Житомирської області"

2017

Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації

100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

№ 1.49 

будівництв

о центру 

безпеки

3

Будівництво 

водопровідних та 

каналізаційних мереж 

по вул. Гагаріна, 

Матросова, Корольова, 

Миру, Зоряній в м. 

Олевськ

2017 Об'єкт 3059,91600 2984,14600 2750,57645 2550,57645 2550,57645 0,00000 0,00000 200,00000
комунальна 

власність

ТОВ "Експертиза 

МВК     № 6071 

від 21.03.2017 

розпорядження 

міського глови 

№ 86 від 

23.03.2017

№ 1.19, 

реконструк

ція, 

будівництв

о 

інженерни

х мереж

Економія 

субвенції 

загального 

фонду 

233,56955 тис. 

грн за рахунок 

проведення 

торгів та 

укладання 

договору з 

підрядною 

організацією

Форма 

власності

Нормативний 

акт щодо 

затвердження 

проекту 

будівництва 

(ким і коли 

затверджено, 

№ акта)

коштів 

місцевого 

бюджету

Інших 

джерел 

фінансува

ння

Заповнюється для проектув 

будівництва

Додаток до листа № 2564 від 16.11.2017 року

Примітки

Обсяг фінансування у 2017 році, тис. гривень:

Усього

в тому числі за рахунок:

Найменування 

експертної 

організації, 

дата, № 

експертизи

Номер і 

назва 

завдання 

з плану 

соціально-

економічн

ого 

розвитку 

обєднаної 

територіа

льної 

громади, 

якому 

відпповіда

Перелік обєктів, що можуть реалізуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єданих територіальних громад у 2017 році в Олевській об'єднаній територіальній 

громаді

залишок на 

01.01.17

Державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад№ 

п/п

Період 

реалізації (рік 

початку і 

закінчення)

Результативні

сть реалізації 

проекту (для 

проектів 

будівництва, 

потужність 

відповідних 

одиниць)

усього

Кошторисна вартість 

обєкта, тис. гривень

Найменування 

проекту, його 

місцезнаходження, 

вид робіт
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Ліквідація підтоплень 

вул. Будівельників, 

вул. Партизанська, пер. 

Партизанський, вул. 

Постишева, вул. 1-й 

пров. Чапаєва, вул. 

Чапаєва, вул. Лесі 

Українки, вул. Гоголя, 

вул. О. Кошевого, вул. 

Чернишевського, вул. 

Арефєва, вул. Щорса в 

м. Олевськ 

(капітальний ремонт) 

2017 Об'єкт 1456,70000 1425,17000 1348,75299 1348,75299 0,00000 1348,75299 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

Філія 

ДП"Укрдержекс

пертиза" у 

Житомирській 

області, № 06-

0599-16 від 

04.10.2016

розпорядження 

міського глови 

№ 7 від 

25.01.2017

№ 1.15, 

реконструк

ція, 

будівництв

о 

інженерни

х мереж 

Економія 

субвенції 

спеціального 

фонду 76,41701 

тис. грн за 

рахунок 

укладання 

договору з 

підрядною 

організацією

5

Реконструкція 

(енергоефективна 

термосанація) будівлі 

ДНЗ  (ясла-садок) № 2 

"Малятко" за адресою: 

м. Олевськ, вул. 

Володимирська, 40

2016-2017 Об'єкт 1562,47300 837,87400 575,07442 575,07442 0,00000 575,07442 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

ТзОВ 

"Експертиза 

МВК", № 2661 

від 22.06.2016

розпорядження 

міського голови 

№ 105 від 

22.05.2016

№ 1.17, 

заходи по 

нергозбере

женню

Економія 

субвенції 

спеціального 

фонду 

262,79958 тис. 

