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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХVІІ сесія                VІІ скликання

  

від 14.02.2019 року 

 

Про затвердження Програми економічного  

і соціального розвитку Олевської міської  

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік  

 

З метою забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, підвищення 

ефективності використання економічного потенціалу та функціонування 

соціальної сфери, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», та 

враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (додається). 

 

 

 

Міський  голова                                           О.В. Омельчук 
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Вступ 

Програма  економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (далі Програма) – документ, 

який визначає пріоритети і ключові  напрями  економічного і соціального 

розвитку громади на  2019 рік та передбачає мобілізацію зусиль і дій 

виконавчого апарату міської ради, депутатського корпусу,  усіх структур 

органу місцевого самоврядування та сторін соціального партнерства щодо їх 

реалізації.  

Законодавчою основою її розроблення є Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання  територіальних 

громад» та «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України». 

 Програма базується на основних положеннях Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 06серпня 2014 року № 385, Стратегія 

розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затвердженої 

рішенням обласної ради від 19.03.2015 № 1403 та завданнях плану заходів на 

2018 -2020 роки з її реалізації, затвердженого рішенням  обласної ради  

22.12.2016 № 413,рішення ХХXIV сесії VІІ скликання Олевської районної 

ради від 20.12.2018 р. №361 «Про Програму економічного і соціального 

розвитку Олевського району на 2019 рік», рішенням ХХI сесії VІІІ скликання 

Олевської міської ради від 22.12.2017 р. №395 «Про затвердження стратегії 

розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної громади».  

Громадське обговорення проекту Програми забезпечено шляхом його 

розміщення на офіційному сайті об’єднаної територіальної громади. 

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.  

          На фінансування заходів програми передбачається  спрямування 

коштів  з місцевого бюджету, обласного та держаних  бюджетів, субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад, субвенції  з державного бюджету на 

соціально-економічний розвиток, власних коштів суб’єктів господарювання, 

інвестиційних та інших коштів відповідно до чинного законодавства. 

 Координацію і організацію виконання Програми здійснює міська рада. 

 Зміни і доповнення до Програми, підготовлені за ініціативою міської 

ради з урахуванням інструментів і засобів досягнення пріоритетних 

напрямків розвитку громади та поточної ситуації, подаються на 

затвердження Олевській міській раді в установленому порядку. 
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І. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми економічного і 

соціального розвитку 

Олевської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік 

Олевська міська рада 

2. Розробники Програми Управління та відділи міської ради 

 

3. Співрозробники Програми Виконавчий апарат міської ради 

 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Олевська міська рада 

 

5. Учасники Програми Виконком міської ради, установи, 

підприємства комунальної власності, 

суб’єкти підприємницької діяльності усіх 

форм власності, громадські організації, 

населення громади 

 

6. Термін реалізації Програми 2019 рік 

7. Прогнозні джерела 

фінансування Програми 

Державний, обласний, районний, 

місцевий бюджети, позабюджетні кошти 

 

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. 
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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. 

 

ІІ. Тенденції економічного і соціального розвитку Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році. 

 

Олевська міськаоб’єднана територіальна громада налічує 54  населені 

пункти із загальною чисельністю населення 33864 жителя  та загальною 

площею 2011 кв.км.  

Протягом звітного періоду відбулося 14 засідань сесій Олевської міської 

ради, прийнято 498 рішень.  

Підготовлено 357 розпоряджень міського голови. 

Проведено 13 засідань виконавчого комітету, прийнято 215 рішень. 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»  за 2018 рік до 

Олевської міської ради   надійшло 321звернення, на особистому прийомі  у  

міського голови побувало понад  250 чоловік. 

Протягом 2018 року отримали матеріальну допомогу 488 громадян,  з 

них: 340 - онкохворих, 98 - загального захворювання,  всього надано 

допомоги на суму 801,2 тис. грн. 

Заключено дев’ять договорів про співробітництво територіальних 

громад, які зареєстровані у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України. 

На виконання заходів співфінансування виділено кошти в сумі: 

140тис. грн. – з Руднє-Іванівською сільською радою ( угода 

Зубковицький ДНЗ №23); 

217,8 тис. грн .- з Радовельською сільською радою; 

1 млн 393,7 тис. грн. – з Білокоровицькою громадою. 

з Олевською РДА виділено на заходи у 2018 році - 516,8 тис. грн.;              

3691,7 тис. грн. виділено з Житомирською обласною радою.  Із них освоєно - 

3495,0 тис. грн., що становить - 94,7%( повернуто 196 тис. грн.). 

Одним із важливих і гострих питань є наповнення і виконання доходної 

частини бюджету.  

За 2018 рік за доходами (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) в 

сумі 269млн. 659,2  тис.грн. та видатками 272 млн.260,8 тис.грн., в т.ч. : 

загальний фонд міського бюджету виконано за доходами в сумі 259млн. 

931 тис.грн., за видатками -231млн. 178,0 тис.грн., спеціальний фонд за 

доходами в сумі 9млн. 727,4 тис.грн., за видатками – 41 млн 082,8 тис.грн., із 

них доходи загального фонду міського бюджету без урахування  

міжбюджетних трансфертів) виконано на 99,9 відсотків. 

Видатки загального фонду міського бюджету за 2018 рік  виконано на 

99,12 відсотків при плані 233 млн. 240,6 тис. грн., факт становить 

231 млн.178,0 тис. грн. 
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Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати тапроведено 

розрахунки за спожиті енергоносії по всіх галузях бюджетної сфери. 

З метою покращення інвестиційної привабливості та залучення 

інвестицій у розвиток об’єднаної територіальної громади,  знято проморолик, 

опрацьовано  29 заявок на вимоги  грантодавців. 

Підписано Договір з Фондом «Регіональний центр економічних 

досліджень та підтримки бізнесу» щодо  розробки та узгодження Плану дій 

сталого  енергетичного розвитку та клімату Олевської міської ОТГ на 2019-

2030 роки. 

Щодо покращення стану навколишнього середовища, енергозбереження, 

отримано можливість,здійснити реконструкцію вуличного освітлення, 

замінивши його на енергозберігаюче,  за рахунок впровадження економічно 

вигідного Проекту НЕФКО (Північна Екологічна Фінансова Корпорація) 

«Капітальний  ремонт мереж вуличного освітлення Олевської ОТГ». 

Працює   проект  «Бюджет участі як інструмент розвитку громади», який 

реалізовується за підтримки  Програми «U-LEAD з Європою», що спільно 

фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами. Кожному 

жителю громади  надана можливість прийняти участь у розподілі коштів 

місцевого бюджету через створення проектів для покращення ОТГ.  

Для забезпечення виконання вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги» в громаді  діє центр надання адміністративних 

послуг. На кінець 2018 року центром надано 17327 послуг та оформлено  274 

протоколи  адміністративних порушень. Через центр можна отримати до 118 

різновидів адміністративних послуг, які включають у себе найбільш 

затребувані послуги у сфері земельних відносин, реєстрації бізнесу та 

нерухомості, дозвільних документів, видача  довідок соціального характеру. 

Міська рада є учасником фази впровадження Проекту в напрямку 

покращення надання адміністративних послуг «Мобільний ЦНАП». 

Виконано  заходи для отримання мобільного ЦНАПу, а саме: проведено 

поточні ремонти: гаража;  приміщення ЦНАПу. Упорядковано прилеглу 

територію, замінено покрівлю, опалення, розширено  робочий простір зони 

обслуговування, покращені умови для людей з інвалідністю. 

В рамках Проекту «U-LEAD з Європою» підписано Угоду щодо 

впровадження Інформаційної системи автоматизації  роботи ЦНАПу 

«Вулик». Працівники ЦНАПу ознайомлені з досвідом Естонії по 

впровадженню електронного урядування.  

Міською радою проведена значна робота  щодо забезпечення  виконання 

розпоряджень Кабінету Міністрів України:   

- від 13.06.2018 року № 423-р «Деякі питання розподілу у 2018 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»; 

- від 07.11.2018 року № 867-р «Деякі питання розподілу у 2018 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»; 

- від 05.12.2018 року № 934-р «Деякі питання розподілу у 2018 році 
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субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів, щодо соціально- економічного розвитку окремих територій», 

 а також  рішень Житомирської обласної ради: 

- від 02.11.2017 року № 776 «Про регіональну (комплексну) цільову 

Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки»; 

- від 07.03.2018 року № 1139«Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2018 рік»; 

 - від 26.07.2018 року № 958 «Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2018 рік»; 

  - від 26.07.2018 року № 1139 «Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2018 рік»; 

 - від 12.09.2018 року № 1208 «Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2018 рік»;  

 - від 25.10.2018 року № 1244 « Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2018 рік».  

Усі закупівлі, вартість предмету яких перевищувала 1,5 млн. грн. -  на 

виконання робіт та 200 тис.грн.  на закупівлю товарів, проводилися шляхом 

застосування електронної системи закупівель «Прозоро», через проведення 

тендерних процедур. За 2018 рік міською радою здійснено закупівель на 

загальну суму 13 млн. 789,644 тис.грн. При проведенні закупівель загальна 

сума економії склала 2 млн. 205,3 тис. грн. 

