ПРОГРАМА
економічного і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік
Олевська міська об’єднана територіальна громада Житомирської області (далі –
ОТГ) створена відповідно до рішення 12-ї сесії Олевської міської ради VІІ скликання
№177 від 04.07.2016 року «Про добровільне об’єднання громад».
Місцезнаходження: північно-західна частина Житомирської області, басейн
річки Уборть. На півночі межує з Республікою Білорусь, на заході – з Рокитнівським
районом Рівненської області. Площа – 2010,9 кв. км. Населення – 33982 особи.
Олевська ОТГ є найбільшою громадою на Житомирщині та входить до числа
найбільших в Україні. До складу ОТГ входять 54 населені пункти: м. Олевськ, смт.
Дружба (Діброва), смт. Новоозерянка (Озеряни, Рудня-Озерянська), с. Жубровичі, с.
Журжевичі (Рудня), с. Замисловичі (Рудня-Замисловицька, Устинівка, Шебедиха), с.
Зольня (Ковалівка, Сердюки), с. Зубковичі, с. Калинівка (Бацево, Ліски), с. Кам’янка
(Лісове), с. Кишин (Болярка, Забороче, Лугове), с. Копище (Майдан-Копищенський), с.
Лопатичі, с. Майдан (Джерело, Сарнівка), с. Покровське (Будки, Михайлівка,
Млинок), с. Рудня-Бистра (Варварівка, Корощине, Сновидовичі), с. Стовпинка
(Держанівка), с. Сущани (Андріївка), с. Тепениця (Артинськ, Обище, Соснівка,
Хмелівка), с. Хочино (Перга, Рудня-Перганська, Рудня-Хочинська), с. Юрово.
Центр громади – місто Олевськ. Відстань до обласного центру – м. Житомира –
залізницею – 163 км, автошляхами – 180 км. Відстань від Києва 235 км. Через місто
проходить залізниця сполученням Київ – Львів, автодорога Майдан-Копищенський –
Котлярка, за 9 км від міста – автодорога міжнародного значення Київ – Ковель –
Ягодин.
Програма економічного і соціального розвитку Олевської міської ОТГ
Житомирської області на 2018 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог
Законів України «Про добровільне об’єднання громад», «Про державне прогнозування
та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», рішення ХІV
сесії VІІ скликання Житомирської обласної ради від 21.12.2017 р. №868 «Про
Програму економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2018 рік»,
рішення ХХV сесії VІІ скликання Олевської районної ради від 22.12.2017 р. №255
«Про Програму економічного і соціального розвитку Олевського району на 2018 рік».
Програма передбачає узгодження спільних дій органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування зі створення у 2018 році сприятливих умов для
соціально-економічного розвитку Олевської ОТГ.
Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку територіальної
громади та можливостей місцевого бюджету за 2017 рік, визначено головні проблеми,
основні напрями соціально-економічного розвитку територіальної громади у 2018 році
та заходи щодо їх реалізації.
Програму сформовано на основі пропозицій та прогнозів структурних
підрозділів міської ради, в.о. старост, підприємств, установ і організацій, з
урахуванням стратегічних напрямів, визначених у Державній стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 06.08.2014 р. №385, Стратегії розвитку Житомирської області на період до
2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 19.03.2015 р. № 1403, завдань та
плану заходів на 2018 – 2020 роки з її реалізації, затверджених рішенням обласної ради
від 22.12.2016 р. №413, рішення ХVІ сесії Олевської міської ради VІ скликання від
25.04.2012 р. №208 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Олевськ
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на 2012-2020 роки», Стратегії розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної
громади до 2027 року, затвердженої рішенням XХІ сесії Олевської міської ради VІІІ
скликання від 22.12.2017 р. № 395.
На підставі аналізу тенденцій соціально-економічного розвитку у попередніх
роках в програмі визначені прогнозні показники, а за урахуванням оцінки ресурсного
потенціалу, змін у законодавчих та нормативно-правових актах, наявних проблем і
можливих ризиків та нагальних потреб – основні напрями та заходи, спрямовані на
досягнення її мети та стратегічних пріоритетів розвитку громади.
Організацію
виконання Програми забезпечує міська рада Олевської
об’єднаної територіальної громади. З метою оцінки ходу реалізації програмних
завдань і заходів міська рада забезпечуватиме
проведення моніторингу
виконання Програми за результатами роботи за перше півріччя та 9 місяців 2018 року,
а після завершення терміну дії – підготовку річного звіту про її виконання.
У ході виконання Програми до неї можуть вноситися зміни і доповнення, які в
установленому порядку подаються на розгляд і затвердження міській раді.
При складанні Програми були враховані депутатські звернення, що надійшли
під час підготовки Програми.
Основні зусилля об’єднаної територіальної громади у 2018 році будуть
спрямовані на закріплення позитивних тенденцій розвитку економіки ОТГ, досягнення
якісних зрушень в економічній та соціальній сферах, розвитку підприємництва,
забезпечення підвищення рівня життя населення.
Загальна характеристика Програми економічного і соціального розвитку
Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік
1. Ініціатор розроблення Програми
економічного і соціального розвитку
Олевської міської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік

1. Олевська міська рада

2. Розробники Програми

2. Управління та відділи міської ради

3. Співрозробники Програми

3. Виконавчий апарат міської ради

4. Відповідальний виконавець Програми

4. Олевська міська рада

5. Учасники Програми

5. Виконком міської ради, підприємства
комунальної власності, суб’єкти
підприємницької діяльності усіх форм
власності, громадські організації,
населення громади

6. Термін реалізації Програми

6. 2018 рік

7. Перелік бюджетів, які беруть участь у
виконанні Програми

7. Державний, обласний,
місцевий бюджети, позабюджетні кошти
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Основна мета розвитку громади у 2018 році:
Програма спрямована на:
- виконання заходів Стратегії розвитку Олевської міської об’єднаної
територіальної громади;
- створення умов для зміцнення потенціалу громади на основі ефективного
функціонування реального сектору економіки та розвитку підприємництва;
- створення умов для економічного зростання шляхом сприяння залученню
інвестицій і впровадженню підприємствами інноваційних та інвестиційних
проектів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної продукції із
застосуванням ресурсозберігаючих технологій, надання їм всебічної
підтримки (юридичної, організаційної, презентаційної);
- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;
- підвищення рівня добробуту населення, співпрацю між громадськістю,
бізнесом і владою, розвиток та формування сучасної інфраструктури,
збереження історико-культурної спадщини, покращення екологічної безпеки
території громади.
Цілями діяльності об’єднаної територіальної громади є підвищення
ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного
функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи
шляхом зміцнення та збільшення доходної частини бюджету, підвищення
ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.
Основні завдання та заходи на 2018 рік:
-

-

-

-

забезпечення виконання заходів, передбачених Стратегією розвитку Олевської
міської ОТГ та даною Програмою;
забезпечення виконання доходної частини бюджету;
забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати фізичними та
юридичними особами податків, зборів та обов’язкових платежів до місцевого
бюджету;
реконструкція об’єктів соціальної сфери;
створення сприятливих умов для розвитку виробництва;
забезпечення підвищення конкурентоспроможності осіб без професії,
особливо молоді та економічно активного населення;
вжиття ефективних заходів щодо легалізації трудових відносин та детінізації
доходів населення, зокрема шляхом проведення постійної роз’яснювальної
роботи;
подальший розвиток сучасної торговельної інфраструктури споживчого
ринку з пріоритетним орієнтиром на забезпечення населення широким
асортиментом товарів і послуг;
проведення заходів по упорядкуванню комунального майна;
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-

-

-

-

забезпечення відкритості інформації про вільні земельні ділянки та
приміщення на території громади для бізнесу та започаткування нової
підприємницької справи;
представлення туристичного потенціалу об’єднаної територіальної громади на
обласних туристичних виставкових заходах;
забезпечення доступності медичних та освітніх послуг;
впровадження нових педагогічних технологій, розширення кількості
предметів з поглибленим вивченням, покращення роботи з обдарованими
учнями, активізація участі учнів в олімпіадах і конкурсах;
збереження та подальший розвиток культурного потенціалу;
забезпечення належного функціонування та розвитку дошкільної освіти;
покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та періодичного
оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних
матеріалів про громаду, висвітлення практик інвестування у засобах масової
інформації, участь та представлення інвестиційного потенціалу на
інвестиційних форумах;
забезпечення відкритості та прозорості, об’єктивного та всебічного
інформування територіальної громади про діяльність міської ради.
Очікувані результати:

-

забезпечення створення фінансової основи для планомірного досягнення
стратегічних цілей Олевської міської ОТГ;
стабільне функціонування бюджетної системи;
збільшення надходження платежів до бюджету;
залучення інвестицій для розвитку громади;
проведення інвентаризації земельних ділянок;
розвиток інфраструктури та інженерних мереж ОТГ ;
створення умов для підтримки підприємництва;
збільшення кількості внутрішніх та в’їзних туристів та екскурсантів;
сприяння забезпеченню здорового способу життя населення;
підвищення ефективності управління комунальним сектором економіки;
упорядкування комунального майна, забезпечення контрольованості та
підвищення ефективності його використання;
підвищення відповідальності керівників об’єктів комунальної власності;
покращення якості освіти;
збереження та розширення мережі дошкільних закладів;
збільшення питомої ваги населення, що обслуговується на засадах сімейної
медицини;
забезпечення комплексного підходу до вирішення питання підтримки
учасників Антитерористичної операції та їх родин;
ліквідація підтоплення території;
поліпшення екологічної ситуації на території Олевської ОТГ;
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підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності
територій завдяки ефективному використанню наявного економічного
потенціалу.

-

Освіта
Головна мета: забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності
прав громадян на отримання якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей
дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, форм і методів організації
навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах, сприяння інноваційному розвитку освітнього середовища, збереження та
вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів відповідно
до потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного
утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення
всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням. Створення умов для
зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації
оздоровлення та відпочинку, зміцнення здоров’я засобами фізичної культури та
спорту.
Оцінка поточної ситуації:
На даний час у громаді функціонує 39 закладів освіти. З них:
14 шкіл І-ІІІ ступенів;
1 гімназія (Олевська) та 2 НВК (Новоозерянський та Дружбівський);
11 шкіл І-ІІ ступенів;
7 шкіл І ступеню;
Олевська дитячо-юнацька спортивна школа;
Олевська дитячо-юнацька спортивна школа боротьби;
Олевський центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді;
Олевський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового
навчання і професійної орієнтації учнів.