грн за рахунок 

укладання 

договору з 

підрядною 

організацією

6

Реконструкція 

(енергоефективна 

термосанація) будівлі 

ДНЗ № 13 "Золотий 

ключик" за адресою: 

м.Олевськ, вул. 40 

років Перемоги, 12

2017 Об'єкт 3493,51000 3451,51000 2678,42185 2678,42185 0,00000 2678,42185 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

ТзОВ 

"Експертиза 

МВК", № 4001 

від 26.09.2016

розпорядження 

міського голови 

№ 22 від 

25.01.2017

№ 1.11, 

заходи по 

енергозбер

еженню

Економія 

субвенції 

спеціального 

фонду 

773,08815тис. 

грн за рахунок 

проведення 

торгів та 

укладання 

договору з 

підрядною 

організацією

7

Реконструкція системи 

опалення Тепеницької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів по 

вул. Левчука, 27 в с. 

Тепениця Олевського 

району Житомирської 

області

2017 Об'єкт 967,43200 945,85700 774,29643 681,59643 0,00000 681,59643 2,70000 90,00000
комунальна 

власність

Філія ДП 

"Укрдержбудекс

пертиза"№ 06-

0046-16 від 

30.03.2016 

наказ відділу 

освіти № 105 

від 22.05.2017

№ 7.15, 

економія 

витрат  на 

енергоносії

, 

забезпечен

ня 

належного 

режиму в 

закладі

Економія 

171,56057 тис. 

грн, в тому 

числі економія 

субвенції 

спеціального 

фонду 8,40357 

тис. грн. за 

рахунок 

укладання 

договору з 

підрядною 

організацією
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Реконструкція 

(енергоефективна 

термосанація) будівлі 

ДНЗ (ясла-садок) № 10 

"Струмочок" за 

адресою: м. Олевськ, 

вул. Свято-

Миколаївська, 36

2017 Об'єкт 1553,15400 1529,77600 1237,70585 1145,00585 0,00000 1145,00585 2,70000 90,00000
комунальна 

власність

ТзОВ 

"Експертиза 

МВК", № 4160 

від 10.10.2016

розпорядження 

міського голови 

№ 28 від 

25.01.2017

№ 1.16, 

заходи по 

енергозбре

женню

Економія  

294,77015 тис. 

грн. субвенції 

спеціального 

фонду за 

рахунок 

проведення 

торгів та 

укладання 

договору з 

підрядною 

організацією

9

Реконструкція 

(енергоефективна 

термосанація) будівлі 

ДНЗ № 19 "Сонечко" за 

адресою: м.Олевськ, 

вул.Свято-

Миколаївська, 51А

2017 Об'єкт 1530,52400 1477,58100 1477,58100 1384,88100 0,00000 1384,88100 2,70000 90,00000
комунальна 

власність

ТзОВ 

"Експертиза 

МВК", № 3103 

від 25.07.2016

розпорядження 

міського голови 

№ 30 від 

25.01.2017

№ 1.10, 

заходи по 

енергозбер

еженню

10

Капітальний ремонт 

(заміна вікон) 

Кишинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Олевського 

району Житомирської 

області

2017 Об'єкт 1081,53700 1059,34700 931,35085 931,35085 0,00000 931,35085 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

Філія ДП 

"Укрдержбудекс

пертиза"№ 06-

0007-17 від 

10.05.2017

наказ відділу 

освіти №104 від 

19.05.2017

№ 7.13, 

енергозбер

еження

Економія 

127,99615 тис. 

грн. в тому 

числі економія 

субвенції 

спеціального 

фонду 

68,649150 тис. 