Вагомою підтримкою громади стало надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад, яких у2018 році спрямовано 17 млн. 618,6 тис.грн. на 

реалізацію 16 проектів  соціально-економічного розвиткута використано на 

100% (17 млн.618,281 тис. грн.),  (повернуто 318,31 грн.), а саме:  

- Реконструкція адміністративної будівлі міської ради під центр 

надання адміністративних послуг по вул.Володимирівська,2 в 

м.Олевськ  на суму 1 557,588 тис.грн.(проводяться роботи); 

- Будівництво сучасногоцентру безпеки громадян по вул.Малікова,52 

в с. Хочино  на суму 1 075,191 тис.грн.(проводяться роботи); 

- Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вулицях 

Гагаріна, Матросова, Корольова, Миру, Зоряній в м.Олевськ на суму 

908,875тис.грн.(проводяться роботи); 

- Реконструкція (енергоефективна термосанація) будівлі ДНЗ №13 

«Золотий ключик» за адресою: м.Олевськ, вул.40 років Перемоги,12 –

на суму 241,232 тис.грн.(закінчено роботи); 

- Реконструкція (енергоефективна термосанація) будівлі ДНЗ (ясла-

садок) №10 «Струмочок» за адресою м.Олевськ, вул.Свято-

Миколаївська, 36  на суму 172,359 тис.грн.(закінчено роботи); 

- Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі 

дошкільного навчального закладу №25 «Чебурашка»по вул. 

Морозова,3 в с. Зольня на суму 567,141 тис.грн.(розпочато роботи); 
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- Капітальний ремонт (заходи з енергозбереження) будівлі 

дошкільного навчального закладу по вул. Сергія Шепетька,18 в 

с.Сущани на суму 670,301 тис.грн.(розпочато роботи); 

- Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі 

Лопатицької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Гагаріна,50 в с.Лопатичі на 

суму  2 092,596 тис.грн.(розпочато роботи); 

- Капітальний ремонт (заходи з енергозбереження) будівлі 

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

с.Замисловичі на суму 2 825,683 тис.грн. (розпочато роботи); 

- Капітальний ремонт дороги по вул. Свято-Миколаївська в м. 

Олевськ на суму 5 702,241 тис.грн. (закінчено); 

- Капітальний ремонт дороги по вул. Володимирівська в м.Олевськ 

на суму 78,249 тис.грн.(закінчено); 

- Капітальний ремонт тротуарів  по вул. Герцена в м.Олевськ на суму 

456,976 тис.грн.(закінчено); 

- Капітальний ремонт тротуарів по вул. Заводська в м.Олевськ на 

суму 393,352 тис.грн.(закінчено); 

- Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській  в м.Олевськ на 

суму 134,602 тис.грн.(закінчено); 

- Капітальний ремонт дороги по вул.Космонавтів в м.Олевськ на 

суму 199,824тис.грн.(розпочато роботи); 

- Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в с.Хочине  на 

суму 542,073 тис.грн.,співфінансування 64,957 тис.грн.(закінчено) 

Гімназія. Проведено роботи  з термосанації та заміни покрівлі 

головного корпусу. З міського бюджету виділено 1млн.476,249тис.грн.  

Вперше в громаді відкрита Медіатека на суму 360,0тис.грн., в т.ч. з міського 

бюджету 180,0 тис.грн. 

Розпочаті роботи по облаштуванню тротуарів по вул. Свято-

Миколаївська  та Володимирська в м.Олевськ. Завершені роботи по 

облаштуванню скверу по бульвару Воїнів афганців,а також меморіального 

комплексу загиблих воїнів АТО. 

Проведено капремонт спецавтомобіля - контейнеровоза та закуплено 20 

контейнерів. 

 З виділених коштів субвенції на соціально-економічний розвиток 

(загальний фонд) в сумі 5 млн.163 тис.110,3 грн.,освоєно 3млн.373 тис. 

562,95 грн., що становить 65,3%. Тобто кошти в сумі 1млн.789тис.547,35грн. 

перехідні на 2019 рік. 

Екологія. 1 жовтня в Олевську відбувся офіційний запуск очисних 

мереж. Запрацювали повністю оновленні очисні споруди. Реконструкція 

відбувалася із застосуванням нових, сучасних енергозберігаючих технологій. 

На реалізацію проекту було витрачено 12 млн.280,56 тис.грн., із них 

12млн. 151, 5тис.грн. надійшли з державного бюджету та 129,1тис.грн. – із 



10 

 

місцевого бюджету. У здоровому екологічному середовищі повинна зростати 

здорова людина. 

Освіта.  Пріоритетним для міської ради було  питання охоплення дітей 

дошкільною освітою.Функціонує27 закладів дошкільної освіти, в т.ч. 2 на 

базі НВК, 7 короткоривалого перебування.  Створено 10 додаткових місць 

шляхом реконструкції ДНЗ №2 «Малятко» м.Олевськ. Це дало змогу охопити 

дошкільним навчанням 1435 дітей у 2018 році. 

Діє 35 Закладів загальної середньої освіти , де навчається 4422 учні,  

з них: ЗЗСО І ступеня – 8 (62 учні); ЗЗСО І-ІІ ступенів – 10 (711 учнів); 

ЗЗСО І-ІІІ ст. – 17 (3649 учнів). Закладів позашкільної освіти – 4,з них: 

МНВК – 1 (215 учнів);  ЦХЕТУМ – 1 (307 учнів); ДЮСШ – 1 (294 дітей); 

ДЮСШ-боротьби – 1 (130 дітей). 

Для 30 учнів з особливими освітніми потребами у 12 школах  

організовано інклюзивне навчання. 

У 13 школах працюють групи продовженого дня, в яких виховується 

390 дітей. 

Поза пішохідною доступністю проживає 316 дітей. Всі діти та 142 

учителі  забезпечені безкоштовним підвезенням до місць навчання та роботи. 

В ОТГ для підвозу використовується 6 шкільних автобусів. У листопаді 2018 

року отримано ще один шкільний автобус «Богдан» А-22412, балансовою 

вартістю 1млн. 542,5 тис.грн., в тому числі. 30% співфінансування з міського 

бюджету. 

За кошти місцевого бюджету забезпечено харчуванням 188 учнів 

пільгових категорій у навчальних закладах, які знаходяться у 4 зоні 

радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС (діти-сироти,  діти, 

позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти учасників бойових 

дій). 

У червні 2018 року у 25 навчальних закладах працювали пришкільні 

мовні табори, в яких відпочили та поліпшили знання з іноземної мови 750 

дітей. 

У серпні 2018 року з метою ефективного використання бюджетних 

коштів у навчальних закладах скорочено 35,75 ставок господарсько-

обслуговуючого персоналу. 

З метою запровадження Концепції Нової української школи у 

загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня закуплено дидактичних 

матеріалів, комп’ютерного обладнання та шкільних меблів на суму 

1млн.505,9 тис.грн. за кошти місцевого бюджету. 

Встановлено вікна в Перганській, Сущанській, Новоозерянській, 

Зубковицькій, Майданській, Майдан-Копищенській школах. 

200 тис.грн. виділено на капітальний ремонт санвузлів у Варварівській 

ЗОШ, 100 тис.грн. для ремонту санвузлів в Олевській ЗОШ І-ІІІ ст. №3 та 10 

тис.грн. на ремонт санвузлів Кишинської ЗОШ І-ІІІ ст. Завершено ремонт 

санвузлів в Олевськый ЗОШ №2. 

Забезпечувалися умови для розвитку спорту та заняттю фізичною 

культурою. В Олевських ДЮСШ та ДЮСШБ фізичною культурою та 
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спортом займається  447 дітей та підлітків. Працюють філіали  в с.Тепениця 

(вільна боротьба), с.Варварівка (волейбол, вільна боротьба), с.Жубровичі 

(бутбол, волейбол), с.Копище (волейбол), с.Кишин (волейбол), с.Сущани 

(футбол). Значна частина учнів відвідує спортивні секції Олевської ДЮСШ, 

при школах діє 26 гуртків та секцій фізкультурно-спортивного напряму, 

якими охоплено 439 учнів. 

Олевська ОТГ в 2018 році виборола четверте місце у конкурсі кращої 

спортивної громади Житомирщини.  

Охорона здоров’я. Мережа Комунального некомерційного 

підприємства «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради складає 45 одиниць, в тому числі  7 амбулаторій, 3 ФАПи, 35 

ФП. Де  працює 165 осіб, в тому числі  20 лікарів, 90 осіб середнього 

медичного персоналу. Лікарями та медичним персоналом  ведеться робота 

щодо налагодження системи надання населенню доступної первинної 

медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, а також розвитку 

та стабільної роботи відповідно до функціональних  призначень щодо 

надання населенню належних медичних послуг. 

Підписано  23145 декларацій з лікарями, що становить 65,3% від 

загальної кількості населення.  

Розпорядженням голови Житомирської обласної державної 

адміністрації від 16.11.2018 року № 451 «Про перелік проектів та заходів, що 

фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з держаного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи 

охорони здоров’я у сільській місцевості » передбачена субвенція  з 

державного бюджету в сумі  6480,0тис.грн., спрямована на розвиток системи 

охорони здоров’я у сільській місцевості на проект  «Амбулаторія на 1-2 

лікаря з житлом по вул. Малікова, 51-б в с.Хочине Олевського району - 

будівництво» та  в сумі 498,0 тис.грн. на забезпечення службовим 

автотранспортом медичних працівників амбулаторії.   

На виконання Урядової програми «Доступні ліки» здійснено 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань на загальну суму 1 млн.30,3 тис.грн. 

 Комунальна установа «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради. Працює 53 лікаря, 182 особи середнього медичного персоналу. 

Забезпеченість лікарями  становить 71%.  Протягом року  центральною 

лікарнею  вживалися заходи, спрямовані на покращення якості медичної 

допомоги. Зокрема: відсутня післяопераційна летальність; високий показник 

обстеження на ВІЛ-інфекцію;  відсутня материнська смертність,  травми у 

новонароджених.  

З метою підвищення якості надання медичних послуг особлива увага 

приділялась технічному оснащенню лікарні та придбанню препаратів. 