•
•
•
•
•
•
•
•

В загальноосвітніх навчальних закладах зберігається стабільна кількість учнів.
навчальний рік
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

кількість учнів
4432
4387
4581
4311

82% учнів (3577 чол.) навчається в школах І-ІІІ ступенів, гімназії та НВК, 18%
контингенту учнів (734 чол.) припадає на школи І та І-ІІ ступенів.
Із шкіл І-ІІІ ступенів мають проблеми з наповнюваністю Дружбівський НВК – з
11 класів сформовано 7, в яких навчається 56 учнів (проектна потужність 464 учні), та
Новоозерянський НВК – з 11 класів сформовано 7 класів для 57 учнів (проектна
потужність 392 учні).
Повнокомплектними серед шкіл І-ІІ ступеню є Калинівська (89 учнів),
Стовпинська (72 учні) та Сущанська (139 учнів) школи І-ІІ ступенів. У 7 школах І
ступеню навчається 70 учнів, з яких 43 навчається за індивідуальним планом.
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На балансі відділу освіти, молоді та спорту знаходяться 6 спеціалізованих
шкільних автобусів. Поза межами пішохідної доступності проживає 316 учнів з 32 сіл
ОТГ. Всіх дітей забезпечено підвозом до місць навчання і додому. 181 учень
підвозиться шкільним автобусом, 115 – транспортом підприємства «РІМ-БОГДАН».
Забезпечується безкоштовний підвіз 142 вчителів до місць роботи.
Усі заклади освіти переведено на опалення твердим паливом. У 30 школах
встановлено склопакети. 21 школа має центральне опалення. Внутрішні санвузли
наявні в 9 школах, що становить 25%.
Найменування
навчального
закладу

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Тип
пприміщення
(типове/
пристосоване)
1
2
Олевська гімназія
типове
Олевська ЗОШ І-ІІІ ст. №2
типове
Олевська ЗОШ І-ІІІ ст. №3
типове
Дружбівський НВК
типове
Новоозерянський НВК
типове
Варварівська ЗОШ І-ІІІ ст.
типове
Жубровицька ЗОШ І-ІІІ ст.
типове
Замисловицька ЗОШ І-ІІІ ст. типове
Зубковицька ЗОШ І-ІІІ ст.
типове
Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст.
типове
Кишинська ЗОШ І-ІІІ ст.
типове
Покровська ЗОШ І-ІІІ ст.
типове
Копищанська ЗОШ І-ІІІ ст.
типове
Лопатицька ЗОШ І-ІІІ ст.
типове
Майданська ЗОШ І-ІІІ ст.
типове
Тепеницька ЗОШ І-ІІІ ст.
типове
Хочинська ЗОШ І-ІІІ ст.
типове
Калинівська ЗОШ І-ІІ ст.
типове
Журжевицька ЗОШ І-ІІ ст.
типове
Зольнянська ЗОШ І-ІІ ст.
типове
Корощинська ЗОШ І-ІІ ст.
пристосов
М.Копищенська ЗОШ І-ІІ ст. типове
Озерянська ЗОШ І-ІІ ст.
типове
Перганська ЗОШ І-ІІ ст.
пристосов
Сердюківська ЗОШ І-ІІ ст.
типове
Стовпинська ЗОШ І-ІІ ст.
типове
Сущанська ЗОШ І-ІІ ст.
типове
Юрівська ЗОШ І-ІІ ст.
типове
Андріївська ЗОШ І ст.
пристосов
Будківська ЗОШ І ст.
типове
Заборочанська ЗОШ І ст.
пристосов
Болярська ЗОШ І ст.
пристосов
Джерельська ЗОШ І ст.
пристосов
Сарнівська ЗОШ І ст.
типове
Хмелівська ЗОШ І ст.
типове

Наявність
централізов
аного
водогону

Наявність
централіз
ованого
водовідве
дення
4

3
+
ведуться роботи
ведуться роботи
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ведуться роботи
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Наявність
діючих
внутрішні
х
туалетів
5
+

+
+
+
+
+
+
+
+
-
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У 2016 році в опорні школи освітніх округів – Олевську гімназію, Олевську
ЗОШ №3, Дружбівський НВК, Лопатицьку ЗОШ, Копищенську ЗОШ та Кишинську
ЗОШ – за обласною Програмою поліпшення матеріальної бази кабінетів природничоматематичного циклу було придбано шість інтерактивних комплексів. Закуплено
сучасний кабінет хімії в Олевську ЗОШ І-ІІІ ст. №2.
У 2017 році закуплено кабінети географії і фізики в Олевську ЗОШ І-ІІІ ст.
№3, біології і фізики в Олевську гімназію, інформатики – в Олевську ЗОШ І-ІІІ ст.
№2, біології – в Кишинську ЗОШ, географії – в Лопатицьку ЗОШ, хімії – в
Копищенську ЗОШ.
У закладах освіти налічується 339 комп’ютерів (з них 312 придбано більше 5ти років тому) та 38 ноутбуків. У 17 школах І-ІІІ ступенів встановлено навчальнокомп’ютерні комплекси на 196 робочих місць. У всіх шести опорних школах є в
наявності інтерактивні дошки та мультимедійні проектори.
Проблемні питання:
 недостатність фінансування навчальних закладів для ремонту, реконструкції та
покращення матеріально-технічної бази;
 капітальний ремонт, встановлення або відновлення роботи санвузлів.
 реконструкція будівлі Олевської ДЮСШ;
 термосанація приміщень опорних шкіл;
 капітальний ремонт приміщення Олевського ЦХЕТУМ;
 зношеність комп’ютерної техніки 70%;
 до мережі Інтернет підключено лише 12 з 35 шкіл;
 в селах відсутній швидкісний Інтернет, що не дає можливості
використовувати його у навчальних цілях;
 необхідність встановлення сучасних котлів, закупівлі торфобрикету для
забезпечення належного теплового режиму в школах, які опалюються грубками (16
шкіл);
 застаріла матеріально-технічна база кабінетів природничо-математичного
циклу;
 слабка матеріальна база шкільних майстерень;
 недостатнє фінансування фізичної культури і спорту;
 відсутність спортивних споруд, які б відповідали стандартам.
Основні завдання на 2018 рік:
удосконалення мережі загальноосвітніх закладів, підтримка їх ефективного
функціонування;
 зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
 створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей, збереження і
зміцнення їхнього здоров’я;
 збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку;
 створення умов для повноцінного харчування учнів;
 організація якісного, збалансованого та дієтичного харчування;
 забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій;
 забезпечення права дітей на дошкільну освіту;
 забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів та учителів
сільської місцевості до місць навчання та в зворотному напрямку;
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 забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, вчителів, їх
участі в конкурсах, спортивних змаганнях, олімпіадах, фестивалях, семінарах, заходах
громади, обласних та Всеукраїнських заходах;
 забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів сільської місцевості;
 впровадження системи інклюзивної освіти.

Охорона здоров’я
В комунальній установі «Олевська центральна лікарня» 150 цілодобових ліжок.
За 2017 рік виконано 45023 ліжко-днів. При 35 ліжках денного стаціонару
виконано 17069 ліжко-днів.
За І півріччя 2017 лікарські відвідування склали 209041 особа.
Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах – 300,1 днів.
Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах – 487,6 днів.
Кількість пролікованих хворих у стаціонарі 5752 особи.
Середня тривалість лікування в стаціонарах одного хворого – 7,7 днів.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Позитивні моменти:
КУ «Олевська ЦЛ» акредитована 24.07.2017 року.
Немає заборгованості по заробітній платі та енергоносіях.
Відсутня післяопераційна летальність.
Високий показник обстеження вагітних на ВІЛ-інфекцію.
Відсутні черепно-мозкові, спинальні травми у новонароджених.
Відсутня материнська смертність.
Надана спонсорська допомога:
 м’який інвентар – 39,4 тис. грн., господарський інвентар – 9,5 тис. грн.
 твердий інвентар – 38,7 тис. грн.
 медінструментарій – 12,2 тис. грн.
Проблемні питання:
Забезпеченість лікарями по окремих фахах (лікар-невропатолог дитячий, лікархірург, лікар приймального відділення).
Забезпечення медпрацівників житлом.
Недостатність коштів для оновлення матеріально-технічної бази, медичної
апаратури та обладнання.
Непрогнозований стан із захворюваністю на онкопатологію і туберкульоз.

Прогнозні обсяги та джерела
фінансування у 2018 році (тис. грн.)

інші джерела
фінансування

місцеві бюджети

обласний бюджет

державний бюджет

у тому числі

Всього

Потреба в коштах на реалізацію
заходу

Перелік заходів

Термін виконання

№
п/п

Виконавці

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ

Очікуваний
результат від
реалізації
заходу
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І. Поліпшення надання допомоги матерям і дітям
1.

Забезпечення придбання
препаратів для лікування
дихальних розладів у
новонароджених (неосурф)

Олевська
ЦЛ

На
протязі
2018 р.

52,8

52,8

52,8

2.

Забезпечення придбання
вакцин БЦЖ

Олевська
ЦЛ

На
протязі
2018 р.

5,0

5,0

5,0

Цілодобове
надання екстреної
і невідкладної
допомоги

ІІ. Поліпшення надання допомоги хворим вірусним гепатитом В і С

1.

Забезпечення придбання
препаратів для лікування
хворих на вірусні гепатити

Олевська
ЦЛ

На
протязі
2018 р.

10,0

10,0

10,0

Покращення
надання допомоги
хворим

70,0

Забезпечення
населення
безпечними
препаратами крові

ІІІ. Забір, переробка та зберігання компонентів донорської крові

1.

Придбання гемаконів та тест
смужок, компенсація донорам

Олевська
ЦЛ

На
протязі
2018 р.

90,0

90,0

20,0

ІV. Придбання, зберігання, використання наркотичних засобів

1.

Забезпечення препаратами
хворих на онкологічні
захворювання

Олевська
ЦЛ

На
протязі
2018 р.

250,0

250,0

Допомога
онкохворим

250,0

V. Покращення роботи по ранньому виявленню туберкульозу

1.

Придбання рентген-плівки

Олевська
ЦЛ

На
протязі
2018 р.

120,0

120,0

30,0

90,0

Подолання
епідемії
туберкульозу

VI. Лікування хворих на цукровий діабет

1.

Забезпечення в препаратах
інсуліну та їх аналогах

Олевська
ЦЛ

На
протязі
2018 р.

1200,0

1200,0

1200,0

Допомога хворим
на цукровий
діабет

Культура
Галузь культури Олевської ОТГ складається з Олевського міського будинку
культури, 13 сільських та селищних будинків культури, 25 сільських клубів,
Центральної міської бібліотеки для дорослих та бібліотеки для дітей, 35 бібліотекфілій, Олевського краєзнавчого музею та музею історії с. Копище, Олевської музичної
школи.
Позитивні моменти
Заклади відділу культури розширили свої послуги щодо надання всебічного
культурно-творчого розвитку та активного відпочинку дітей, молоді та дорослих. У
закладах налічується 210 клубних формувань, що на 8 більше порівняно з минулим
роком. Колективи художньої самодіяльності громади неодноразово брали участь у
обласних конкурсах та фестивалях, де займали призові місця. Сім художніх колективів
носять звання «народний аматорський».
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Проблемні питання
– переведення працівників галузі в режим повного робочого дня відповідно до
навантажень;
– забезпечення фінансування культурно-мистецьких заходів, підтримка обдарованої
молоді;
– потреба в невідкладних капітальних ремонтах закладів культури та здійснення
заходів щодо їх опалення в зимовий період (в 11-ти закладах відсутнє опалення);
– низька забезпеченість закладів культури новим технічним обладнанням, сучасною
звукопідсилюючою та освітлювальною апаратурою, сценічними костюмами,
музичними інструментами, комп’ютерною технікою;
– недостатня забезпеченість бібліотек спеціалізованим інвентарем (кафедри
обслуговування, столи, стільці, стелажі);
– комп’ютеризація бібліотек з підключенням до мережі Інтернет;
– потреба у поточному ремонті концертного залу та класів музичної школи, придбання
музичних інструментів (акордеон, фортепіано).
Шляхи вирішення
- пошук додаткових джерел фінансування;
- пошук орендарів приміщень закладів культури;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
- звернення до народних депутатів, депутатів обласного та міського рівня;
-поповнення книжкового фонду централізованої бібліотечної системи за рахунок
проведення акції «Подаруй книгу».
Розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення здорового
життя