грн. за рахунок 

укладання 

договору з 

підрядною 

організацією

11

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Київська в м. Олевськ 

2016-2017 Об'єкт 1471,98800 1065,16800 1050,69900 1050,69900 1050,69900 0,00000 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

Філія ДП 

"Укрдержбудекс

пертиза" № 06-

0245-16 від 

24.05.2016

розпорядження 

міського голови 

№ 137 від 

05.10.2016

№ 1.38, 

капітальни

й ремонт 

об'єктів 

благоустро

ю

Економія 

субвенції 

загального 

фонду 14,469 

тис. грн за 

рахунок 

укладання 

договору з 

підрядною 

організацією

12

Капітальний ремонт 

дороги по вул.Свято-

Миколаївська в 

м.Олевськ 

Житомирської області

2017-2018 Об'єкт 8085,32600 8029,68900 3261,66200 3261,66200 0,00000 3261,66200 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

Філія ДП 

"Укрдержбудекс

пертиза" № 06-

0509-17 від 

19.06.2017

розпорядження 

міського голови 

№ 192 від 

05.07.2017

 № 1.40, 

капітальни

й ремонт 

об'єктів 

благоустро

ю
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Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Володимирська в 

м.Олевськ 

Житомирської області

2017 Об'єкт 5692,48200 5653,43300 5099,69557 5099,69557 4889,54857 210,14700 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

Філія ДП 

"укрдержбудексп

ертиза" № 06-

0445-17 від 

15.06.2017 

розпорядження 

міського голови 

№ 178 від 

19.06.2017

№ 1.37 

капітальни

й ремонт 

об'єктів 

благоустро

ю 

Економія 

субвенції 

загального 

фонду 

553,73743 тис. 

грн. за рахунок 

проведення 

торгів та 

заключення 

договору з 

підрядною 

організацією

14

Капітальний ремонт 

бульвару Воїнів 

Афганців в м. Олевськ 

2017 Об'єкт 697,98000 678,28900 578,28900 578,28900 0,00000 578,28900 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

ТзОВ 

"Експертиза 

МВК" № 7195 

від 23.05.2017

розпорядження 

міського голови 

№ 168 від 

08.06.2017 

№ 1.43, 

капітальни

й ремонт 

об'єктів 

благгоустр

ою

Економія 

субвенції 

спеціального 

фонду 100,00 

тис. грн за 

рахунок 

укладання 

договору з 

підрядною 

організацією

15

Реконструкція 

зовнішнього вуличного 

освітлення з 

використанням 

світлодіодних систем в 

м. Олевськ 

Житомирської області 

(вул. Володимирська, 

вул. Чапаєва)

2017 Об'єкт 789,40900 766,28500 665,98500 665,98500 0,00000 665,98500 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

ДП 

"Укрдержекспер

тиза" №06-1227-

15 від 29.01.2016

ропорядження 

міського голови 

№ 20 від 

25.01.2017

№ 1.5, 

заходи з 

впровадже

ння 

енергозбер

ігаючих 

технологій

Економія 100,30 

тис. грн. в тому 

числі економія 

субвенції 

спеціального 

фонду 34,015 

тис. грн. за 

рахунок 

укладання 

договору 

зпідрядною 

організвцією   

16

Реконструкція 

зовнішнього вуличного 

освітлення з 

використанням 

світлодіодних систем в 

м. Олевськ 

Житомирської області 

(вул. Київська, вул. 

Пушкіна)

2017 Об'єкт 940,12100 912,10500 782,12236 782,12236 0,00000 782,12236 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

ДП 

"Укрдержекспер

тиза" №06-1228-

15 від 29.01.2016

розпорядження 

міського голови 

№ 21 від 

25.01.2017

№ 1.6, 

заходи з 

впровадже

ння 

енергозбер

ігаючих 

технологій

Економія 

129,98264 тис. 

грн. в тому 

числі економія 

субвенції 

спеціального 

фонду 29,98264 

тис. грн. за 

рахунок 

укладання 

договору з 

підрядною 

організацією

17

Реконструкція 

вуличного освітлення 

міста Олевська: 

вул.О.Олеся; 

вул.Калинова; 

вул.Фарзаводська; 

вул.Коростенська; 

вул.Гетьмана 

Сагайдачного

2017 Об'єкт 448,29800 429,23700 376,96412 376,96412 0,00000 376,96412 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

ТзОВ 

"Експертиза 

МВК" № 5015 

від 06.12.2016

розпорядження 

міського голови 

№ 24 від 

25.01.2017

№ 1.31, 

заходи з 

впровадже

ння 

енергозбер

ігаючих 

технологій 

Економія 

52,27288 тис. 