Зокрема, за кошти місцевого бюджету в сумі 841 тис.грн., обласного - 

560,1тис.грн., державного - 113,6 тис.грн. придбано ренгенплівку, медичне 

обладнання та апаратуру, препарати для лікування дихальних розладів у 
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новонароджених, гемаконів, препаратів для  хворих на онкологічні 

захворювання, а також інсуліну та їх аналогів. 

На поліпшення  матеріально - технічного стану спрямовано кошти 

місцевого бюджету в сумі 624,1тис.грн. Ведутьсяроботи по капітальному 

ремонту дитячого відділення, замінено вікна в поліклініці. 

За сприяння обласних депутатів:проведено поточний ремонт 

лабораторії – 270,4 тис. грн;  ремонт покрівлі поліклінічного відділення – 

394,1 тис. грн.; поточний ремонт пологового відділення - 40,0 тис.грн. 

За кошти від продажу приміщення Центру матері та дитини придбано 

автомобіль – 1149,9 тис. грн.  

Галузь культури в Олевській громаді складається з міського Будинку 

культури, 13 сільських та селищнихБудинків культури, 25 сільських клубів, 

двох міських бібліотек по обслуговуванню дорослих читачів та читачів дітей, 

35 бібліотек-філій, міського краєзнавчого музею та музею історії с. Копище, 

музичної школи.У закладах  культури налічується  210клубних формувань,в 

порівняні з минулим роком їх кількість  збільшилось на 4%. 7  клубних 

формувань носить звання «народний аматорський». 

Впродовж 2018 року у сфері культури велика увага була приділена 

розвитку української культури та підвищенню творчого потенціалу жителів 

громади,  роботі зі збереження місцевих традицій, культурної спадщини 

Полісся. Проведено ряд культурно-мистецьких заходів: Всеукраїнський  

патріотичний фестиваль «Олевська республіка» під патронатом Міністерства 

молоді та спорту України, управління національно-патріотичного виховання, 

молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації,   День 

міста, Дні сіл громади, «Weekendв Олевську», яке об’єднало в собі свято 

чорниці та Фестиваль вуличної музики, захід пам’яті 75 річниця  

Копищенської трагедії.  

Колективи художньої самодіяльності громади неодноразово брали 

участь у обласних конкурсах, фестивалях, де займали призові місця. 

У 2018 році матеріально - технічну базу покращили 25 закладів 

культури, а саме: міський Будинок культури, музей історії с.Копище, 

музична школа, Будинки  культури с.Жубровичі, с. Хочине; с.Кишин; 

с.Тепениця, смт.Новоозерянка, с.Копище, с.Жубровичі, с.Зубковичі, клуби 

сіл  Покровське, Стовпинка, Перга, Хмелівка, Озеряни, Калинівка, 

Варварівка, Рудня Бистра, Андріївка, Зольня, Сущани, Андріївка, Журжевичі, 

центральна бібліотечна система, бібліотека- філіал №20 с. Калинівка. 

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю. Органом опіки та 

піклування міської ради спільно з КУ «ЦСССДМ» проведено обстеження 

умов проживання 1019 сімей різної категорії, в яких виховується 1675 дітей. 

З них,  в складних життєвих обставинах  87 сімей, в яких проживає 270 дітей. 

До суду подано 6 позовних заяв про позбавлення батьківських прав та 

рішеннями суду позбавлено батьківських прав 4-х батьків у відношенні 4-х 

дітей. Проведено 10 засідань, де розглянуто 42 питання щодо  неналежного 

виконання батьківських обов’язків. 
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На обліку комунальної установи «Цент соціальних служб для сім’ї, 

дітей, молоді Олевської міської ради» у 2018 році  перебувала 91 дитина, 

які мають право  статус дітей- сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування та 270 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Із 

них 5  дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані 

під опіку, піклування. 

       В громаді функціонують вісім  прийомних сімей, куди влаштовано 19 

дітей вищезгаданих категорій та   дитячий  будинок сімейного типу (ДБСТ), 

у якому виховується вісім дітей-вихованців. 

        Загалом, у звітному  році сімейними формами виховання охоплено 100% 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 

У 2018 році придбанодля дитини-сироти з с. Хочинеквартиру в 

п’ятиповерховому будинку м.Олевськ, за рахунок  коштів з обласного  

бюджету  в сумі 153,1 тис.грн.  та з місцевого бюджету200,0 тис. грн.  А 

також придбано житло дитині -сироті в с.Тепениця, на яке з державного 

бюджету виділено  219,808 тис.грн та 27,0 тис.грн з міського. 

Динаміка надходжень місцевих податків і зборів за  січень-вересень 

2018 року  до аналогічного періоду попереднього року становить 126,7% . 

Власні надходження на 1-го мешканця склали 1661,1 грн. Питома вага 

видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах (без 

трансфертів) - 22,1%.   За результатами  роботи нашої громади, серед 45 

громад області,громада займає золоту середину.  

 

ІІІ. Цілі та завдання Програми 

Головними цілями та завданнями Програми є: закріплення  

позитивних тенденцій в галузях економіки об’єднаної територіальної 

громади, формування умов для їх подальшого розвитку виходячи із 

максимального використання наявного потенціалу та підвищення рівня 

зайнятості населення; забезпечення життєдіяльності,  екологічної безпеки та 

сталого розвитку, шляхом вирішення основних проблем та реалізації  

інфраструктурних проектів; підвищення стандартів життя шляхом  

забезпечення  загальної доступності і суспільно прийнятої якості основних 

соціальних послуг, у тому числі якісної освіти, медичного і соціального 

обслуговування на базі впровадження реформ. 

Основні завдання Програми: забезпечення стабільного  розвитку 

економіки з наростаючою динамікою виробництва; проведення 

реконструкції, модернізації та технічного переоснащення;  зміцнення 

інвестиційного потенціалу; підвищення ефективності використання 

ресурсного потенціалу громади (майнових, земельних, бюджетних та 

енергетичних ресурсів); впровадження енергозберігаючих заходів; вжиття 

заходів, спрямованих на реалізацію стимулювання та заохочення ведення 

підприємницької діяльності;вжиття ефективних заходів щодо детінізації 

доходів та відносин у сфері зайнятості; захист соціально вразливих верств 

населення, учасників антитерористичної операції та сімей загиблих в 
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антитерористичній операції; підвищення якості медичної допомоги; 

забезпечення доступності усіх видів освіти, поліпшення її якості та 

підвищення конкурентоздатності; утримання та розвитку у межах фінансових 

можливостей об’єктів культурної інфраструктури; розвиток умов для занять 

фізкультурою і спортом; забезпечення конструктивної взаємодії з 

громадянами, що об’єдналися, з вирішення питань соціально-економічного 

розвитку; реалізація ефективної інформаційної політики з громадськістю для 

її  залучення до участі в процесі обговорення і прийняття рішень, пов’язаних 

з інтересами різних соціальних груп. 

ІV.  Основні напрями соціально-економічного розвитку у 2019 році 

- забезпечення виконання заходів, передбаченихСтратегією розвитку 

Олевської міської ОТГта даною Програмою; 

- забезпечення виконання доходноїчастини бюджету; 

- забезпечення своєчасної та в належнихрозмірахсплати фізичними та 

юридичними особами податків, зборів та обов’язковихплатежів 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; 

- 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;  
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- 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. 

Основна мета розвитку громади у 2019 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, співпраці 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.  

Очікувані результати: 

- забезпечення створення фінансової основи для планомірного 

досягнення      стратегічних цілей Олевської міської ОТГ;  

- стабільне функціонування бюджетної системи; 

- збільшення  надходження платежів до бюджету; 
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- 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; 

- підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності 

територій завдяки ефективному використанню наявного економічного 

потенціалу. 

Охорона здоров’я 

Проблемні питання: 

1. Забезпеченість лікарями по окремих фахах (лікар-невропатолог 

дитячий, лікар – хірург, лікар приймального відділення).  

2. Забезпечення медпрацівників житлом.  

3. Недостатність коштів для оновлення матеріально-технічної бази, 

медичної апаратури та обладнання.  

4. Не прогнозований стан із захворюваністю на онкопатологію і 

туберкульоз.  

5. Недостатність коштів на проведення капітальних ремонтів. 

 

Основні  напрями  діяльності: 

Впровадження нової моделі фінансування надання первинної медичної 

допомоги за принципом «гроші  ходять за пацієнтом». 

Здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів, 

спрямованих на зниження захворюваності населення у тому числі груп 
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ризику з соціально-небезпечних  хвороб, зокрема заходів щодо догляду та 

підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. 

Модернізація ліжкового фонду лікарняних закладів з урахуванням 

потреб населення у медичному обслуговуванню. 

Виконання заходів щодо медичної, психологічної, професійної 

реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції та 

для громадян, які прибувають з тимчасово окупованої території. 

Проведення ремонтно-будівельних робіт закладів охорони здоров’я 

громади. 

Поступовий перехід на електронний документообіг, що забезпечить 

переведення усіх документів та процесів взаємодії у сфері охорони здоров’я з 

паперового формату в електронний, при цьому зі створенням єдиних 

реєстрів, закладів, лікарів, пацієнтів, ліків тощо. 

 

Комунальна установа «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради 

№ 
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Прогнозні обсяги та джерела 

фінансування у 2019 році (тис. грн.) 
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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 

2019 р. 
30,0 30,0   30,0  Цілодобове 

надання екстреної 

і невідкладної 

допомоги 
2. 