способу

Проблемні питання:
Недостатня кількість спортивних об’єктів для занять фізичною культурою та
спортом.
Занедбаний та аварійний стан стадіону «Колос».
Потребує капітального ремонту приміщення ДЮСШ.
Основні напрямки діяльності:
Реконструкція трибун та побутових приміщень майнового комплексу стадіону
«Колос».
Створення умов для занять фізичною культурою та спортом.
Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
Забезпечення належного функціонування закладів фізичної культури і спорту.
Очікувані результати:
Поліпшення стану здоров’я населення шляхом створення належних умов для
занять спортом.
Поширення масових видів спорту, збільшення кількості осіб, зайнятих
фізичною культурою та спортом.
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Молодіжна і сімейна політика
За 2017 рік комунальною установою «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Олевської міської ради» охоплено соціальними послугами 489 різних категорій
сімей/осіб, у яких виховується 806 дітей. А саме, охоплено 143 сім’ї, в яких 168 дітей
учасників антитерористичної операції, яким надано соціальну підтримку. Соціальними
послугами охоплено 35 сімей, в них 36 дітей, які прибули в Олевську ОТГ з тимчасово
окупованої території та районів проведення Антитерористичної операції.
На території Олевської ОТГ функціонує та перебуває під соціальним
супроводженням 8 прийомних сімей (ПС), в яких виховується 20 прийомних дітей, та
1 дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ), в якому виховується 7 дітей-вихованців. У
цих сім’ях створено належні умови для утримання дітей, є все необхідне для
забезпечення нормального рівня життєдіяльності дітей в родині. В ході соціального
супроводження ПС та ДБСТ було надано 853 соціальні послуги.
Соціальною підтримкою сімей, в яких під опікою/піклуванням виховуються дітисироти та діти, позбавлені батьківського піклування, охоплено 50 сімей, в яких
виховується 89 дітей.
Соціальною роботою охоплено 18 осіб та 1 сім’ю з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, яким надана психологічна підтримка та
проведена соціальна робота щодо адаптації до самостійного життя.
На обліку в Центрі перебуває 64 сім’ї, які опинилися в складних життєвих
обставинах та в яких виховується 142 дитини. Всі сім’ї охоплені соціальними
послугами, зокрема 31 сім’я перебувала під соціальним супроводом, з них 13 сімей
завершено соціальний супровід з позитивним результатом та 1 сім’ю знято з
соціального супроводу з причин невиконання умов договору соціального супроводу
батьками, інші 33 сім’ї охоплені роботою за карткою обліку роботи з сім’єю. Протягом
року виявлено та поставлено на облік 19 сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах, в них 37 дітей. Знято з обліку 13 сімей, в них 25 дітей, як такі, що
подолали складні життєві обставини.
Основні завдання на 2018 рік
 забезпечення ефективної роботи Центру в територіальній громаді відповідно до
діючих соціальних стандартів та нормативів, збереження затвердженої штатної
чисельності працівників Центру;
 організація соціальної роботи Центру за визначеними напрямами та
державними соціальними стандартами;
 спрямованість діяльності Центру на пріоритетність індивідуальної соціальної
роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді в громаді;
 зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які утримуються у державних дитячих закладах шляхом реінтеграції в
сімейне оточення, подальший розвиток форм сімейного виховання: усиновлення,
опіки/піклування, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;
 сприяння у створенні сімей патронатних вихователів у громаді;
 сприяння у вирішенні питання забезпечення соціальним житлом осіб з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ РОЗВИТКУ ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2018 РОЦІ

№
п/п

Найменування
завдання

1

Будівництво
центру безпеки

2

Підвищення
стандартів життя

3
Капітальний
ремонт
4

Розвиток
спортивної
інфраструктури

Найменування
заходу

Обсяг
фін.
ресурсів,
тис.грн.

Бюджет
ОТГ

2018 рік
Держав Обласний
ний
бюджет
бюджет

1. Об’єкти реконструкції , капітального будівництва
Будівництво сучасного
В межах
В межах
центру безпеки в с.
кошторисних
кошторис
Хочине Олевського
призначень
них
району Житомирської
призначен
області
ь
Реконструкція
3500,00
3500,00
адміністративної
будівлі міської ради
під центр надання
адміністративних
послуг по вул.
Володимирська, 2 в м.
Олевськ Житомирської
області
Поточний ремонт
будівлі Олевської
міської ради
(адміністрація)
Реконструкція трибун
та побутових
приміщень майнового

200,00

9165,867

Інші
Виконавці

Міська рада

Міська рада

Міська рада

200,00

9165,867

Міська рада
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5

Розвиток
спортивної
інфраструктури

6

Енергозбереження

7

Енергозбереження

8

Утримання доріг
міста

9

Утримання доріг
міста

комплексу стадіону
«Колос» по вул.
Промислова, 8-а в м.
Олевськ Житомирської
області
Реконструкція
майнового комплексу
стадіону «Колос» по
вул. Промислова, 8-а в
м. Олевськ
Ремонт покрівлі
ДЮСШ м. Олевськ
Капітальний ремонт
та ефективна
термосанація
Кишинського
стаціонарного
відділення для
постійного
проживання
Територіального
центру соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг)
Капітальний ремонт
тротуарів по вул.
Київській в м.
Олевську
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул.
Першотравнева в м.

12710,784

500,00

200,00

100,00

100,00

160,00

1797,397

Міська рада

12710,784

300,00

Міська рада

160,00

1797,397

Міська рада

Міська рада

Міська рада
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10

Утримання доріг
міста

11

Утримання доріг
міста

12

Утримання доріг
міста

13

Утримання доріг
міста

14

Утримання доріг
міста

15

Утримання доріг
міста

16

Утримання доріг
міста

Олевськ Житомирської
області
Капітальний ремонт
дороги по вул. Герцена
в м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул. Олексія
Береста в м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул.
Пушкіна кп дороги +
тротуар в м.Олевськ
Капітальний ремонт
дороги по вул.
Житомирська в м.
Олевськ Житомирської
області
Капітальний ремонт
дороги по вул.
Московська в м.
Олевськ Житомирської
області
Капітальний ремонт
дороги по вул. Січевих
стрільців кп дороги +
тротуар в м. Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул.
Олевської республіки в
м. Олевськ

2528,401

2528,401

Міська рада

2296,823

2296,823

Міська рада

2060,117

2060,117

Міська рада

833,326

833,326

Міська рада

2708,255

2708,255

Міська рада

755,016

755,016

Міська рада

3712,489

3712,489

Міська рада
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17

Утримання доріг
міста

18

Утримання доріг
міста

19

Утримання доріг
міста

20

Утримання доріг
міста

21

Утримання доріг
міста

22

Утримання доріг
міста

23

Утримання доріг
міста

Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул.
Заводська в м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул.
Промислова в
м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул.
Гагаріна(право) в
м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул.
Ціолковського в
м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул. Зоряна
в м. Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по
вул.Комарова в
м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по
вул.Корольова (ліво) в
м. Олевськ

1088,341

1088,341

Міська рада

5964,82

5964,82

Міська рада

1328,156

1328,156

Міська рада

2980,524

2980,524

Міська рада

1205,64

1205,64

Міська рада

3791,774

3791,774

Міська рада

1460,806

1460,806

Міська рада

15

24

Утримання доріг
міста

25

Утримання доріг
міста

26

Утримання доріг
міста

27

Утримання доріг
міста

28

Утримання доріг
міста

29

Утримання доріг
міста

30

Утримання доріг
міста

Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул. Ковпака
в м.Олевську
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул. СвятоМиколаївська в
м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул.
Матросова в м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул.
Космонавтів в
м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул. Миру в
м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
тротуарів по вул.
Промислова в
м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
тротуарів по вул.
Олевської республіки в
м.Олевськ
Житомирської області

4028,542

Міська рада

4028,542

5809,938

5809,938

Міська рада

1987,626

1987,626

Міська рада

2484,854

2484,854

Міська рада

2537,861

2537,861

Міська рада

3528,52

3528,52

Міська рада

2538,113

2538,113

Міська рада
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31

Утримання доріг
міста

32

Утримання доріг
міста

33

Утримання доріг
міста

34

Утримання доріг
міста

35

Утримання доріг
міста

36

Утримання доріг
міста

37

Утримання доріг
міста

38

Утримання доріг
міста

Капітальний ремонт
тротуарів по вул.
Герцена в м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
тротуарів по вул.
Олексія Береста в
м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
тротуарів по вул.
Московська в
м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
тротуарів по вул.
Заводська в м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
тротуарів по вул.
Свято-Миколаївська в
м.Олевськ
Житомирської області
Поточний ремонт
тротуарів по вул.
Свято-Миколаївська
м.Олевськ
Поточний ремонт
тротуарів по вул.
Володимирська
м.Олевськ
Капітальний ремонт
дороги по вул. Юрка

461,572

461,572

Міська рада

1755,256

1755,256

Міська рада

1501,577

1501,577

Міська рада

546,353

546,353

Міська рада

5139,496

5139,496

Міська рада

200,00

200,00

Міська рада

200,00

200,00

Міська рада

747,283

747,283

Міська рада
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39

Утримання доріг
міста

40

Утримання доріг
міста

41

Утримання доріг
міста

42

Забезпечення
функціонування
інженерних мереж

43

Забезпечення
функціонування
інженерних мереж

Тютюнника в
м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул.
Коцюбинського в
м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул.
Володимирська
(тротуари) в м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
дороги по вул.
Льонозаводська в м.
Олевськ Житомирської
області
Стандартне
приєднання до
електричних мереж
електроустановок
очисних споруд
каналізації за адресою:
Житомирська область,
м.Олевськ,
вул.Герцена
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Стандартне
приєднання до
електричних мереж

1444,739

Міська рада

1444,739

2566,079

2566,079

Міська рада

950,00

950,00

Міська рада

155,511

155,511

Міська рада

6,156

6,156

Міська рада
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44

45

46

47

електроустановок
насосних агрегатів по
перекачуванню
побутових стоків м.
Олевськ, вул. Миру»
Забезпечення
Виготовлення
функціонування
проектно-кошторисної
інженерних мереж
документації
«Стандартне
приєднання до
електричних мереж
електроустановок
насосних агрегатів по
перекачуванню
побутових стоків м.
Олевськ, вул.
Калинова»
Реконструкція
Виготовлення
інженерних мереж проектної документації
на ремонт зливової
каналізації по вул.
Княгині Ольги
м.Олевськ
Реконструкція
Реконструкція
інженерних мереж
ливневої мережі по
вул. СвятоМиколаївська в м.
Олевськ Житомирської
області
Утримання доріг
Виготовлення
міста
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт

6,156

6,156

Міська рада

40,00

40,00

Міська рада

62,611

62,611

Міська рада

50,00

50,00

Міська рада
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48

Утримання доріг
міста

49

Утримання доріг
міста

50

Утримання доріг
міста

51

Утримання доріг
міста

52

Утримання доріг
міста

53

Утримання доріг
міста

54

Утримання доріг
міста
Утримання доріг
міста
Утримання доріг

55
56

дороги по вул. Гоголя,
Ареф’єва, Л.Українки,
Хмелівська,
Будівельників,
Партизанська, провул.
Партизанський,
У.Кармелюка
В. Лобановського в м.
Олевськ»
Поточний ремонт
провул. Олега
Кошевого м.Олевськ
Поточний ремонт
провул. Комарова
м.Олевськ
Поточний ремонт
провул. Олевської
республіки м.Олевськ
Поточний ремонт
провул.Павленка
м.Олевськ
Поточний ремонт вул.
Співдружності
м.Олевськ
Поточний ремонт
провул. СвятоВозвиженський м.
Олевськ
Поточний ремонт вул.
Олевська м.Олевськ
Поточний ремонт вул.
Рівненська м.Олевськ
Поточний ремонт вул.