грн. в тому 

числі економія 

субвенції 

спеціального 

фонду 2,27288 

тис. грн. за 

рахунок 

укладання 

договору з 
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Капітальний ремонт 

дороги по вул. 40 річчя 

Перемоги в м.Олевськ

Житомирської області

2017 Об'єкт 1091,081 1078,82500 997,34760 997,34760 0,00000 997,34760 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

ДП 

«Укрдержекспер

тиза» №06-0854-

16 від 12.12.2016 

розпорядження 

міського голови 

№ 146 від 

24.05.2017 р.

№ 1.28 

Капітальн

ий ремонт 

об'єктів 

благоустро

ю

Економія 

81,4744 тис. грн 

. в тому числі 

економія 

субвенції 

спеціального 

фонду 3,47740 

тис. грн. за 

рахунок 

укладання 

договору з 

підрядною 

організацією

19

Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. 40 

річчя Перемоги в 

м.Олевськ 

Житомирської області

2017 Об'єкт 774,41600 766,32400 664,29960 664,29960 0,00000 664,29960 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

ДП 

«Укрдержекспер

тиза» №06-0734-

16 від 30.11.2016 

розпорядження 

міського голови 

№ 148 від 

24.05.2017 

№ 1.25 

Капітальн

ий ремонт 

об'єктів 

благоустро

ю

Економія 

субвенції 

спеціального 

фонду 102,0244 

тис. грн. за 

рахунок 

укладання 

договору з 

підрядною 

організацією

20

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"

2017

Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації

60,00000 60,00000 30,00000 30,00000 0,00000 30,00000 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

№ 1.44 

капітальни

й ремонт 

об'єктів 

соціальної 

сфери

Економія 30,000 

тис. грн за 

рахунок  

укладання 

договору з 

проектною 

організацією

21

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"

2017

Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації

60,00000 60,00000 30,00000 30,00000 0,00000 30,00000 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

№ 1.45 

об'єкти 

реконструк

ції, 

капітально

го 

будівництв

а

Економія 30,000 

тис. грн за 

рахунок  

укладання 

договору з 

проектною 

організацією



22

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"

2017

Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації

80,00000 80,00000 45,00000 45,00000 0,00000 45,00000 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

№ 1.46 

капітальни

й ремонт 

об'єктів 

соціальної 

сфери

Економія 45,000 

тис. грн за 

рахунок  

укладання 

договору з 

проектною 

організацією

23

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"

2017

Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації

80,00000 80,00000 45,00000 45,00000 0,00000 45,00000 0,00000 0,00000
комунальна 

власність

№ 1.47 

капітальни

й ремонт 

об'єктів 

соціальної 

сфери

Економія 45,000 

тис. грн за 

рахунок  

укладання 

договору з 

проектною 

організацією

24

Реконструкція 

вуличного освітлення  

міста Олевська: вул. 

Інтернаціональна; 

вул.Б.Хмельницького; 

вул. Покальчука; вул. 

Горького; проміжок 

між вул. Герцена-

Олевська; вул. О. 

Кошевого; вул. Січових 

стрільців; вул. 

Першотравнева

2017 Обєкт 1279,44500 1226,55400 1226,55400 1226,55400 801,77600 424,77800 0,00000 0,00000
Комунальна 

власність

ТзОВ 

"Експертиза 

МВК" № 3937 

від 21,09.2016

ропорядження 

міського голови 

№ 6 від 

25.01.2017

№ 1.4, 

заходи з 

впровадже

ння 

енергозбер

ігаючих 

технологій

Протяжність  

електромережі 

6066 м

25

Капітальний ремонт 

приміщення (заміна 

вікон) Зольнянської 

ЗОШ І-ІІ ступенів в с. 