Забезпечення придбання 

вакцин БЦЖ 

Олевська 

ЦЛ 

На 

протязі 

2019 р. 
5,0 5,0   5,0  

ІІ. Поліпшення надання допомоги хворим вірусним гепатитом В і С   

1. 

Забезпечення придбання 

препаратів для лікування 

хворих на вірусні гепатити 

Олевська 

ЦЛ 

На 

протязі 

2019 р. 
10,0 10,0   10,0  

Покращення 

надання допомоги 

хворим 

ІІІ. Забір, переробка та зберігання компонентів донорської крові  

1. 
Придбання гемаконів та тест 

смужок, компенсація донорам 

Олевська 

ЦЛ 

На 

протязі 

2019 р. 
120,0 120,0   100,0 20,0 

Забезпечення 

населення 

безпечними 

препаратами крові 
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Інструменти виконання:  

Виконання  ініціативи Президента України – проект № 7117 «Про 

підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській 

місцевості». 

 План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку 

Житомирської області на період до 2020 року. 

  Стратегія розвитку Олевської  міської об’єднаної територіальної 

громади. 

Очікувані результати: 

Поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг  

комунальним некомерційним підприємством «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги»  Олевської міської ради, комунальною установою 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради. 

Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській 

місцевості. 

Залучення у сільську місцевість медперсоналу та підвищення рівня його 

кваліфікації. 

Створення умов для надання високоспеціалізованої медичної допомоги 

хворим з серцево- судинними захворюваннями. 

Надання усіх видів допомоги (медичної, реабілітаційної, психологічної) 

учасникам антитерористичної операції, особам, що прибули з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. 

 

 

 

ІV. Придбання, зберігання, використання наркотичних засобів  

1.  

Забезпечення препаратами 

хворих на онкологічні 

захворювання 

Олевська 

ЦЛ 

На 

протязі 

2019 р. 
150,0, 150,0,   150,0  

Допомога 

онкохворим 

V. Покращення роботи по ранньому виявленню туберкульозу 

1.  Придбання рентген-плівки 
Олевська 

ЦЛ 

На 

протязі 

2019 р. 
150,0 150,0   100, 50,0 

Подолання 

епідемії 

туберкульозу 

VI. Лікування хворих на цукровий діабет 

1.  
Забезпечення в препаратах 

інсуліну та їх аналогах 

Олевська 

ЦЛ 

На 

протязі 

2019р. 
630,0 630,0  630,0   

Допомога хворим 

на цукровий 

діабет 

VII. Поліпшення матеріально-технічної бази 

1.  

Потреба в придбанні 

медичного обладнання та 

апаратури 

Олевська 

ЦЛ 

На 

протязі 

2019 р. 
1500,0 1500,0   1500,  

Покращення 

медичного 

обслуговування 

населення 2.  
Перекриття даху в 

адмінкорпусі 

Олевська 

ЦЛ 

На 

протязі 

2019 р. 
625,00 625,00   625,0  
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Освіта 
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 шкіл. 

Капітальний ремонт приміщення Олевського ЦХЕТУМу. 

Зношеність комп’ютерної техніки  на 60%. 

До мережі Інтернет підключено лише 17 з 34 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). 

Слабка матеріальна база шкільних майстерень. 

Відсутність спортивних споруд, які б відповідали стандартам. 

Основні напрями діяльності: 

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. 

Створення оптимальної 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. 

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. 

Інструменти виконання: 

Закон України «Про загальну середню освіту»; 
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План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку 

Житомирської області на період до 2020 року; 

Заходи програми економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

Очікувані результати: 

Задоволення потреб населення у дошкільній освіті. Мінімальне 

перевантаження груп дітьми у дошкільних навчальних закладах.  

Проведення капітальних ремонтів у 14 закладах загальної середньої 

освіти, систем тепло та водозабезпечення – у 8, облаштування внутрішніх 

санвузлів – у 5 

Якісне гаряче харчування учнів. 

Створення у навчальних закладах нового освітнього простору, 

оснащення новим обладнанням, мультимедійними засобами навчання, 

обладнання медіатек відповідно до Концепції Нової української школи. 

Розширення мережі опорних шкіл та забезпечення 100 % підвезення 

учнів шкільними автобусами. 

Створення умов для інклюзивного навчання у всіх опорних школах; 

зменшення кількості дітей, які виховуються в установах                        

інституційного догляду та виховання дітей на 30 %; покращення надання 

послуг дітям з особливими освітніми потребами. 

 

Розвиток фізичної культури та спорту,  

забезпечення здорового  способу життя 

 
Проблемні питання: 

Недостатня кількість спортивних об’єктів для занять фізичною 

культурою та спортом. 

Освітня міграція спортивної талановитої молоді. 

Необхідність оновлення спортивного обладнання та інвентарю для 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл громади. 

Основні напрямки діяльності: 

Реконструкція стадіону «Колос». 

Створення умов для занять фізичною культурою та спортом. 

Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. 

Забезпечення належного функціонування закладів фізичної культури і 

спорту. 

Інструменти виконання: 

Концепція Державної цільової програми розвитку фізичної культури і 

спорту на період до 2020 року. 

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова 

нація». 

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади. 
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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. 

Зростання рейтингового місця  по області у спортивних показниках. 

 Культура 
Проблемні питання: 

1. Забезпечення фінансування культурно-мистецьких заходів, 

фестивалів. 

2. Підтримка обдарованої молоді та сприяння в участі самодіяльних 

творчих колективів і аматорів сцени в Всеукраїнських, обласних оглядах, 

конкурсах, виставках, фестивалях, святах культури і мистецтв,надання 

фінансової підтримки. 

3. Заклади культури громади потребують капітальних ремонтів та 

здійснення заходів щодо їх опалення в зимовий період. 

4. Забезпечення закладів культури новим обладнанням, апаратурою, 

костюмами для учасників художньої самодіяльності, музичними 

інструментів, комп’ютерною технікою. 

5. Проведення ремонту міського Будинку культури. 

6. Утеплення Будинку культури с. Хочино; 

7. Проведення ремонтів дахів  клубних закладів Забороче, Жубровичі, 

Майдан, Зольня, Журжевичі; 

8. Заміна та ремонт опалювальних систем клубних закладів сіл Кишин, 

Забороче, Замисловичі,Дружба, Новоозерянка, Калинівка; 

9. Проведення заміни вікон на металопластикові, проведення ремонтів 

приміщень закладів культури Зольня, Журжевичі, Юрове, Забороче. 

Основні напрями діяльності: 

- капітальний ремонт аварійних приміщень( Забороче, Кишин); 

- ремонт та введення в дію опалювальних систем (Кишин, Забороче, 

Болярка, Замисловичі, Дружба, Калинівка); 

- забезпечення переведення працівників галузі в режим повного 

робочого дня відповідно до навантажень; 

- придбання технічних засобів, літератури, сценічних костюмів, взуття 

(Варварівка, Дружба, Калинівка, Журжевичі, Забороччя, Новоозерянка, 

Обище, Сердюки, Сарнівка, Джерело); 

- комп`ютеризація сільських бібліотек з підключенням до мережі 

Інтернет; 

- пошук додаткових джерел фінансування; 
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- пошук орендарів приміщень закладів культури; 

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів. 

Згідно Програми економічного і соціального розвитку Олевської ОТГ 

виготовлена проектно-кошторисна документація на технічне переоснащення 

системи опалення Будинку культури с. Копище. На даний час заключений 

договір з ПП «Будсервіс-Д», перерахований аванс 71 690 тис.грн роботи 

знаходяться на стадії завершення. 

Також розроблено проектну документацію на :  

- капітальний ремонт Будинку культури с. Зубковичі (заміни вікон та 

дверей) на І поверсі,  сума 299,865 тис. грн.; 

- капітальний ремонт Будинку культури с. Зубковичі (заміни вікон та 

дверей) ІІ поверх, сума 291,598 тис. грн.;проектна документація на 

капітальний ремонт (технічне переоснащення системи опалення) Будинку 

культури с. Зубковичі, сума 299,314 тис. грн.,  але кошти в даний час на 

капітальні ремонти та технічне переоснащення системи опалення для 

Будинку культури с. Зубковичі відсутні. 

Інструменти виконання: Обласна Програма сприяння культурно-

мистецькому розвитку області на 2015-2020 роки; 

Календарний план проведення мистецьких та культурно-освітніх заходів 

на 2019 рік; 

Заходи програми економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

Очікувані результати: 

Приведення у належний стан приміщень установ культури. 

Розповсюдження сучасної україномовної літератури серед молоді. 

Поширення українського традиційного фольклорного мистецтва. 

Підтримка, розвиток  та популяризація творчих колективів. 

   Розвиток туризму 
Проблемні питання: 

Недостатній рівень розвитку внутрішнього туризму. 

Низький рівень поінформованості туристів про туристичні маршрути та 

об'єкти туристичної інфраструктури громади. 

Недостатнє залучення інвестицій у розбудову туристичної 

інфраструктури. 

Відсутність об'єктів «зеленого туризму». 

Основні напрями діяльності: 

Сприяння у підготовці та реалізації проектів щодо розвитку 

внутрішнього та в’їзного туризму, відкриття нових маршрутів. 

Сприяння у проведені досліджень попиту на місцеві туристичні послуги. 

Представлення туристичного потенціалу громади на виставкових та 

презентаційних заходах. 
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Організація виставок, конференцій, фестивалів, семінарів, рекламно-

інформаційних турів. 

Сприяння у розвитку «зеленого туризму». 

Інструменти виконання: 

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку 

Житомирської області на період до 2020 року; 

заходи програми економічного і соціального розвитку об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік. 

Очікувані результати: 

Створення сприятливих умов для задоволення потреб туристів у 

відпочинку на території громади. 