5,00

5,00

Міська рада

5,00

5,00

Міська рада

5,00

5,00

Міська рада

5,00

5,00

Міська рада

5,00

5,00

Міська рада

5,00

5,00

Міська рада

5,00

5,00

Міська рада

5,00

5,00

Міська рада

5,00

5,00

Міська рада
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57
58
59
60

міста
Утримання доріг
міста
Утримання доріг
міста
Утримання доріг
міста
Реконструкція
мосту

1

Утримання
зелених насаджень

2

Капітальний
ремонт об’єктів
благоустрою

3

Санітарна очистка
території

4

Санітарна очистка
території

Рад м.Олевськ
Поточний ремонт вул.
5,00
5,00
Ступіна м.Олевськ
Поточний ремонт вул.
5,00
5,00
Житня м.Олевськ
Поточний ремонт вул.
5,00
5,00
Весняна м. Олевськ
Виготовлення
200,00
200,00
проектно-кошторисної
документації
«Реконструкція мосту
через річку Уборть по
вул. СвятоВоздвиженській в м.
Олевськ»
2. Санітарна очистка та утримання об’єктів благоустрою
Видалення аварійних
В межах
дерев на території
кошторисних
громади
призначень
Корегування робочого
50,00
50,00
проекту «Парк
відпочинку по вул.
Свято-Миколаївській в
м. Олевськ»
Упорядкування
В межах
стихійних
кошторисних
сміттєзвалищ на
призначень
території громади
Влаштування
500,00
450,00
контейнерних
майданчиків для
роздільного зберігання
ТПВ - 10 шт

Міська рада
Міська рада
Міська рада
Міська рада

Міська рада
Міська рада

Міська рада
Підрядна
організація
50,00

Міська рада
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5

Санітарна очистка
території

6

Санітарна очистка
території

7

Благоустрій

8
9

Санітарна очистка
території
Поводження з
твердими
побутовими
відходами

10

Санітарна очистка
території

11

Інформування
населення міста

12

Утримання
зелених насаджень
Утримання
об’єктів

13

Закупівля 18
контейнерів (1,1 м3)
для роздільного
зберігання ТПВ
Закупівля трактора
для виконання робіт з
благоустрою
Придбання
автогрейдеру
Придбання
асенізаторної машини
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації на
облаштування
сміттєзвалища
Вивіз ТПВ з усіх
вулиць міста згідно
графіку

Облаштування
інформаційних тумб
для розміщення
оголошень,
інформаційних
матеріалів на території
громади
Створення нових
зелених насаджень
Утримання міського
кладовища

200,00

150,00

50,00

Міська рада

500,00

500,00

Міська рада

2500,00

2500,00

Міська рада

1500,00

1500,00

Міська рада

50,0

50,0

Міська рада

Кошти
мешканців
міста у
відповідності
до укладених
договорів
28,0

Підрядна
організація

28,0

Міська рада

35,0

35,0

Міська рада

100,0

100,0

Міська рада
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благоустрою
14

Благоустрій

15

Благоустрій

16

Благоустрій

17

Благоустрій

18

Благоустрій

19

Благоустрій

20

Благоустрій

21

Благоустрій

22

Благоустрій

Заміна огорожі на
кладовищі по вул.
Зарічна с.Лопатичі
Заміна огорожі на
кладовищі по вул.
Гагаріна с.Лопатичі
Ремонт огорожі
кладовища в урочищі
Мар’янівка с.
Калинівка
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації «Заміна
огорожі кладовища
с.Зольня»
Заміна огорожі
кладовища
с.Поровське
Капітальний ремонт
огорожі кладовища
с.Тепениця Олевського
району
Капітальний ремонт
огорожі кладовища
с.Хмелівка Олевського
району
Капітальний ремонт
огорожі кладовища
с.Артинськ Олевського
району
Ремонт огорожі

25,00

25,00

Міська рада

25,00

25,00

Міська рада

25,00

25,00

Міська рада

5,00

5,00

Міська рада

30,0

30,00

Міська рада

261,704

261,704

Міська рада

193,379

193,379

Міська рада

150,329

150,329

Міська рада

30,00

30,00

Міська рада

23

кладовища с.Майдан
23

Благоустрій

24

Благоустрій

25

Благоустрій

26

Благоустрій

27

Благоустрій

28

Благоустрій

29

Благоустрій

30

Благоустрій

1

Збереження від
руйнування

2

Збереження від
руйнування

Ремонт огорожі
30,00
30,00
кладовища с. Юрово
Ремонт огорожі
20,00
20,00
кладовища с.Рудня Озерянська
Ремонт огорожі
50,00
50,00
кладовища с.Озеряни
Заміна огорожі
30,00
30,00
кладовища с.Сущани
Встановлення огорожі
50,00
50,00
на території 2-х
кладовищ с.Кам’янка
Капітальний ремонт
299,926
299,926
огорожі кладовища по
вул. Леніна в
с.Замисловичі
Заміна огорожі
30,00
30,00
кладовища с.
Варварівка
Ремонт огорожі
30,00
30,00
кладовища по вул.
Житомирській в
с.Зубковичі
3. Житлово-комунальне господарство та впровадження житлової політики
Капітальний ремонт
50,00
50,00
даху житлового
будинку в смт.Дружба
вул.Центральна,5
Капітальний ремонт
50,00
50,00
даху житлового
будинку в смт.Дружба

Міська рада
Міська рада
Міська рада
Міська рада
Міська рада
Міська рада

Міська рада
Міська рада

Міська рада

Міська рада

24

3

Покращення якості
води

4

Покращення якості
води

5

Підвищення якості
послуг

6

Формування
тарифів на послуги
водопостачання,
водовідведення,
утримання
житлових будинків
та вивозу ТПВ
Виконання Закону
України «Про
особливості
здійснення права
власності у
багатоповерхових

7

вул.Незалежна,8
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Технічне
переоснащення
системи
водопостачання
смт.Дружба»
Продовження робіт по
заміні центрального
водопроводу
смт.Дружба
Створення житловокомунального
підприємства
(утримання очисних
споруд та закладів
соціальної сфери)
м.Олевськ
Розробка економічнообгрунтованих
тарифів.

Сприяти жителям
багатоповерхових
житлових будинків у
визначенні управителя
даних будинків

35,229

444,271

10,00

Міська рада

35,229

444,271

10,00

Міська рада

Міська рада

Фінансування
не потребує

Міська рада

Не потребує
фінансування

Міська рада

25

8

будинках»
Індивідуальне
житлове
будівництво

9

Благоустрій
території

10

Об’єднання
співвласників
багатоповерхових
будинків
Програма
сприяння
діяльності ОСББ,
вуличних
комітетів

11

12

Реконструкція,
будівництво
інженерних мереж

13

Реконструкція,

Сприяти мешканцям
громади у вирішенні
питань побудови
індивідуальних
житлових будинків,
будівництві нових
будинків на власних
земельних ділянках
Впорядкувати існуючі
квартали житлової
забудови, домогтися
здійснення їх
благоустрою
Створення ОСББ в
багатоповерхових
комунальних житлових
будинках
Корегування робочого
проекту «Будівництво
водопровідних та
каналізаційних мереж
по вул. Калинова та
О.Олеся в м. Олевськ»
Корегування робочого
проекту «Будівництво
водопровідних та
каналізаційних мереж
по вул. Матросова,
Гагаріна, Корольова,
Миру, Зоряній в м.
Олевськ»
Виготовлення

Не потребує
фінансування

Міська рада

Кошти
мешканців
житлових
будинків

Міська рада,
вуличні
комітети

Кошти
мешканців
комунальних
будинків
20,00

20,00

Міська рада,
мешканці
комунальних
будинків
Міська рада

60,00

60,00

Міська рада

50,00

50,00

Міська рада
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будівництво
інженерних мереж

14

Енергозбереження

15

Енергозбереження

16

Енергозбереження

17

Енергозбереження

18

Енергозбереження

проектно-кошторисної
документації на
проведення робіт по
ліквідації підтоплень
с.Сарнівка
Капітальний ремонт
(енергоефективна
термосанація)
житлового будинку
м.Олевськ по
вул.Промислова,78
Капітальний ремонт
(енергоефективна
термосанація)
житлового будинку
м.Олевськ по вул.
Промислова,72
Капітальний ремонт
(енергоефективна
термосанація)
житлового будинку
м.Олевськ по вул.
Київська,16а
Капітальний ремонт
(енергоефективна
термосанація)
житлового будинку
м.Олевськ по вул.
Княгині Ольги, 22
Капітальний ремонт
(енергоефективна
термосанація)
житлового будинку

1349,807

300,00

1049,807

Міська рада

1349,876

300,00

1049,876

Міська рада

902,370

100,00

802,370

Міська рада

1349,507

300,00

1049,507

Міська рада

1499,718

350,00

1149,718

Міська рада
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19

Енергозбереження

1

Утримання доріг
населених пунктів
громади

2

Утримання доріг
населених пунктів
громади

3

Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади

4

5

Утримання доріг
населених пунктів
громади

м.Олевськ по вул.
Герцена, 22
Капітальний ремонт
1351,670
300,00
(енергоефективна
термосанація)
житлового будинку
м.Олевськ по вул.
Інтернаціональна,
32а
4. Ремонт комунальних доріг в населених пунктах громади
Капітальний ремонт 23,387+43,032=
66,419
вул. Зелена в с.
66,419
Кишин Олевського
району (1 та 2 черга)
Капітальний ремонт
23, 881
23,881
вул. Пушкіна та з’їзд
на вул. Павленка в
с.Кишин Олевського
району
Поточний ремонт
15,00
15,00
вул. Шевченка
с.Кишин
Виготовлення
15,00
15,00
проектної
документації
«Капітальний ремонт
вул.Лісова - 0,6км
с.Хочине»
Поточний ремонт
10,00
10,00
провул. Незалежний,
вул. Сидоренка,
Піскова, Незалежна
с.Перга

1051,670

Міська рада

Міська рада

Міська рада

Міська рада
Міська рада

Міська рада
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6

7

Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади

8

Утримання доріг
населених пунктів
громади

9

Утримання доріг
населених пунктів
громади

10

Утримання доріг
населених пунктів
громади

11

Утримання доріг
населених пунктів
громади

12

Утримання доріг
населених пунктів

Поточний ремонт
вул.Зарічна с.Рудня
Перганська
Капітальний ремонт
вул. Набережна в с.
Кам’янка Олевського
району Житомирської
області
Ямковий ремонт
вулиць
с.Замисловичі:
Соборна -1км.;
Вишнева -0,9км.;
Ковпака -0,5км.;
Гагаріна -0,5км.
Утримання ґрунтових
доріг по вул. Червона,
Ковальчука
с.Лопатичі
Утримання
асфальтованих доріг
по вул. Зарічна,
Шевченка,
Партизанська
с. Лопатичі
Виготовлення
проектнокошторисної
документації «Ремонт
дороги вул.Садова –
1,34 км с.Стовпинка»
Виготовлення
проектної

10,00

10,00

Міська рада

1497,542

1497,542

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада

25,00

25,00

Міська рада

30,00

30,00

Міська рада
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громади

13

14

15

16

17

Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади

Утримання доріг
населених пунктів
громади

документації
«Капітальний ремонт
доріг вул.Молодіжна,
Ковпака, Садова,
Суворова, Зарічна
с.Варварівка»
Поточний ремонт
дороги по вул.Озерна
с.Рудня-Бистра
Поточний ремонт
вул. Лісова, Нова,
Гагаріна с.Корощине
Поточний ремонт
дороги від с. Хочине
до кладовища
Поточний ремонт
вулиць с.Зубковичі з
підсипанням та
грейдеруванням:
Національного
визволення 2 км грунтове покриття;
Набережна 2 км грунтове покриття,
Поліська 1,5 км –
грунтове покриття;
Гагаріна 2 км грунтове покриття;
Урожайна 0,63 км грунтове покриття
Капітальний ремонт
дороги по вул.
Левчука с.Тепениця

5,00

5,00

Міська рада

5,00

5,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада

1498,14

1498,14

Міська рада
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18

Утримання доріг
населених пунктів
громади

19

Утримання доріг
населених пунктів
громади

20

Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади

21

22

23

24

25

Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг

Олевського району
Житомирської
області
Ремонт дороги по
вул. Садова, Зарічна,
вул. Будівельників та
вул. Вишнева, вул.
Мирна, вул. Поліська
в с.Тепениця
Олевського району
Поточний ремонт
вул. Лісна,
З.Тужилкіної,
Молодіжна
с. Покровське
Поточний ремонт
вул. Рад, Ковпака
с. Михайлівка.
Поточний ремонт
вул. Миру, Поліська,
Житомирська с.
Будки
Поточний ремонт
вул. Шевченка
с.Млинок.
Поточний ремонт
доріг с.Журжевичі
Ямковий ремонт вул.
Центральна – 0,9км.
с. Рудня
Замисловицька
Ямковий ремонт вул.