Зольня, площа 

Перемоги, 2  

Олевського району 

Житомирської області

2017 Обєкт 136,48100 135,15100 135,15100 135,15100 0,00000 135,15100 0,00000 0,00000
Комунальна 

власність

наказ відділу 

освіти, молоді  

та спорту №34 

від 13,09.2017

№ 7.31, 

енергозбер

еження

Заміна віконних 

блоків 65,5 м.кв.



26

Капітальний ремонт 

приміщення 

Тепеницької 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

(заміна вікон) по вул. 

Левчука, 27 в с. 

Тепениця   Олевського 

району Житомирської 

області

2017 Обєкт 286,24800 242,67300 242,67300 242,67300 0,00000 242,67300 0,00000 0,00000
Комунальна 

власність 

наказ відділу 

освіти, молоді 

та спорту       № 

41від 

13.09.2017

№ 7.29, 

енергозбер

еження

Заміна віконних 

блоків 155,5 

м.кв.

27

Капітальний ремонт 

приміщення 

Замисловицької 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

(заміна вікон) по вул. 

Княгині Ольги, 3 в с. 

Замисловичі  

Олевського району 

Житомирської області

2017 Обєкт 239,00700 144,02700 144,02700 144,02700 0,00000 144,02700 0,00000 0,00000
Комунальна 

власність

наказ відділу 

освіти, молоді 

та спорту № 42 

від 13.09.2017

№ 7.30, 

енергозбер

еження

Заміна віконних 

блоків 111,2 

м.кв.

28

Капітальний ремонт 

приміщення 

Лопатицької 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

(заміна вікон) по вул. 

Гагаріна, 50 в с. 

Лопатичі Олевського 

району Житомирської 

області

2017 Обєкт 208,69100 165,21100 165,21100 165,21100 0,00000 165,21100 0,00000 0,00000
Комунальна 

власність

наказ відділу 

освіти , молоді 

та спорту № 39 

від 13.09.2017

№ 7.24, 

енергозбер

еження

Заміна віконних 

блоків 99,2 м.кв.

29

Капітальний ремонт 

приміщення 

Хочинської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

(заміна вікон) по вул. 

Шкільна, 1 в с. Хочине  

Олевського району 

Житомирської області

2017 Обєкт 286,41700 242,93700 242,93700 242,93700 0,00000 242,93700 0,00000 0,00000
Комунальна 

власність

наказ відділу 

освіти, молоді 

та спорту №35 

від 13.09.2017

№ 7.28, 

енергозбер

еження

Заміна віконних 

блоків 142,3 

м.кв.



30

Капітальний ремонт 

приміщення 

Олевського центру 

художньо-естетичної 

творчості учнівської 

молоді (заміна вікон) 

по вул. Гетьмана 

Виговського, 30 в м. 

Олевськ  Олевського 

району Житомирської 

області

2017 Обєкт 276,40100 202,11600 202,11600 202,11600 0,00000 202,11600 0,00000 0,00000
Комунальна 

власність

наказ відділу 

освіти, молоді 

та спорту  №38 

від 13.09.2017

№ 7.23, 

енергозбер

еження

Заміна віконних 

блоків 140,18 

м.кв.

31

Капітальний ремонт 

комунальної 

установи"Олевська 

центральна лікарня" 

Олевської міської ради, 

будівлі адмініістрації 

другий поверх(заміна 

вікон та дверей) за 

адресою провулок 

Промисловий,2 у м. 

Олевськ  Житомирської 

області

2017 Обєкт 260,68600 256,88600 175,41900 175,41900 0,00000 175,41900 81,46700 0,00000
Комунальна 

власність

наказ КУ 

"Олевська 

центральна 

лікарня" 

Олевської 

мської ради № 

від 

№ 7.3, 

енергозбер

еження

Заміна віконних 

блоків 95,3 м.кв.

37358,6420 36486,171 28358,500 27880,400 9292,600 18587,800 89,567 470,000

Міський голова                                                                           О.В.Омельчук                                