Збільшення кількості внутрішніх та в’їзних туристів та екскурсантів. 

Молодіжна і сімейна політика 
Проблемні питання: 

Відсутність системності в роботі з національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді. 

Незабезпечення в повному обсязі організації літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Основні напрями діяльності: 

Залучення сімей, жінок та дітей до активної громадської діяльності. 

Реалізація свобод у всіх сферах життєдіяльності суспільства та 

впровадження систем соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на 

усунення причин і умов, що сприяють вчиненню насильства в сім’ї, 

припинення насильства в сім’ї, яке готується або вже вчинено. 

Організація та систематичне проведення інформаційно-просвітницької 

роботи у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

проведення заходів спрямованих на підвищення престижу військової служби. 

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей. 

Інструменти виконання: 

Указ Президента України від 13.10.2015 №580 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми « Молодь України» на 

2016-2020 роки. 

Обласна комплексна програма «Молодь і родина Житомирщини» на 

2017 – 2020 роки». 

Очікувані результати: 

Формування у дітей та молоді високої національно-патріотичної 

свідомості, почуття відданості своїй державі. 

Захист прав та інтересів дітей 
Проблемні питання: 

Збільшується кількість сімей та осіб, які потребують соціальної 

підтримки працівників центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
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  Актуальною є проблема раннього виявлення, оцінки потреб у наданні 

соціальних послуг, здійснення оцінки потреб сім’ї/особи, соціального 

супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, 

попередженні дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального 

сирітства. 

Зберігається тенденція поширення соціально – небезпечних хвороб у 

підлітковому та молодіжному середовищі: алкоголізму, туберкульозу, 

наркоманії,  ВІЛ - інфекції, тощо в тому числі і в сільській місцевості; 

Потреба у збільшені фінансування на паливно-мастильні матеріали 

транспортного засобу, що дасть можливість в повній мірі здійснювати оцінку 

потреб  та соціальний супровід сімей/осіб, що опинилися в складних 

життєвих обставинах, проводити соціальну роботу в вище зазначених 

категоріях сімей/осіб, матерів, які мають намір відмовитися від 

новонародженої дитини, молодих/неповнолітніх матерів з новонародженими 

дітьми, неповнолітніх  та осіб, які перебувають  на обліку сектору пробації  

або повернулися з місць позбавлення волі, соціальну роботу багатодітних 

сімей, сімей, де проживають діти/особи  з функціональними обмеженнями, 

сімей опікунів, піклувальників та здійснювати соціальне супроводження 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, здійснення соціальної 

роботи щодо надання соціальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей, сім’ями та особами внутрішньо переміщеними з 

тимчасово окупованих територій та зони проведення АТО, проведення 

обстежень сімей з метою здійснення контролю за цільовим використанням 

допомоги сім’ям з дітьми, більшість яких знаходяться в сільській місцевості.  

Основні напрями діяльності: 

Здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями 

сімей через спеціалізовану службу соціальної підтримки сім’ї, Мобільний 

консультативний пункт соціальної роботи. 

Запобігання поширенню соціального сирітства, створення належних 

умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї. 

Продовження інформаційної кампанії ”Візьміть дитину у родину”. 

Здійснення сто відсоткового соціального супроводження прийомних 

сімей та дитячого будинку сімейного типу  в ОТГ. 

Забезпечення збереження та збільшення чисельності працівників центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Забезпечення здійснення центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді соціальної профілактики, соціального обслуговування, соціального 

супроводження та соціального супроводу різної категорії сімей, дітей та 

молоді, приділяючи особливу увагу на індивідуальну роботу з клієнтами. 

Подальше підвищення ефективності надання соціальних послуг дітям, 

молоді різним категоріям сімей, які проживають в сільській місцевості; 

Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності працівників 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Створення належних умов діяльності центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді. 
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Інструменти виконання: 

Сімейний кодекс України від 10.01.2002, № 2947-III. 

Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 

21.06.2001 № 2558-III. 

 Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV. 

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 № 

2789-ІІІ. 

 Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей» вiд 02.06.2005 № 2623-IV; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

від 23.11.2015 №1393-р. «Про затвердження плану дій з реалізації 

Національної  стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»; 

від 09.08.2017 № 526-р. «Про Національну стратегію реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та 

план заходів з реалізації її І етапу» 

Рішення шістнадцятої сесії VIІІ скликання Олевської міської ради від 

16.10.2017 № 286 «Про затвердження Положення комунальної установи 

«Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради» у 

новій редакції». 

 Очікувальні результати: 

Організація та забезпечення ефективної соціальної роботи Центру в 

Олевській територіальній громаді відповідно до діючих соціальних 

стандартів та нормативів, збереження затвердженої штатної чисельності 

працівників Центру. 

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, розвиток форм сімейного виховання: 

усиновлення, опіки/піклування, прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу. 

Запобігання ранньому соціальному сирітству. 

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. Сприяння 

влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в 

сімейні форми виховання; 

Зменшення кількості сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих 

обставинах. 

Розвиток інформаційного простору 
Проблемні питання: 

 Потреба в постійному інформуванні населення громади про діяльність 

міської ради. 
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 Потреба у інформуванні населення громади щодо реалізації державної 

та регіональної політики, впровадження реформ. 

 Необхідність популяризації та розповсюдження  соціально значущих  

видань місцевих авторів. 

Основні напрями діяльності: 

Забезпечення укладання угод для виготовлення та розміщення 

соціальної реклами (білборди, сіті-лайти, інші постери), виготовлення 

інформаційних матеріалів (брошури, буклети). 

Реалізація інформаційно-комунікаційних кампаній щодо впровадження 

реформ, програм та ініціатив. 

Проведення публічних консультацій з громадськістю. 

Запровадження спільних навчальних тренінгів, коворкінгів, форумів, 

семінарів та інших заходів. 

Реалізація соціальних проектів та ініціатив інститутів громадянського 

суспільства (конкурси, гранти). 

Інформування громадян про діяльність міської ради через засоби 

масової інформації, Інтернет-видання, соціальні мережі, на офіційному веб-

сайті ОТГ та шляхом виготовлення, розміщення та поширення соціальної 

зовнішньої реклами, інших інформаційних матеріалів. 

Організація та проведення медіазаходів з нагоди відзначення свят, 

історичних та визначних подій, ювілейних та пам’ятних дат; тренінгів, 

облаштування та створення публічних/тематичних просторів, проведення 

інших заходів відповідальних за інформаційну діяльність та комунікації з 

громадськістю. 

Інструменти виконання: 

Закони України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації», «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні». 

Очікувані результати: 

Відпрацювання нових форм комунікації органу місцевого 

самоврядування з представниками громадянського суспільства, 

налагодження двостороннього зв’язку. 

Забезпечення участі громадськості у реалізації державної та регіональної 

політики, стимулювання розвитку громадянського суспільства. 

Підвищення рівня поінформованості населення про реалізацію 

державної та регіональної політики, впровадження пріоритетних реформ, 

врахування думки громадськості. 

Реалізація запланованих організаційних заходів. 

Одержання зворотного зв’язку від населення. 
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            ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ РОЗВИТКУ ОЛЕВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 РОЦІ 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Найменування 

завдання 

 

 

Найменування 

заходу 

 

Обсяг 

фін. 

ресурсів, 

тис.грн. 

2019 рік  

 

Виконавці 
Бюджет 

ОТГ 

Держав 

ний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

Інші 

1. Об’єкти реконструкції, капітального будівництва 

1 Будівництво центру 

безпеки 

Будівництво сучасного центру 

безпеки в с. Хочине Олевського 

району Житомирської області 

4338,79  4338,79   Міська рада 

2 Розвиток охорони 

здоров’я в сільській 

місцевості 

Амбулаторія на 1-2 лікаря з 

житлом по вул.Малікова, 51-б, 

в с.Хочине Олевського району - 

будівництво 

7200 320 6880   Міська рада, 

Житомирська 

ОДА 

3 Підвищення 

стандартів життя 

Реконструкція адміністративної 

будівлі міської ради під центр 

надання адміністративних 

послуг по вул. Володимирська, 

2 в м. Олевськ Житомирської 

області 

2183,12  2183,12   Міська рада 

4 Розвиток 

спортивної 

інфраструктури 

Реконструкція трибун та 

побутових приміщень 

майнового комплексу стадіону 

«Колос» по вул. Промислова, 8-

авм. Олевськ Житомирської 

області 

9165,867 275,00 8890,867   Міська рада 

5 Розвиток 

спортивної 

інфраструктури 

Реконструкція майнового 

комплексу стадіону «Колос» по 

вул. Промислова, 8-а  в м. 

Олевськ 

12710,784 1271,1 11439,684   Міська рада 
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6 Економія витрат на 

енергоносії, 

забезпечення 

належного  

температурного 

режиму в закладі 

Реконструкція головного 

корпусу Олевської гімназії по 

вул. Інтернаціональній,34  в м. 

Олевськ Житомирської області 

(коригування проекту) 

1500,0 750,00 750,00   Міська рада, 

Житомирська 

ОДА 

 

7 Завершення 

будівництва 

Коригування робочого проекту 

«Олевська гімназія по вул. 

Інтернаціональна,34 в м. 