175,21

175,21

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада
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26

27

28

населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади

29

Утримання доріг
населених пунктів
громади

30

Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади

31

Центральна – 0,8км.с.
Шебедиха
Ямковий ремонт
вул.Партизанська с.
Устинівка
Капітальний ремонт
вул. Шевченка -2км.
с. Жубровичі
Ямковий ремонт
асфальтованих доріг
вул. Жовтнева,
Зелена, Молодіжна,
пров. Шевченка,
Центральна с.
Жубровичі
Підсипка ґрунтових
доріг вул. Лесі
Українки,
Рильського,
Заводська,
Соборна,Набережна,
Бурштинова, Калініна
с. Жубровичі
Поточний ремонт
вулиці с.Космонавтів
с. Сарнівка
Ямковий ремонт
доріг із асфальтовим
покриттям
вул.Зарічна, Миру,
Шкільна,
Першотравнева
с.Юрово

10,00

10,00

Міська рада

40,00

40,00

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

32

32

Утримання доріг
населених пунктів
громади

33

Утримання доріг
населених пунктів
громади

34

Утримання доріг
населених пунктів
громади

35

Утримання доріг
населених пунктів
громади

36

Утримання доріг
населених пунктів
громади

37

Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів

38

39

Поточний ремонт
дороги (висипка,
грейдерування) по
вул.Шуди с.Копище
Поточний ремонт
дороги (висипка,
грейдерування) по
вул.Шведа с.МайданКопищенський
Ямковий ремонт
вуличних доріг з
твердим покриттям
по вул. Юрія Креця,
Соборна, Гагаріна
смт.Новоозерянка
Поточний ремонт
вул.Партизанська,
Миру, Зарічна,
Перемоги, Зелена
с.Рудня-Озерянська
Ямковий ремонт вул.
Покровська,
Молодіжна,
Шевченка,
Набережна с.Сущани
Поточний ремонт
вул. Перемоги, Нова
с.Калинівка
Поточний ремонт
вул.Інтернаціональна,
пров.Лісовий с.Ліски
Поточний ремонт
вул. Миру, Боровця

10,00

10,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

33

40

41

42

43

44
45
46

47
48

громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
населених пунктів
громади
Утримання доріг
на території міста

Безпека
дорожнього руху
Утримання доріг
на території міста
Утримання доріг
на території міста
Утримання доріг
на території міста
Заміна зношеного
обладнання

с.Бацево
Поточний ремонт
вул. Перемоги
с.Ковалівка
Поточний ремонт
вул. Молодіжна,
Набережна с.Зольня
Поточний ремонт
вул. Першотравнева
с.Зольня
Проведення
поточного та
ямкового ремонту,
нанесення
дорожньої розмітки,
встановлення
дорожніх знаків
Придбання дорожніх
знаків
Утримання доріг в
зимовий період
Приготування
піскосуміші для
посипки доріг
Очищення зливової
каналізації
Придбання
обладнання на
піскорозкидач

10,00

10,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

200,0 із них:
150,0

200 із них:
150,0

Компаніяпереможець
конкурсу

30,0

30,0

20,0
20,0

20,0
20,0

299,0

299,0

200,0

200,0

150,0

150,0

1000,0

1000,0

Міська рада
Підрядна
організація
Міська рада
Підрядна
організація
Міська рада

5. Земельні питання
1

Інвентаризація
земель

Проведення
інвентаризації земель
на території громади,

Міська рада
Не потребує
фінансування
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2

3

4

Організація
аукціону з
продажу
земельних ділянок
та надання
земельних ділянок
в оренду на
конкурсних
засадах
Підтримка
підприємництва

Індивідуальне
житлове
будівництво

5

Розробка
генеральних
планів територій
громади

6

Розробка
генеральних
планів територій
громади

впорядкування
договорів оренди
земельних ділянок
Оформлення
документів на продаж
земельних ділянок з
аукціону

Визначення переліку
земельних ділянок для
передачі в оренду на
конкурсних засадах
для здійснення
підприємницької
діяльності
Виділення та
оформлення земельних
ділянок під житлову
забудову
Розроблення
топографічних зйомок,
проекту генерального
плану та плану
зонування с.Варварівка
Розроблення
топографічних зйомок,
проекту генерального
плану та плану
зонування с.Тепениця

350,0

350,0

Не потребує
фінансування

Спеціалісти
міської ради

Спеціалісти
міської ради

Міська рада
Кошти
забудовників
160,00

160,00

Міська рада

223,8

223,8

Міська рада

35

7

Розробка
генеральних
планів територій
громади

8

Розробка
генеральних
планів територій
громади

9

Розробка
генеральних
планів територій
громади

10

Розробка
генеральних
планів територій
громади

11

Розробка
генеральних
планів територій
громади

12

Розробка
генеральних
планів територій
громади

Розроблення
топографічних зйомок,
проекту генерального
плану та плану
зонування с.Соснівка
Розроблення
топографічних зйомок,
проекту генерального
плану та плану
зонування с.Копище
Розроблення
топографічних зйомок,
проекту генерального
плану та плану
зонування с.Кишин
Розроблення
топографічних зйомок,
проекту генерального
плану та плану
зонування с.Лопатичі
Розроблення
топографічних зйомок,
проекту генерального
плану та плану
зонування с.Хмелівка
Розроблення
топографічних зйомок,
проекту генерального
плану та плану
зонування с.Кам’янка

171,7

171,7

Міська рада

220,4

220,4

Міська рада

317,6

317,6

Міська рада

312,8

312,8

Міська рада

147,7

147,7

Міська рада

267,0

267,0

Міська рада
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13

Розробка
генеральних
планів територій
громади

Розроблення
топографічних зйомок,
проекту генерального
плану та плану
зонування с.Юрово

156,9

156,9

Міська рада

14

Розробка
генеральних
планів територій
громади

197,9

197,9

Міська рада

15

Розробка
генеральних
планів територій
громади

371,2

371,2

Міська рада

16

Виготовлення
нормативно грошових оцінок

Розроблення
топографічних зйомок,
проекту генерального
плану та плану
зонування с.Сущани
Розроблення
топографічних зйомок,
проекту генерального
плану та плану
зонування с.Тепениця
Виготовлення
нормативно грошових оцінок
населених пунктів
громади:с. Зольня;
с.Ковалівка,
с.Сердюки; с.Юрове;
смт.Дружба; с.Діброва;
с.Журжевичі, с.Рудня;
с.Жубровичі;
с.Кам’янка;
с.Замисловичі; с.
Рудня-Замисловицька;
с.Устинівка;
с.Шебедиха; с.Майдан;
с.Джерело; с.Сарнівка;
с.Тепениця;
с.Артинськ; с.Обище;

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

Міська рада
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17

Виготовлення
документації

18

Виготовлення
документації

19

Виготовлення
документації

1

Матеріальна
допомога

2

Здійснення заходів

с.Соснівка; с.Хмелівка;
с.Стовпинка;
с.Держанівка;
с.Лопатичі; с.Кишин,
с.Болярка; с.Забороче;
с. Лугове, м.Олевськ
Розроблення проекту
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки в с.Хочине,
вул. Малікрова,52
(Безпековий центр)
Розроблення проекту
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки в с.Копище,
вул. Партизанська,50
(ДНЗ)
Виготовлення
технічної документації
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки в с.Копище,
вул. Партизанська,50 а
(ДНЗ)
Надання цільової
матеріальної допомоги
на вирішення проблем
сімей, що опинилися в
складних життєвих
обставинах
Надання соціальних

8,133

8,133

Міська рада

10,253

10,253

Міська рада

5,019

5,019

Міська рада

6. Соціальний захист
355,5
355,5

Міська рада

10,00

Міська рада

10,00

38

3

4

5

6

1

щодо сімей/осіб,
які опинилися в
складних життєвих
обставинах
Здійснення заходів
щодо дітей-сиріт
та дітей
позбавлених
батьківського
піклування
Здійснення заходів
щодо дітей-сиріт
та дітей
позбавлених
батьківського
піклування
Опіка і захист

послуг сім’ям/особам,
які опинилися в
складних життєвих
обставинах
Здійснення планових
та позапланових
виїздів до сімей

Святкування та
надання подарунків до
дня Святого Миколая,
Новорічних свят для
дітей

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

10,00

10,00

Розвиток сімейних
5,00
5,00
форм виховання дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
Здійснення заходів
Захист майнових та
щодо дітей-сиріт
житлових прав дітейВ межах
В межах
та дітей
сиріт та дітей
кошторисних кошторисних
позбавлених
позбавлених
призначень
призначень
батьківського
батьківського
піклування
піклування
7. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів медицини, освіти, культури
Енергозбереження
Капітальний ремонт
8794,099
439,7
8354,399
(заходи
енергозбереження)
будівлі

Міська рада

Спонсор
ські
кошти

Міська рада

Міська рада

Міська рада

Міська рада
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2

Капітальний
ремонт закладів
освіти

3

Капітальний
ремонт закладів
освіти

4

Капітальний
ремонт закладів
освіти

Замисловицької ЗОШ
І-ІІІ ступенів по вул.
Княгині Ольги, 3 в
с.Замисловичі
Олевського району,
Житомирської області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації по
«Капітальний ремонт
системи
водопостачання,
водовідведення,
санвузлів в
Олевському ЦХЕТУМ
по вул. Виговського,30
в м.Олевськ»
Капітальний ремонт
системи
водопостачання,
водовідведення,
санвузлів в
Олевському ЦХЕТУМ
по вул. Виговського,30
в м.Олевськ
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
фасадів Олевського
ЦХЕТУМ по вул.
Виговського,30 в
м.Олевськ»

30,00

30,00

Міська рада

299,00

299,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада
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5

Капітальний
ремонт закладів
освіти

6

Капітальний
ремонт закладів
освіти

7

Капітальний
ремонт закладів
освіти

8

Енергозбереження

9

Енергозбереження

Капітальний ремонт
фасадів Олевського
ЦХЕТУМ по вул.
Виговського,30 в
м.Олевськ
Корегування робочого
проекту «Капітальний
ремонт покрівлі
Олевського МНВК по
вул. Пушкіна, 9 в м.
Олевськ Житомирської
області»
Капітальний ремонт
покрівлі Олевського
МНВК по вул.
Пушкіна, 9 в м.
Олевськ Житомирської
області
Капітальний ремонт
(заходи
енергозбереження)
будівлі Лопатицької
ЗОШ І-ІІІ ступенів по
вул. Гагаріна,50 в с.
Лопатичі Олевського
району Житомирської
області
Виготовлення
проектної документації
«Капітальний ремонт
(заходи
енергозбереження)
будівлі Олевської

299,00

299,00

Міська радва

20,00

20,00

Міська рада

500,00

8402,498

420,125

80,00

80,00

500,00

Міська рада

7982,373

Міська рада

Міська рада
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10

Енергозбереження

11

Енергозбереження

12

Капітальний
ремонт закладів
освіти

13

Капітальний
ремонт закладів

загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
№3 в м.Олевськ вул.
Пушкіна, 24 –б»
Виготовлення
проектної документації
«Капітальний ремонт
(заходи
енергозбереження)
будівлі Олевської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
№2 в м.Олевськ вул.
Шкільна,1»
Виготовлення
проектної документації
«Капітальний ремонт
(заходи
енергозбереження)
будівлі Кишинської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів в
с.Кишин вул.
Житомирська,63»
Капітальний ремонт
санвузлів
Варварівської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст по вул.
Шкільна, 2 в
с.Варварівка
Капітальний ремонт
приміщення їдальні

80,00

80,00

Міська рада

80,00

80,00

Міська рада

300,00

300,00

Міська рада

300,00

300,00

Міська рада
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освіти

14

Капітальний
ремонт закладів
освіти

15

Капітальний
ремонт закладів
освіти

16

Капітальний
ремонт закладів
освіти

17

Капітальний
ремонт закладів
освіти

18

Енергозбереження

Варварвської ЗОШ І-ІІІ
ст. по вул. Шкільна, 2
в с.Варварівка
Капітальний ремонт
санвузлів відділу
освіти Олевської
міської ради бульвар
Воїнів Афганців,1 в
м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
санвузлів ЗОШ І-ІІІ ст.
№2 по вул. Шкільна, 1
в м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
санвузлів ЗОШ І-ІІІ ст.
№3 по вул. Пушкіна,24
в м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
санвузлів Кишинської
ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.
Житомирська,63 в
с.Кишин Олевського
району Житомирської
області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
покрівлі Кишинської
ЗОШ І-ІІІ ст.»