Олевськ Житомирської області 

– будівництво» (завершення 

будівництва) 

16564,727 8282,363 8282,364   Міська рада 

 

8 Енергозбереження Капітальний ремонт покрівлі 

ДЮСШ з виготовленням ПКД 

м.Олевськ 

500,00 200,00   300,00 Міська рада 

9 Енергозбереження Капітальний ремонт 

та ефективна 

термосанація Кишинського 

стаціонарного відділення для 

постійного проживання 

Територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) з 

виготовленням ПКД 

400,00 400,00    Міська рада 

10 Покращення умов 

життя жителів 

громади 

Технічне переоснащення 

системи водопостачання з 

влаштуванням станції 

знезалізнення в с.Кишин 

Олевського району 

Житомирської області 

(Підведення води до 

Кишинського стаціонарного 

відділення, Кишинської ЗОШ, 

3270,00  3270,00   Міська рада 
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Кишинського ДНЗ) 

11 Реконструкція 

мосту 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Реконструкція мосту через 

річку Уборть по вул. Свято-

Воздвиженській в м. Олевськ 

Житомирської області» 

600,00 300,00  300,00  Міська рада 

12 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Першотравнева в м. 

Олевськ Житомирської області 

1797,397 1797,397    Міська рада 

13 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Герцена в м.Олевськ 

Житомирської області 

2528,401 2528,401    Міська рада 

14 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Олексія Береста в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

2296,823 2296,823    Міська рада 

15 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Пушкіна кп дороги + 

тротуар в м.Олевськ 

2060,117 2060,117    Міська рада 

16 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Житомирська в м. Олевськ 

Житомирської області 

833,326 833,326    Міська рада 

17 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Московська в м. Олевськ 

Житомирської області 

2708,255 2708,255    Міська рада 

18 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Січевих стрільців кп 

дороги + тротуар в м. Олевськ 

Житомирської області 

755,016 755,016    Міська рада 

19 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Олевської республіки в м. 

Олевськ Житомирської області 

6679,681 6679,681    Міська рада 
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(коригування) 

20 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Заводська в м.Олевськ 

Житомирської області 

1088,341 1088,341    Міська рада 

21 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Промислова в м.Олевськ 

Житомирської області 

5964,82 5964,82    Міська рада 

22 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Гагаріна(право) в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

1328,156 1328,156    Міська рада 

23 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Ціолковського в м.Олевськ 

Житомирської області 

2980,524 2980,524    Міська рада 

24 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Зоряна в м. Олевськ 

Житомирської області 

1205,64 1205,64    Міська рада 

25 Утримання доріг  

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул.Комарова в м.Олевськ 

Житомирської області 

3791,774 3791,774    Міська рада 

26 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул.Корольова (ліво) в м. 

Олевськ Житомирської області 

1261,028 1261,028    Міська рада 

27 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Ковпака в м.Олевську 

Житомирської області 

4028,542 4028,542    Міська рада 

 

28 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Івана Франка в м.Олевськ, 

Житомирської області 

1269,302 400,0 869,302   Міська рада 

29 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Матросова в м.Олевськ 

Житомирської області 

1987,626 1987,626    Міська рада 

30 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 1272,69  1272,69   Міська рада 
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міста вул. Космонавтів в м.Олевськ 

Житомирської області 

31 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Миру в м.Олевськ 

Житомирської області 

2537,861 2537,861    Міська рада 

32 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів 

по вул. Промислова в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

3528,52 3528,52    Міська рада 

33 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів 

по вул. Олевської республіки в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

2538,113 2538,113    Міська рада 

34 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів 

по вул. Олексія Береста в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

1755,256 1755,256    Міська рада 

35 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів 

по вул. Московська в м.Олевськ 

Житомирської області 

1501,577 1501,577    Міська рада 

36 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів 

по вул. Свято-Миколаївська в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

4739,496  4739,496   Міська рада 

37 Утримання доріг  

міста 

Поточний ремонт тротуарів по 

вул. Гетьмана Виговського в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

35,643 35,643    Міська рада 

38 Утримання доріг 

міста 

Поточний ремонт тротуарів по  

вул. Свято-Миколаївська 

м.Олевськ 

200,00 200,00    Міська рада 

39 Утримання доріг 

міста 

Поточний ремонт тротуарів  по 

вул. Володимирська м.Олевськ 

200,00 200,00    Міська рада 
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40 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Юрка Тютюнника в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

747,283 747,283    Міська рада 

41 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Коцюбинського в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

1444,739 1444,739    Міська рада 

42 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Володимирська (тротуари) 

в м.Олевськ Житомирської 

області 

2166,079  2166,079   Міська рада 

43 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Льонозаводська в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

1433,246 1433,246    Міська рада 

44 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

вул.Гоголя в м.Олевськ, 

Житомирської області 

1494,379  1494,379   Міська рада 

45 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

вул. О.Олеся, пров.О.Олеся в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

1450,093  1450,093   Міська рада 

46 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

вул. Фарзаводська, 

пров.Чкалова в м.Олевськ 

Житомирської області 

1486,522  1486,522   Міська рада 

47 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

вул.Шкільна в м.Олевськ, 

Житомирської області 

4294,375  4294,375   Міська рада 

48 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

провул.Калинова в м.Олевськ, 

Житомирської області 

535,063  535,063   Міська рада 
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49 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

вул.Калинова в м.Олевськ, 

Житомирської області 

1383,761  1383,761   Міська рада 

50 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

провул.Олега Кошового в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

285,319 285,319    Міська рада 

51 Утримання доріг 

міста 

Виготовлення проектно-

кошторисної 

документації«Капітальний 

ремонт дороги по вул. 

Ареф’єва, Л.Українки, 

Хмелівська, Будівельників, 

Партизанська,  провул. 

Партизанський, У.Кармелюка 

В. Лобановського в м. Олевськ» 

50,00 50,00    Міська рада 

52 Освітлення Стандартне приєднання до 

електричних мереж 

електроустановок насосних 

агрегатів по перекачуванню 

побутових стоків за адресою: 

Житомирська область, 

м.Олевськ, вул.Миру 

22,357 22,357    Міська рада 

53 Вуличне освітлення 

сільської місцевості 

Будівництво вуличного 

освітлення вул. Національного 

визволення с.Майдан 

Житомирської області 

649,248   649,248  Міська рада 

 

54 Вуличне освітлення Капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення в 

с.Покровське, Олевського 

району, Житомирської області 

449,892  449,892   Міська рада 

55 Вуличне освітлення Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул. Гоголя в 

49,581 49,581    Міська рада 
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м.Олевськ, Житомирської 

області 

56 Вуличне освітлення Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення с.Рудня 

Хочинська Олевського району 

Житомирської області 

299,682 299,682    Міська рада 

57 Вуличне освітлення Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення с.Перга 

Олевського району 

Житомирської області 

791,541  791,541   Міська рада 

58 Вуличне освітлення Капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення вулиці 

Леоніда Ступницького в 

с.Сарнівка Олевського району 

Житомирської області 

299,73 299,73    Міська рада 

59 Вуличне освітлення Будівництво вуличного 

освітлення вул. Національного 

визволення в с.Майдан 

Олевського району 

Житомирської області 

649,248 649,248    Міська рада 

60 Вуличне освітлення Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення 

Олевської об’єднаної 

територіальної громади 

13900,00 1400,00   12500,00 НЕФКО, 

Міська рада 

61 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Центральна в 

смт. Дружба 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

62 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Центральна-

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

НЕФКО, 

міська рада 
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Шевченка с.Жубровичі нь чень 

63 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Зарічна  - 

Гагаріна с.Лопатичі 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

64 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Житомирська 

с.Кишин 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

65 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Лесі Українки 

с.Варварівка 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

66 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Набережна-

Молодіжна с.Зольня 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

67 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Сергія 

Шепетька с.Сущани 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

68 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Центральна 

с.Юрове 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

69 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

В межах 

кошторисн

В межах 

кошто 

  В межах 

кошто 

НЕФКО, 

міська рада 



36 

 

світильники на основі LED 

технології вул.Лесі Українки 

с.Калинівка 

их 

призначень 

рисних 

призначе

нь 

рисних 

призна 

чень 

70 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул.Шевченка 

с.Стовпинка 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

71 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Княгині Ольги 

с.Замисловичі 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

72 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Юрія Креця 

смт.Новоозерянка 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

73 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Житомирська 

с.Зубковичі 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

74 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Свято-

Миколаївська  м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

75 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Об’їздна  

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 
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76 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул.Герцена 

(промзона) м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

77 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Герцена 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

78 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Ковпака 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

79 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Гагаріна 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

80 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Ціолковського 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

81 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул.Матросова 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

82 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

В межах 

кошторисн

их 

В межах 

кошто 

рисних 

  В межах 

кошто 

рисних 

НЕФКО, 

міська рада 



38 

 

технології вул. Корольова 

м.Олевськ 
призначень призначе

нь 

призна 

чень 

83 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Миру м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

84 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Зіркова 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

85 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул.Космонавтів 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

86 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

87 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Робітнича 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

88 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології провул. Ковпака 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

89 Модернізація Заміна існуючих світильників В межах В межах   В межах НЕФКО, 
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освітлення вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Устима 

Кармалюка м.Олевськ 

кошторисн

их 

призначень 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

міська рада 

90 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Олени Теліги 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

91 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Партизанська 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

92 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології провул. 

Партизанський м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

93 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Будівельників 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

94 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. 

В.Лобановського м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

95 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Льонозаводська 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

НЕФКО, 

міська рада 
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м.Олевськ нь чень 

96 Освітлення Освітлення вул. Молодіжна, 

Б.Хмельницького в районі ЗОШ 

№2 м.Олевськ 

200,00 200,00    Міська рада 

97 Модернізація 

освітлення 

Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Нова в с. 

Кам’янка 

500,00 500,00    Міська рада 

98 Реконструкція 

мосту 

Ремонт мосту по вул. 