183,899

Міська рада

183,899

234,30

234,30

Міська рада

168,00

168,00

Міська рада

193,904

193,904

Міська рада

45,00

45,00

Міська рада
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19

20

21

22
23

Покращення умов
життя жителів
громади

Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Технічне
переоснащення
системи
водопостачання
с.Кишин» (Підведення
води до Кишинського
стаціонарного
відділення,
Кишинської ЗОШ,
Кишинського ДНЗ)
Покращення якості
Виготовлення
води
проектно-кошторисної
документації
«Встановлення станції
по знезалізненню води
для школи з
проведенням
водопостачання до
ДНЗ від діючої
скважини школи 40
м.п. с. Жубровичі»
Енергозбереження
Поточний ремонт
системи опалення
(очистка батарей) в
ЗОШ І-ІІІ ст. с.
Жубровичі, вул.
Шевченка,1
Енергозбереження Поточний ремонт ЗОШ
І-ІІ ст. в c.Зольня
Енергозбереження
Поточний ремонт

71,137

71,137

Міська рада

30,00

30,00

Міська рада

100,00

100,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада

100,00

100,00

Міська рада
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24

25

26

27

28

системи опалення
(очистка батарей) в
ЗОШ І-ІІІ ст. с.
Зубковичі, вул.
Житомирська,43
Енергозбереження
Поточний ремонт
системи опалення
(очистка батарей) в
ЗОШ І-ІІІ ст. с.
Замисловичі , вул.
КнягиніОльги,3
Енергозбереження
Поточний ремонт
системи опалення
(очистка батарей) в
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кишин,
вул. Житомирська,63
Покращення якості Встановлення станції
води
знезалізнення води
ЗОШ І-ІІІ ст. с.
Камянка, вул.
Центральна,53
Ремонт
Поточний ремонт
інженерних мереж
системи
водопостачання,
водовідведення,
встановлення
шахтного колодязя
ДНЗ с.Зольня
Енергозбереження
Капітальний ремонт
(заміна вікон та
дверей) Сердюківської
ЗОШ І-ІІ ст. в
с.Сердюки

100,00

100,00

Міська рада

100,00

100,00

Міська рада

100,00

100,00

Міська рада

60,00

60,00

Міська рада

65,00

65,00

Міська рада
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29

Покращення умов

30

Покращення умов

31

Покращення умов

32

Енергозбереження

33

Енергозбереження

34

Покращення умов

Реконструкція
баскетбольного
майданчика Олевської
ЗОШ І-ІІІ ст. №3
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Реконструкція
меморіального парку с.
Копище»
Встановлення
футбольного
майданчика зі
штучним покриттям
Олевської ЗОШ І-ІІІ ст.
№3
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Утеплення фасаду
Варварівської ЗОШ ІІІІ ст.»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації «Заміна
вікон у двох
приміщеннях МайданКопищенської ЗОШ ІІІст.»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації «Ремонт
внутрішнього туалету

100,00

Міська рада

1000,00

Міська рада

300,00

200,00

50,00

50,00

1500,00

500,00

40,00

40,00

Міська рада

5,00

5,00

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада
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35

Покращення умов

36

Покращення умов

37

Капітальний
ремонт закладів
освіти

38

Енергозбереження

39

Покращення умов
навчання

40

Благоустрій

в МайданКопищенській ЗОШ ІІІ ст.»
Придбання
комп’ютерного класу
для Новоозянського
НВК
Придбання
комп’ютерної техніки
для Озерянської ЗОШ
І-ІІ ст.
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
котельні Зубковицької
ЗОШ І-ІІІ ст. та
тепломережі з
приєднанням до
адмінприміщення
Будинку культури та
АЗПСМ»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Утеплення фасаду
музичної школи»
Поточний ремонт
актового залу
Олевської музичної
школи
Виготовлення
проектної документації

В межах
кошторисних
призначень

Міська рада

В межах
кошторисних
призначень

Міська рада

40,00

40,00

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада

96,545

96,545

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

47

41

Енергозбереження

42

Економія витрат
на енергоносії,
забезпечення
належного
температурного
режиму в закладі

43

Завершення
будівництва

44

Економія витрат
на енергоносії,
забезпечення
належного
температурного
режиму в закладі

45

Капітальний
ремонт закладів
освіти

по благоустрою
музичної школи
м.Олевськ
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
Майданської ЗОШ І-ІІІ
ст.»
Реконструкція
головного корпусу
Олевської гімназії по
вул.
Інтернаціональній,34 в
м. Олевськ
Житомирської області
Олевська гімназія по
вул.
Інтернаціональна,34 в
м. Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт
котельні Олевського
міжшкільного
навчальновиробничого комбінату
по вул. Пушкіна,9 в
м. Олевськ
Житомирської області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт

Міська рада

10,0

10,00

5619,203

2476,249

3142,954

Міська рада

16564,727

1656.473

14908,254

Міська рада

135,282

135,282

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада

48

46

Капітальний
ремонт закладів
освіти

47

Капітальний
ремонт закладів
освіти

48

Капітальний
ремонт закладів
освіти

49

Енергозбереження

системи
водовідведення в
Олевській ЗОШ І-ІІІ
ст.№2 по вул. Шкільна,
1 в м. Олевськ
Житомирської області»
Капітальний ремонт
системи
водовідведення в
Олевській ЗОШ І-ІІІ
ст.№2 по вул. Шкільна,
1 в м.Олевськ
Житомирської області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
системи
водовідведення в
Олевській ЗОШ І-ІІІ
ст.№ 3 по вул.
Пушкіна,24 б в
м.Олевськ
Житомирської області»
Капітальний ремонт
системи
водовідведення в
Олевській ЗОШ І-ІІІ
ст.№ 3 по вул.
Пушкіна,24 б в
м.Олевськ
Житомирської області
Капітальний ремонт

200,00

20,00

200,00

Міська рада

Міська рада

20,00

200,00

200,00

Міська рада

63,791

63,791

Міська рада

49

50

Енергозбереження

51

Енергозбереження

52

Енергозбереження

приміщення
Хочиинської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
(заміна вікон) по вул.
Шкільна, 1 в с. Хочине
Олевського району
Житомирської області
Капітальний ремонт
приміщення
Зубковицької
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
(заміна дверей) по вул.
Житомирська в с.
Зубковичі Олевського
району Житомирської
області
Капітальний ремонт
приміщення
Стовпинської
загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів
(заміна вікон) по вул.
Корольова, 1 в с.
Стовпинка Олевського
району Житомирської
області
Капітальний ремонт
приміщення
Тепеницької
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів

75,402

75,402

Міська рада

99,84

99,84

Міська рада

96,5

96,5

Міська рада

50

53

Енергозбереження

54

Енергозбереження

55

Енергозбереження

(заміна вікон) по вул.
Левчука, 27 в с.
Тепениця Олевського
району Житомирської
області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
приміщення
Перганської
загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів
(заміна вікон, дверей)
по вул. Сидоренка,3 в
с. Перга Олевського
району Житомирської
області»
Капітальний ремонт
приміщення
Перганської
загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів
(заміна вікон, дверей)
по вул. Сидоренка,3 в
с. Перга Олевського
району Житомирської
області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
приміщення

20,00

500,00

20,00

Міська рада

20,00

500,00

20,00

Міська рада

Міська рада

51

56

Енергозбереження

57

Енергозбереження

58

Енергозбереження

Сущанської
загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів
(заміна вікон, дверей)
по вул. Набережна,1 в
с. Сущани Олевського
району Житомирської
області»
Капітальний ремонт
приміщення
Сущанської
загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів
(заміна вікон, дверей)
по вул. Набережна, 1 в
с. Сущани Олевського
району Житомирської
області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
приміщення
Новоозерянського
НВК (заміна вікон,
дверей) по вул.
Заводська,5 в
смт.Новоозерянка
Олевського району
Житомирської області»
Капітальний ремонт
приміщення
Новоозерянського

200,00

20,00

1000,00

200,00

Містка рада

Міська рада

20,00

1000,00

Міська рада

52

59

Енергозбереження

60

Енергозбереження

61

Покращення умов
навчання

НВК (заміна вікон,
дверей) по вул.
Заводська,5 в
смт.Новоозерянка
Олевського району
Житомирської області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
приміщення
Дружбівського НВК
(заміна вікон, дверей)
по вул. Незалежна,4 в
смт.Дружба
Олевського району
Житомирської області»
Капітальний ремонт
приміщення
Дружбівського НВК
(заміна вікон, дверей)
по вул. Незалежна,4 в
смт.Дружба
Олевського району
Житомирської області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Встановлення
модульної котельні та
системи
теплопостачання ЗОШ
І-ІІ ст.по вул.

20,00

1000,00

40,00

Міська рада

20,00

1000,00

40,00

Міська рада

Міська рада

53

62

Покращення умов
навчання

63

Покращення умов
навчання

64

Покращення умов
навчання

65

66

Створення
відповідних умов
для виховання
дітей
Енергозбереження

67

Енергозбереження

Кузнецова,6 в
с.Калинівка
Олевського району
Житомирської області»
Встановлення
модульної котельні та
системи
теплопостачання ЗОШ
І-ІІ ст.по вул.
Кузнецова,6 в
с.Калинівка
Олевського району
Житомирської області
Капітальний ремонт
системи опалення
Стовпинської ЗОШ І-ІІ
ст.
Закупівля обладнання
для санвузлів
Стовпинської ЗОШ І-ІІ
ст.
Придбання шкільного
автобусу
Капітальний ремонт
Юрівського клубу та
бібліотеки
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
Корегування проектної
документації

1200,00

1200,00

Міська рада

600,00

600,00

Міська рада

200,00

200,00

В межах
кошторисних
призначень

Міська рада

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада

54

68

Енергозбереження

69

Енергозбереження

70

Ремонт опалення

71

Ремонт закладів
соціальної сфери

72

Ремонт закладів
соціальної сфери

73

Ремонт закладів
соціальної сфери

«Реконструкція
покрівлі Будинку
культури по вул.
Княгині Ольги, 12 в
с.Замисловичі
Олевського району
Житомирської області»
Реконструкція
покрівлі Будинку
культури по вул.
Княгині Ольги, 12 в
с.Замисловичі
Олевського району
Житомирської області
Поточний ремонт
підлоги в актовому залі
Замисловицького
Будинку культури
Поточний ремонт
опалення (підключення
до діючої робочої
системи опалення з
заміною батарей)
актового залу
Жубровицького БК
Поточний ремонт
приміщення клубу
с.Журжевичі
Поточний ремонт
приміщення клубу с.
Рудня
Виготовлення
проектно-кошторисної

848,19

848,19

10,00

10,00

Міська рада

50,00

50,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

20,00

20,00

55

74

Енергозбереження

75

Енергозбереження

76

Ремонт закладів
соціальної сфери

77

Ремонт опалення

78

Ремонт опалення

документації
«Капітальний ремонт
будинку культури с.
Копище»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
стелі РудняБистрянського клубу»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Утеплення Будинку
культури с. Хочине»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
Покровського
сільського клубу»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
опалення Будинку
культури с. Кишин»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
опалення та покрівлі
сільського клубу в с.

15,00

15,00

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада

56

79

Ремонт закладів
соціальної сфери

80

Ремонт закладів
соціальної сфери

81

Енергозбереження

82

Енергозбереження

83

Ремонт закладів
соціальної сфери

84

Енергозбереження

Заборочче»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
клубу с.Перга»
Поточний ремонт
сільського клубу вул.
Лісова, 106-А в
с.Хмелівка Олевського
району Житомирської
області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації «Ремонт
даху Будинку культури
с.Дружба»
Капітальний ремонт
фасаду будинку
культури по вул.
Катерини Зеленко, 16
с.Корощине
Реконструкція покрівлі
будинку культури по
вул. Житомирська, 47а
в с. Зубковичі
Олевського району
Житомирської області
Капітальний ремонт
будинку культури
(заміна вікон та
дверей) по вул.
Житомирська, 47а в с.