Незалежна в с. Рудня-

Хочинська 

400,00 400,00    Міська рада 

99 Енергозбереження Капітальний ремонт покрівлі 

ДНЗ «Ластівка» в смт. 

Новоозерянка, Олевського 

району 

900,00 900,00    Міська рада 

100 Енергозбереження Капітальний ремонт покрівлі та 

утеплення фасаду ДНЗ №15 

«Чебурашка» в с. Жубровичі, 

Олевського району 

2000,00 2000,00    Міська рада 

101 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт покрівлі 

адміністративного приміщення 

сільської ради в с. Жубровичі, 

Олевського району 

50,00 50,00    Міська рада 

102 Реконструкція 

мосту 

Капітальний ремонт мосту 

через р. Уборть в с. Сущани 

700,00 700,00    Міська рада 

103 Вуличне освітлення Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення по вул. 

Морозова, Нова в с.Зольня, 

Олевського району, 

Житомирської області  

50,00 50,00    Міська рада 
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104 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

(термосанація) приміщення 

ЗДО №18 «Дзвіночок» в с. 

Лопатичі, Олевського району» 

100,00 100,00    Міська рада 

105 Вуличне освітлення Ремонт зовнішнього освітлення 

по вул. Шкільна, Садова, 

Молодіжна, Ковпака, 

Заводська, Будівельна, Зарічна, 

Нова в с. Вар варівка, 

Олевського району, 

Житомирської області 

1400,00 1400,00    Міська рада 

106 Вуличне освітлення 

сільської місцевості 

Завершення робіт, пов’язаних із 

проведенням вуличного 

освітлення в с. Копище, 

Олевського району 

400,00 400,00    Міська рада 

 

107 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт будівлі, 

мереж водопостачання та 

водовідведення ДНЗ №15 

«Чебурашка» в с. Жубровичі, 

Олевського району 

Житомирської області» 

35,00 35,00    Міська рада 

108 Утримання доріг 

міста 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт дороги по 

вул. Олени Пчілки в м. Олевськ 

Житомирської області» 

20,00 20,00    Міська рада 

109 Утримання доріг 

міста 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт дороги по 

20,00 20,00    Міська рада 
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вул. Героїв Крут в м. Олевськ 

Житомирської області» 

110 Реконструкція, 

будівництво 

інженерних мереж 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об’єкту «Ліквідації підтоплень  

по вул. Рівненська в м. Олевськ 

Житомирської області» 

30,00 30,00    Міська рада 

111 Утримання доріг 

громади 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт дороги по 

вул. Шевченка в с. Жубровичі, 

Олевського району 

Житомирської області» 

25,00 25,00    Міська рада 

112 Утримання доріг 

громади  

Капітальний ремонт тротуару 

поруч з ЦРД №2 в м. Олевськ 

Житомирської області 

300,00 300,00    Міська рада 

113 Вуличне освітлення Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення по вул. 

Рад, Ступіна  в м. Олевськ, 

Житомирської області» 

50,00 50,00    Міська рада 

114 Енергозбереження Капітальний ремонт будівлі 

ДНЗ №24 «Віночок» по вул. 

Левчука, 43г, в с. Тепениця, 

Олевського району, 

Житомирської області 

165,00 165,00    Міська рада 

2. Санітарна очистка та утримання об’єктів благоустрою 

1 Благоустрій Благоустрій міст, сіл, селищ. 

КЕКВ 2210 Предмети, 

матеріали, обладнання та 

інвентар 

632,00 632,00    Міська рада 
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2 Благоустрій КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім 

комунальних) в т.ч.: 

Послуги патрульного 

снігоочищення; 

Послуги вивезення ТПВ; 

Транспортні послуги по 

розміщенню та наповненню 

ящиків протипожежною 

сумішшю; 

Послуги перевірки і 

пломбування електр. 

лічильників; 

Послуги вуличного освітлення; 

Послуги розмітки вулиць; 

Послуги встановлення 

дорожніх знаків; 

Утримання кладовищ; 

Послуги по обрізанню та 

зрізанню аварійних дерев; 

Послуги по очищенню 

ливневих канав; 

Послуги програмування 

електролічильників; 

Параметризація 

багатопрофільних 

ел.лічильників; 

Пломбування ел.лічильників; 

Послуги розміщення ТВП; 

Послуги по ліквідації 

підтоплень; 

Інші послуги 

1951,4 

 

 

 

199,00 

 

199,00 

 

 

 

 

6,00 

 

 

18,00 

 

420,00 

 

90,00 

 

90,00 

150,00 

 

 

90,00 

 

100,00 

 

 

80,00 

 

 

10,00 

1951,4 

 

 

 

199,00 

 

199,00 

 

 

 

 

6,00 

 

 

18,00 

 

420,00 

 

90,00 

 

90,00 

150,00 

 

 

90,00 

 

100,00 

 

 

80,00 

 

 

10,00 

   Міська рада 
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10,00 

 

110,00 

 

79,400 

300,00 

 

10,00 

 

110,0 

 

49,400 

300,00 

3 Благоустрій Придбання предметів 

довгострокового користування 

КЕКВ 3110 -  контейнери  для 

роздільного збору сміття  (20 

шт.) 

150,00 150,00    Міська рада 

4 Благоустрій Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об’єктах благоустрою 

(Капітальний ремонт інших 

об’єктів КЕКВ 3132 

1000,00 1000,00    Міська рада 

5 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Коригування робочого проекту 

«Парк відпочинку по вул. 

Свято-Миколаївській в м. 

Олевськ» 

50,00 50,00    Міська рада 

6 Благоустрій Поточний ремонт зупинки 

громадського транспорту по 

вул.Свято-Миколаївській в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

46,104 46,104    Міська рада 
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7 Благоустрій Влаштування огорожі по 

вул.Княгині Ольги в м.Олевськ 

Житомирської області 

12,635 12,635    Міська рада 

8 Санітарна очистка 

території 

Влаштування контейнерних 

майданчиків для роздільного 

зберігання ТПВ  -  10 шт 

500,00 450,00   50,00 Міська рада 

9 Санітарна очистка 

території 

Закупівля  18 контейнерів (1,1 

м3) для роздільного зберігання 

ТПВ 

200,00 150,00   50,00 Міська рада 

10 Покращення 

екологічної 

ситуації 

Капітальний ремонт 

приміщення для пресування 

твердих побутових відходів по 

вул. Герцена,28 в м.Олевськ 

Житомирської області 

129,259 129,259    Міська рада 

11 Покращення 

екологічної 

ситуації 

Капітальний ремонт сміттєвої 

площадки біля житлових 

будинків по вул. Промислова, 

68,70,72,74,76,78 в м.Олевськ 

Житомирської області 

29,976 29,976    Міська рада 

12 Покращення 

екологічної 

ситуації 

Влаштування сміттєвої 

площадки біля житлових 

будинків по вул. 

Інтернаціональна, 38-а та 36-б в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

34,848 34,848    Міська рада 

13 Покращення 

екологічної 

ситуації 

Капітальний ремонт сміттєвої 

площадки біля житлового 

будинку по 

вул.Володимирській, 6 в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

62,903 62,903    Міська рада 

14 Санітарна очистка 

території 

Закупівля  трактора для 

виконання робіт з благоустрою 

500,00  500,00   Міська рада 
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15 Благоустрій Придбання автогрейдеру 2500,00  2500,00   Міська рада 

16 Санітарна очистка 

території 

Придбання  асенізаторної 

машини 

1500,00  1500,00   Міська рада 

17 Благоустрій Виготовлення 

проектно - кошторисної 

документації на нове 

кладовище м.Олевськ 

80,00 80,00    Міська рада 

18 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі  

кладовища по вул. Зарічна 

с.Лопатичі Олевського району 

Житомирської областві 

299,522 299,522    Міська рада 

19 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі  

кладовища по вул. Гагаріна 

с.Лопатичі Олевського району 

Житомирської областві 

262,511 262,11    Міська рада 

20 Благоустрій Капітальний ремонт  огорожі 

кладовища  в урочищі 

Мар’янівка с. Калинівка 

299,00 299,00    Міська рада 

21 Благоустрій Поточний ремонт огорожі 

кладовища с.Поровське 

30,0 30,00    Міська рада 

22 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища с.Тепениця 

Олевського району 

261,704 261,704    Міська рада 

23 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища с.Хмелівка 

Олевського району 

193,379 193,379    Міська рада 

24 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища с.Артинськ 

Олевського району 

150,329 150,329    Міська рада 

25 Благоустрій Поточний ремонт огорожі  

кладовища с.Майдан 

30,00 30,00    Міська рада 

26 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 297,16 297,16    Міська рада 
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кладовища с. Юрове 

Олевського району 

Житомирської області 

27 Благоустрій Поточний ремонт огорожі 

кладовища с.Рудня –Озерянська  

Олевського району 

Житомирської області 

20,00 20,00    Міська рада 

28 Благоустрій Поточний ремонт огорожі 

кладовища с.Озеряни  

Олевського району 

Житомирської області 

50,00 50,00    Міська рада 

29 Благоустрій Поточний ремонт огорожі 

кладовища с.Сущани 

30,00 30,00    Міська рада 

30 Благоустрій Поточний ремонт огорожі на 

території 2-х кладовищ 

с.Кам’янка  Олевського району 

Житомирської області 

50,00 50,00    Міська рада 

31 Благоустрій Корегування робочого проекту 

та капітальний ремонт огорожі 

кладовища  по вул. Леніна в 

с.Замисловичі Олевського 

району Житомирської області 

400,00 

 

400,00    Міська рада 

32 Благоустрій Поточний ремонт огорожі 

кладовища с. Варварівка  

Олевського району 

Житомирської області 

30,00 30,00    Міська рада 

33 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища  по вул. 