15,00

15,00

Міська рада

48,00

48,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада

136,624

136,624

Міська рада

1275,02

1275,02

299,865

299,865

Міська рада

57

85

Енергозбереження

86

Капітальний
ремонт об’єктів
культури

87

Енергозбереження

88

Енергозбереження

89

Енергозбереження

Зубковичі Олевського
району Житомирської
області І поверх
Капітальний ремонт
будинку культури
(заміна вікон та
дверей) по вул.
Житомирська, 47а в с.
Зубковичі Олевського
району Житомирської
області ІІ поверх
Капітальний ремонт
будинку культури
(технічне
переоснащення
системи опалення) по
вул. Житомирська, 47а
в с. Зубковичі
Олевського району
Житомирської області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації на
опалення Будинку
культури та сільської
бібліотеки с.Калинівка
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
покрівлі, заміна вікон
клубу с.Сердюки"
Ремонт трьох

291,598

291,598

299,314

299,314

30,00

30,00

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

58

90

Енергозбереження

91

Енергозбереження

92

Енергозбереження

93

Енергозбереження

94

Розвиток охорони
здоров’я в
сільській

опалювальних грубок в
приміщенні
Озерянського клубу
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації «Заміна
вікон, дверей,
встановлення опалення
у Новоозерянському
Будинку культури»
Поточний ремонт
покрівлі клубу
с.Андріївка
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Технічне
переоснащення
системи опалення
Будинку культури
с.Копище»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Проведення
капітального ремонту
покрівлі, фасаду та
парадного входу
Будинку культури
м.Олевськ»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації

15,00

15,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада

20,00

50,00

65,00

20,00

Міська рада

Міська рада

50,00

65,00

КЗ Олевський
ЦПМСД

59

місцевості
95

96

97

98

99

100

101

Розвиток охорони
здоров’я в
сільській
місцевості
Розвиток охорони
здоров’я в
сільській
місцевості
Розвиток охорони
здоров’я в
сільській
місцевості
Розвиток охорони
здоров’я в
сільській
місцевості
Розвиток охорони
здоров’я в
сільській
місцевості
Розвиток охорони
здоров’я в
сільській
місцевості
Розвиток охорони
здоров’я в
сільській
місцевості

«Будівництво АЗПСМ
в с.Зольня»
Будівництво АЗПСМ в
с.Зольня Олевського
району Житомирської
області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Будівництво АЗПСМ
в с.Кишин»
Будівництво АЗПСМ в
с.Кишин Олевського
району Житомирської
області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Будівництво АЗПСМ
в с.Хочине»
Будівництво АЗПСМ в
с.Хочине Олевського
району Житомирської
області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Будівництво АЗПСМ
в смт.Новоозерянка»
Будівництво АЗПСМ в
смт.Новоозерянка
Олевського району
Житомирської області

6000,00

6000,00

КЗ Олевський
ЦПМСД

65,00

65,00

КЗ Олевський
ЦПМСД

6000,00

6000,00

КЗ Олевський
ЦПМСД

65,00

65,00

КЗ Олевський
ЦПМСД

3500,00

3500,00

КЗ Олевський
ЦПМСД

65,00

65,00

КЗ Олевський
ЦПМСД

3500,00

3500,00

КЗ Олевський
ЦПМСД

60

102

Енергозбереження

103

Енергозбереження

104
105

Ремонт закладів
культури
Енергозбереження

106

Енергозбереження

107

Ремонт закладів
медицини

108
109

Ремонт закладів
медицини
Поліпшення
матеріальнотехнічної бази

110

Енергозбереження

111

Енергозбереження

112

Енергозбереження

113

Поліпшення
матеріально-

Заміна дверей та вікон
у ФП с.Сердюки
Заміна дверей та вікон
у ФП с.Ковалівка
Поточний ремонт в
АЗПСМ с.Майдан
Ремонт грубок ФП
с.Сарнівка, с.Джерело
Заміна вікон та дверей
в Сущанському
АЗПСМ
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
в АЗПСМ с.Кам’янка.
Забезпечення
водопостачання та
водовідведення»
Поточний ремонт ФП
с.Зобороче
Дооснащення
структурних
підрозділів ЦПМСД
(мережі)
Заміна вікон та дверей
в АЗПСМ с.Варварівка
Заміна вікон та дверей
ФАП с.Покровське
Заміна вікон та дверей
АЗПСМ с.Сущани
Заміна котла та
ремонт котельні ФАП

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

10,00

10,00

30,00

30,00

50,00

КЗ Олевський
ЦПМСД
КЗ Олевський
ЦПМСД
КЗ Олевський
ЦПМСД
КЗ Олевський
ЦПМСД
КЗ Олевський
ЦПМСД
50,00

10,00

10,00

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

20,00

20,00

50,00

50,00

30,00

30,00

25,00

25,00

КЗ Олевський
ЦПМСД

КЗ Олевський
ЦПМСД
КЗ Олевський
ЦПМСД
КЗ Олевський
ЦПМСД
КЗ Олевський
ЦПМСД
КЗ Олевський
ЦПМСД
КЗ Олевський
ЦПМСД
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114

технічної бази
Енергозбереження

115

Енергозбереження

116

Ремонт закладів
медицини
Поліпшення
матеріальнотехнічної бази
Ремонт закладів
медицини

117

118

119

Ремонт закладів
медицини

120

Ремонт закладів
медицини

121

Енергозбереження

с.Стовпинка
Поточний ремонт
підлоги в ФАП
с.Замисловичі
Заміна котла в АЗПСМ
с.Лопатичі
Поточний ремонт в
АЗПСМ смт.Дружба
Потреба в придбанні
медичного обладнання
та апаратури
Капітальний ремонт
даху приміщення
поліклініки ЦЛ
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
даху будівлі паталогоанатомічного
відділення ЦЛ»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
даху в
адмінприміщенні ЦЛ
м. Олевськ»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
поліклінічного

15,00

15,00

КЗ Олевський
ЦПМСД

25,00

25,00

200,00

200,00

950,00

950,00

КЗ Олевський
ЦПМСД
КЗ Олевський
ЦПМСД
Олевська ЦЛ

400,00

400,00

Олевська ЦЛ

20,00

20,00

Олевська ЦЛ

20,00

20,00

Олевська ЦЛ

20,00

20,00

Олевська ЦЛ
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122

Ремонт закладів
медицини

123

Ремонт закладів
медицини

124

Енергозбереження

125

Реконструкція
інженерних мереж

126

Поліпшення

відділення ЦЛ (заміна
вікон та дверей)»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
поліклінічного
відділення ЦЛ
(проведення
внутрішніх робіт по
кабінетах відділення)»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
(внутрішні роботи)
клініко-діагностичної
лабораторії та
адмінприміщення ЦЛ
м.Олевськ»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації на
капітальний ремонт
підлоги пологового
відділення
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації на
підведення міської
води до системи
водопостачання лікарні
Виготовлення

20,00

20,00

Олевська ЦЛ

20,00

20,00

Олевська ЦЛ

20,00

20,00

Олевська ЦЛ

20,00

20,00

Олевська ЦЛ

20,00

20,00

КЗ Олевський
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матеріальнотехнічної бази

127

Поліпшення
матеріальнотехнічної бази

128

Поліпшення
матеріальнотехнічної бази

1

Вивчення історії

2

Відновлення та
збереження
історичної та
культурної
спадщини

1

Природна та
техногенна
безпека

2

Забезпечення

проектно-кошторисної
документації
«Будівництво окремого
приміщення для
котельні ЦПМСД
м.Олевськ»
Виготовлення БТІ
120,00
120,00
технічної документації
для оформлення
документів
Потреба придбання
85,00
85,00
цифрового мікшерного
пульту для міського
будинку культури
Олевської міської ради
8. Збереження національних традицій та культурної спадщини
Продовження
В межах
проведення
кошторисних
археологічних
призначень
розкопок на території
міста
Сприяння організації
заходів, спрямованих
В межах
на збереження
кошторисних
національних традицій
призначень
та обрядів, мистецтв та
самобутніх ремесел
9. Безпека життєдіяльності
Запобігання
В межах
підтопленню та
кошторисних
ліквідація його
призначень
наслідків
Посилення роботи
Не потребує

ЦПМСД

Міська рада

Міська рада

Міська рада

Міська рада

Міська рада

Дільничні

64

правопорядку

1

Реалізація
Стратегії розвитку
Олевської ОТГ

2

Самоорганізація
населення

3

Самоорганізація

4

Розвиток
інформаційної
політики

5

Розвиток
інформаційної
політики

дільничних інспекторів фінансування
шляхом проведення
подвірних обходів,
роботи з
підобліковими
особами, особами,
схильними до
правопорушень,
молоддю громади
10. Розвиток інформаційного простору
Виконання заходів по
В межах
реалізації Стратегії
кошторисних
розвитку Олевської
призначень
ОТГ
Створення об’єднань
співвласників
Кошти
багатоповерхових
жителів
будинків
Активізація роботи з
вуличними комітетами
Не потребує
міста
фінансування
Продовження випуску
інформаційного
бюлетеня Олевської
міської ради
Оприлюднення
інформації про
діяльність міської ради
на офіційному сайті,
продовження співпраці
з газетами «Зорі над
Убортю», «Незалежна»

В межах
кошторисних
призначень
Не потребує
фінансування

інспектори

Міська рада

Міська рада

Апарат міської
ради, голови
вуличних
комітетів
Міська рада

Міська рада
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1

Заходи з
організації
дозвілля
мешканців міста

2

Заходи з
організації
дозвілля
мешканців міста

1

Енергозбереження

2

Підвищення
стандартів життя в
сільській
місцевості

11. Організація дозвілля мешканців громади
Організація і
В межах
В межах
проведення масових
кошторисних кошторисних
заходів:
призначень
призначень
- Дня міста;
- Дня села;
- Дня примирення та
Перемоги над
нацизмом у Другій
світовій війні;
- Дня Незалежності;
- Свята Чорниці –
вечорниці;
- Дня козацтва та
захисника
Облаштування
35,0
35,0
новорічної ялинки
12. Розвиток об’єднаної територіальної громади
Виготовлення
60,00
60,00
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
покрівлі, каналізації,
утеплення фасаду ДНЗ
№15 «Чебурашка» с.
Жубровичі»
Реконструкція
19992,00
1999,2
17992,8
адмінбудівлі під
облаштування
дошкільного
навчального закладу

Міська рада

Міська рада

Міська рада

Міська рада
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3

4

по вул. Партизанська,
50 в с.Копище
Олевського району
Житомирської області
Заходи по
Виготовлення
енергозбереженню проектної документації
до будівлі ДНЗ №2
(ясла-садок)
«Малятко» за адресою
м. Олевськ, вул.
Володимирська,40
Покращення умов
Виготовлення
навчання
проектно-кошторисної
документації на
комунальну установу
«Інклюзивноресурсний центр
Олевської міської
ради» м.Олевськ,
вул.СвятоМиколаївська,57а

50,00

50,00

Міська рада

60,00

60,00

Міська рада

5

Капремонт
дошкільних
закладів освіти

Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
приміщення ЦРД №2
«Сонечко» м.Олевськ,
вул.СвятоМиколаївська,57а»

60,00

60,00

Міська рада

6

Капремонт
дошкільних

Виготовлення
проектно-кошторисної

45,00

45,00

Міська рада
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закладів освіти

7

Ремонт
дошкільних
навчальних
закладів

8

Ремонт
дошкільних
навчальних
закладів

9

Енергозбереження

10

Енергозбереження
.

документації
«Капітальний ремонт
приміщення ДНЗ №10
«Струмочок»
м.Олевськ, вул.СвятоМиколаївська 36/2»
Виготовленняпроектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
дошкільного
навчального закладу в
с.Майдан»
Виготовленняпроектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
дошкільного
навчального закладу в
с. Калинівка»
Виготовленняпроектно-кошторисної
документації «Заміна
вікон у ДНЗ №18
«Дзвіночок»
с.Лопатичі. Утеплення
приміщення»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Утеплення ДНЗ №23
«Малятко»
с.Зубковичі.

100,00

100,00

Міська рада

150,00

150,00

Міська рада

30,00

30,00

Міська рада

30,00

30,00

Міська рада
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11

Ремонт
дошкільних
навчальних
закладів

12

Енергозбереження

13

14

Ремонт
дошкільних
навчальних
закладів
Енергозбереження

15

Енергозбереження

Реконструкція
системи каналізації»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації на
капітальний ремонт
Покровського ДНЗ
(термосанація)
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Утеплення
Корощинського ДНЗ
№ 31 «Сонечко»
Поточний ремонт в
приміщенні дитсадку
смт.Новоозерянка
(консервація)
Капітальний ремонт
(заходи
енергозбереження)
будівлі дошкільного
навчального закладу
по вул. Сергія
Шепетька, 18 в
с.Сущани Олевського
району, Житомирської
області
Капітальний ремонт
(заходи
енергозбереження)
будівлі дошкільного
навчального закладу

30,00

30,00

Міська рада

30,00

30,00

Міська рада

200,00

200,00

Міська рада

2436,151

2436,151

Міська рада

2258,804

2258,804

Міська рада
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16

Енергозбереження

17

Задоволення
потреб
дошкільного
виховання
Задоволення
потреб
дошкільного
виховання
Задоволення
потреб
дошкільного
виховання
Задоволення
потреб
дошкільного
виховання
Задоволення
потреб
дошкільного
виховання
Задоволення
потреб
дошкільного
виховання

18

19

20

21

22

№25 «Чебурашка» по
вул.Морозова, 3 в
с.Зольня Олевського
району, Житомирської
області
Поточний ремонт
(заміна дверей )
будівлі ДНЗ №35
«Пролісок» с. Юрове
Відкриття додаткових
двох груп в ЦРД №2
м.Олевськ

15,00

15,00

Міська рада

2000,00

2000,00

Відкриття додаткової
групи в ЦРД №3
м.Олевськ

1000,00

1000,00

Відкриття додаткової
групи в Сущанському
ДНЗ с.Сущани

1000,00

1000,00

Відкриття додаткової
групи в Юрівському
ДНЗ № 35 с.Юрове

1000,00

1000,00

Відкриття додаткової
групи в Зольнянському
ДНЗ № 25 с.Зольня

1000,00

1000,00

Відкриття додаткової
групи в Кишинському
ДНЗ с.Кишин

1000,00

1000,00

Відділ освіти,
молоді та
спорту міської
ради
Відділ освіти,
молоді та
спорту міської
ради
Відділ освіти,
молоді та
спорту міської
ради
Відділ освіти,
молоді та
спорту міської
ради
Відділ освіти,
молоді та
спорту міської
ради
Відділ освіти,
молоді та
спорту міської
ради
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23

24

25

26

27

28

29

Задоволення
потреб
дошкільного
виховання
Утримання
вуличного
освітлення
Утримання
вуличного
освітлення
Утримання
вуличного
освітлення
Утримання мережі
освітлення
території міста
Застосування
енергозберігаючих
технологій
вуличного
освітлення
Вуличне
освітлення міста

Зміна режиму роботи
Покровського ДНЗ з
4-х годинного на 9-ти
годинний
Обслуговування
вуличного освітлення

1500,00

100,0

100,0

Відділ освіти,
молоді та
спорту міської
ради
Міська рада

Заміна діючих
світильників
вуличного освітлення
Заміна
електролампочок
вуличного освітлення
на енергоефективні
Закупівля матеріалів та
обладнання системи
освітлення
Закупівля
модифікованих зонних
лічильників обліку
електричної енергії

43,0

43,0

Міська рада

20,0

20,0

Міська рада

200,00

200,00

Міська рада

80,0

80,0

Міська рада

40,00

40,00

Міська рада

Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Реконструкція
вуличного освітлення
міста Олевськ:
вул. Гоголя,
Ареф’єва, Л.Українки,
Хмелівська,
Будівельників,
О.Телеги,

1500,00
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Партизанська,
В.Лобановського,
провул.
Партизанський, У.
Кармелюка м.Олевськ»
30

Вуличне
освітлення міста

31

Вуличне
освітлення міста

32

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

33

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

34

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

35

Вуличне

Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Освітлення вул.
Щаслива м.Олевськ»
Виготовлення
проектної документації
«Освітлення вул.
Інтернаціональна
(житловий масив)
м.Олевськ»
Будівництво вуличного
освітлення вул.
Національного
визволення с.Майдан
Житомирської області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації на
освітлення вулиць
с. Джерело
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації на
освітлення вулиць
с. Сарнівка
Виготовлення

10,00

10,00

Міська рада

10,00

10,00

Міська рада

649,248

649,248

Міська рада

25,00

25,00

Міська рада

25,00

25,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада
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освітлення
сільської
місцевості

36

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

37

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

38

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

39

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

40

Вуличне
освітлення
сільської

проектно-кошторисної
документації на
освітлення вул.
Соборна 1,5 км.
с. Замисловичі
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації на
освітлення вул.
Партизанська 1,5км.
с. Устинівка
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації на
освітлення вул.
Центральна 1,0км.
с. РудняЗамисловицька
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації на
освітлення
вул.Центральна 0,7км.
с. Шебедиха
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації на
освітлення вул. Лесі
Українки, 1,5 км. с.
Калинівка
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації

20,00

20,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада

25,00

30,00

Міська рада

25,00

30,00

Міська рада
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місцевості

41

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

42

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

43

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

44

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

45

Вуличне
освітлення

«Освітлення
центральних вул.
с. Жубровичі
Корольова 1.5 км.;
Центральна 1.5км.;
Гагаріна -1.5 км.;
Шевченка-2 км»
Капітальний ремонт
мереж зовнішнього
освітлення с.Хочино
Олевського району
Житомирської області
Капітальний ремонт
мереж зовнішнього
освітлення с.РудняХочинська Олевського
району Житомирської
області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Капітальний ремонт
мереж зовнішнього
освітлення с.Перга
Олевського району
Житомирської області»
Капітальний ремонт
мереж зовнішнього
освітлення с.Перга
Олевського району
Житомирської області
Освітлення вул. 1Травня, Ковпака,Рад

637,985

637,985

Міська рада

299,682

299,682

Міська рада

27,702

27,702

Міська рада

791,543

791,543

Міська рада

25,00

25,00

Міська рада
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сільської
місцевості

46

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

47

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості
Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

48

49

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

50

Вуличне
освітлення

с.Михайлівка
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Освітлення вул.
Молодіжна,Гагаріна,
Лісна с. Покровське»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації «Вуличне
освітлення с. Кишин»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Освітлення вул.
Шкільна,
Незалежності,
Молодіжна, Ковпака с.
Варварівка»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Реконструкція
освітлення вул.
Федорова,Східна,
Сабурова, Лісова,
Шуда, Зелена, Кихна,
Шкурата с. Копище»
Поточний ремонт
освітлення вул.Юрія

25,00

25,00

Міська рада

25,00

25,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада

30,00

30,00

Міська рада

50,00

50,00

Міська рада
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51

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

52

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

53

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

54

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

Креця, Соборна,
Гагаріна
смт.Новоозерянка
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Реконструкція
вуличного освітлення
вул. Л.Українки
с.Андріївка»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Реконструкція
вуличного освітлення
вул. Соборної, 1,5 км
с. Замисловичі»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Реконструкція
вуличного освітлення
міста Олевськ:
вул. Олега Ольжича,
Рад, Шевченка,
провул. Шевченка»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Реконструкція
вуличного освітлення
вул. Нова, Набережна,
пров. Курганський с.

15,00

15,00

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада

40,00

40,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада

76

55

Вуличне
освітлення

56

Вуличне
освітлення
сільської
місцевості

57

Енергозбереження

58

Енергозбереження

59

Енергозбереження

60

Енергозбереження

61

Благоустрій

62

Благоустрій

Кам’янка»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
«Реконструкція
вуличного освітлення
смт.Дружба»
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації на
освітлення вул.
Молодіжна,
Набережна, Морозова,
Нова с. Зольня
Поточний ремонт
адмінприміщення
с.Зубковичі (заміна
вікон та дверей)
Поточний ремонт
адмінприміщення
с.Журжевичі
Поточний ремонт
адмінприміщення
с.Зольня (заміна вікон)
Будівництво 2-х грубок
та ремонт в
адмінпрміщенні
с.Юрово
Заміна огорожі біля
Юрівської ЗОШ І-ІІ ст.
Заміна паркану
Зубковицької школи ІІІІ ст.та стадіону

20,00

20,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада

20,00

20,00

Міська рада

50,00

50,00

Міська рада

35,00

35,00

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада

15,00

15,00

Міська рада

77

63

Благоустрій

64

Благоустрій

65

Благоустрій

66

Благоустрій

67

Благоустрій

68

Благоустрій

69

Благоустрій

70

Благоустрій

71

Благоустрій

72

Благоустрій

Будівництво дитячого
майданчика с.
Замисловичі (біля
школи)
Встановлення дитячих
майданчиків по
вул.Центральна
с.Дружба
Встановлення дитячого
майданчика в
с.Сущани
Проведення поточного
ремонту дитячих
гральних майданчиків
та встановлення нових
Заміна паркану,
фарбування інвентаря
стадіону с.Зольня
Ремонт огорожі
дитячого садочка в
с.Тепениця Олевського
району Житомирської
області
Встановлення дитячого
майданчика в
с.Покровське
Ремонт огорожі клуба
с. Сарнівка
Ремонт паркану біля
адмінприміщення с.
Майдан
Заміна паркану біля
бібліотеки с.

50,00

10,00

40,00

Міська рада

50,00

10,00

40,00

Міська рада

50,00

10,00

40,00

Міська рада

50,0

50,0

Підрядна
організація

15,00

15,00

Міська рада

108,637

108,637

Міська рада

50,00

10,00

40,00

Міська рада

5,00

5,00

Міська рада

5,00

5,00

Міська рада

5,00

5,00

Міська рада
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73
74

75

76

77

Варварівка
Заміна огорожі біля
ФАП с.Юрово
Благоустрій
Встановлення огорожі
на території
Кам’янської ЗОШ І-ІІІ
ст.
Благоустрій
Поточний ремонт
прилеглої території за
заміна огорожі біля
музею м. Олевськ
Благоустрій
Поточний ремонт
огорожі ЦРД №1 по
вул.Київська,24
м.Олевськ
Виконання заходів Програма біобезпеки
Програми
та біологічного захисту
населення Олевської
об’єднаної
територіальної
громади на 2018 рік
Благоустрій

5,00

5,00

Міська рада

50,00

50,00

Міська рада

200,00

200,00

Відділ
культури
міської ради

100,00

100,00

1705508,21

452559,21

Відділ освіти,
молоді та
спорту міської
ради
Олевська
міська рада

1252949,0
0
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ
Нормативно-правове забезпечення
Для забезпечення реалізації Програми передбачається прийняття ряду рішень сесії,
виконкому міської ради, регуляторних актів на підставі чинного законодавства,
спрямованих на забезпечення реалізації завдань Програми економічного і соціального
розвитку об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.
Фінансове забезпечення
Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених Програмою
економічного і соціального розвитку Олевської територіальної громади на 2018 рік,
здійснюватиметься за рахунок: коштів державного бюджету (субвенції з державного
бюджету об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури, державного
фонду регіонального розвитку); коштів обласного та місцевих бюджетів, у тому числі
власних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади; розміщення тимчасово
вільних коштів бюджету Олевської об’єднаної територіальної громади на вкладних
(депозитних) рахунках у банках; інших джерел не заборонених законодавством.
Фінансування Програми може здійснюватися підприємствами всіх форм власності,
іншими юридичними особами.
Виходячи з фінансових можливостей бюджету поточного року, розробляється
техніко-економічне обґрунтування вартості заходів, проектно-кошторисна документація
на забезпечення реалізації завдань Програми економічного і соціального розвитку
територіальної громади та вносяться зміни сесією ради у заходи Програми з послідуючим
виконанням.
Організаційне забезпечення
Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюватиме виконком та
апарат міської ради.
Орган, що забезпечує організацію виконання Програми, на протязі року має
представляти техніко-економічне обґрунтування вартості заходів для включення змін у
витрати бюджету міської ради та вносить пропозиції щодо змін до Програми.
Інформування про стан реалізації завдань Програми економічного і соціального
розвитку об’єднаної територіальної громади та участь громадськості в її реалізації
З метою
підвищення рівня участі населення, суб’єктів господарювання у
виконанні заходів економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної
громади, Програмою передбачається:
- висвітлення в засобах масової інформації, інформаційному бюлетені та сайті міської
ради проблем та напрямків розвитку об’єднаної територіальної громади;
- розроблення та впровадження пропозицій щодо участі населення, суб’єктів
господарювання у виконанні заходів економічного і соціального розвитку об’єднаної
територіальної громади, у тому числі юнацтва та молодого покоління, забезпечення
широкої інформованості з проблем життєдіяльності громади та території громади;
- участь активу вуличних комітетів, громадських організацій громади у виконанні заходів
Програми соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.
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