Житомирській в с.Зубковичі  

Олевського району 

Житомирської області 

300,00 300,00    Міська рада 

34 Енергозбереження Будівництво 2-х грубок  та 

ремонт в адмінпрміщенні 

35,00 35,00    Міська рада 
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с.Юрове  Олевського району 

Житомирської області 
35 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі  та 

благоустрій та центральної 

частини в с.Юрове Олевського 

району Житомирської області 

267,30 267,30    Міська рада 

36 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

вулиць в районі школи в с. 

Юрове Олевського району 

Житомирської області 

68,994 68,994    Міська рада 

37 Благоустрій Будівництво дитячого 

майданчика с. Замисловичі  

(біля школи)  Олевського 

району Житомирської області 

50,00   10,00 40,00 Міська рада 

38 Благоустрій Встановлення дитячих 

майданчиків по вул.Центральна 

смт.Дружба  Олевського району 

Житомирської області 

50,00   10,00 40,00 Міська рада 

39 Благоустрій Встановлення дитячого 

майданчика в с.Сущани  

Олевського району 

Житомирської області 

50,00   10,00 40,00 Міська рада 

40 Благоустрій Проведення поточного ремонту 

дитячих гральних майданчиків 

та встановлення нових 

50,0 50,0    Підрядна 

організація 

41 Благоустрій Встановлення дитячого 

майданчика в с.Покровське  

Олевського району 

Житомирської області 

50,00   10,00 40,00 Міська рада 

42 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

вулиць в районі клубу та пошти 

в с.Юрове Олевського району 

Житомирської області 

101,01 101,01    Міська рада 
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43 Благоустрій Поточний ремонт прилеглої 

території та заміна огорожі біля 

музею м. Олевськ 

200,00 200,00    Міська рада 

44 Благоустрій Заміна огорожі біля кладовища 

в с. Покровське,  Олевського 

району Житомирської області 

300,00 300,00    Міська рада 

45 Санітарна очистка 

території 

Закупівля вуличних 

контейнерів для роздільного 

зберігання ТПВ для с.  

Покровське,  Олевського 

району Житомирської області 

30,00 30,00    Міська рада 

46 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища в с.Замисловичі 

Олевського району 

Житомирської області 

300,00 300,00    Міська рада 

47 Благоустрій Ремонт автобусних зупинок в  

с. Варварівка  Олевського 

району Житомирської області 

50,00 50,00    Міська рада 

48 Благоустрій Ремонт частини огорожі 

кладовища в смт. Діброва, 

Олевського району 

Житомирської областві 

85,00 85,00    Міська рада 

3. Житлово-комунальне господарство та впровадження житлової політики 

1 Збереження від 

руйнування 

Капітальний ремонт даху 

житлового будинку пов 

вул.Центральна,5 в смт.Дружба  

Олевського району 

Житомирської області 

50,00 50,00    Міська рада 

2 Збереження від 

руйнування 

Капітальний ремонт даху 

житлового будинку  по 

вул.Незалежна,8 в смт.Дружба  

Олевського району 

Житомирської області 

50,00 50,00    Міська рада 
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3 Покращення якості 

води 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Технічне переоснащення 

системи водопостачання 

смт.Дружба»  

35,229 35,229    Міська рада 

4 Покращення якості 

води 

Технічне переоснащення 

системи водопостачання з 

влаштуванням станції 

знезалізнення в смт.Дружба 

Олевського району 

Житомирської області 

2340,00  2340,00   Міська рада 

5 Реконструкція 

інженерних  мереж 

Виготовлення проектної 

документації на ремонт 

зливової каналізації по вул. 

Княгині Ольги м.Олевськ 

40,00 40,00    Міська рада 

6 Покращення умов 

життя 

Капітальний ремонт квартири 

№10 в житловому будинку по 

вул. Герцена,12 в м.Олевськ 

Житомирської області 

142,122 142,22    Міська рада 

7 Підвищення якості 

послуг 

Утримання очисних споруд та 

закладів соціальної сфери 

м.Олевськ 

400,00 400,00    Міська рада 

8 Водопостачання та 

водовідведення 

Будівництво водопровідних та 

каналізаційних мереж по 

вул.Гагаріна, Матросова, 

Корольова, Миру, Зоряній в 

м.Олевськ (коригування) 

3819,596  3819,596   Міська рада 

9 Покращення 

екологічної 

ситуації 

Реконструкція зливової мережі 

по вул.Набережна в м.Олевськ 

Житомирської області 

114,444 114,444    Міська рада 

10 Покращення 

екологічної 

ситуації 

Реконструкція зливової мережі 

по вул.Пушкіна (буд.22-26) в 

м.Олевськ Житомирської 

137,839 137,839    Міська рада 
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області 

11 Формування 

тарифів на послуги 

водопостачання, 

водовідведення, 

утримання 

житлових будинків  

та вивозу ТПВ 

Розробка економічно-

обґрунтованих тарифів. 

 

Фінансуван

ня не 

потребує 

    Міська рада 

12 Виконання Закону 

України «Про 

особливості 

здійснення права 

власності у 

багатоповерховихб

удинках» 

Сприяти жителям 

багатоповерхових житлових 

будинків у визначенні 

управителя даних будинків 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

    Міська рада 

13 Індивідуальне 

житлове 

будівництво 

Сприяти мешканцям громади у 

вирішенні питань побудови 

індивідуальних житлових 

будинків, будівництві нових 

будинків на власних земельних 

ділянках 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

    Міська рада 

14 Благоустрій 

території 

Впорядкувати існуючі квартали 

житлової забудови,  домогтися 

здійснення їх благоустрою 

Кошти 

мешканців 

житлових 

будинків 

    Міська 

рада,вуличні 

комітети 

15 Об’єднання 

співвласників 

багатоповерхових 

будинків 

Створення ОСББ в 

багатоповерхових комунальних 

житлових будинках 

Кошти 

мешканців 

комунальн

их 

будинків 

    Міська рада, 

мешканці  

комунальних 

будинків 

16 Реконструкція, 

будівництво 

інженерних мереж 

Будівництво водопровідних та 

каналізаційних мереж по вул. 

Матросова, Гагаріна, 

3919,597  3919,597   Міська рада 
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Корольова, Миру, Зоряній в м. 

Олевськ (коригування) 

17 Реконструкція, 

будівництво 

інженерних мереж 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

проведення робіт по ліквідації 

підтоплень   с.Сарнівка  

Олевського району 

Житомирської області 

50,00 50,00    Міська рада 

18 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул.Промислова,78 

1349,807 300,00   1049,807 Міська рада 

19 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул. Промислова,72 

1349,876 300,00   1049,876 Міська рада 

20 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул. Київська,16а 

902,370 100,00   802,370 Міська рада 

21 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул. Княгині Ольги, 22 

1349,507 300,00   1049,507 Міська рада 

22 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул. Герцена, 22 

1293,718 350,00   943,718 Міська рада 

23 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул. Інтернаціональна, 

32а 

1351,670 300,00   1051,670 Міська рада 
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24 Підвищення якості 

питної води 

Реконструкція станції 2-го 

підйому із застосуванням 

новітніх технологій та 

встановленням обладнання з 

доочистки та знезалізнення 

питної води в системі 

централізованого 

водопостачання по вулиці 

Промислова, м. Олевськ, 

Олевського району, 

Житомирської області 

3700,00 370,00 3330,00   Міська рада, 

Житомирська 

ОДА 

25 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Заміна покрівлі 

багатоквартирного житлового 

будинку за адресою: вул. Лесі 

Українки, 92 в с. Варварівка  

Олевського району 

Житомирської області 

100,00 100,00    Міська рада 

4. Ремонт комунальних доріг в населених пунктах громади 

1 Утримання доріг 

населених пунктів 

громади 

Капітальний ремонт вул. 

Набережна в с. Кам’янка 

Олевського району 

Житомирської області 

1497,542 500,00 997,542   Міська рада 

2 Утримання доріг 

населених пунктів 

громади 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Левчука  с.Тепениця 

Олевського району 

Житомирської області 

1498,14 500,00 998,14   Міська рада 

3 Утримання доріг 

населених пунктів 

громади 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Садова, вул.Зарічна, 

вул.Будівельників та вул. 

Чкалова, вул.Мирна, 

вул.Поліська в с.Тепениця  

175,21 175,21    Міська рада 
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Олевського району 

Житомирської області 

4 Утримання доріг 

населених пунктів 

громади 

Капітальний ремонт вул. Миру, 

вул.Поліська, вул.П.Морозова в 

с.Тепениця  Олевського району 

Житомирської області 

70,702 70,702    Міська рада 

5 Утримання доріг 

населених пунктів 

громади 

Капітальний ремонт вулиці 

Зарічна  в  м. Олевськ 

Житомирської області 

70,519 70,519    Міська рада 

6 Утримання доріг Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та 

інвентарю на утримання доріг 

в тому числі: 

Фарба з світовими відблисками; 

Дорожні знаки; 

Відбиваючі світові елементи; 

Протиожеледна суміш; 

Лежачі поліцейські 

400,00 

 

 

 

 

 

 

50,10 

30,00 

 

50,00 

 

199,90 

70,00 

400,00 

 

 

 

 

 

 

50,10 

30,00 

 

50,00 

 

199,90 

70,00 

   Міська рада 

7 Утримання доріг Підсипання вулиць 865,112 865,112    Міська рада 

8 Утримання доріг Ямковий ремонт  вулиць 446,013 446,013    Міська рада 

9 Утримання доріг Грейдерування доріг 109,5 109,5    Міська рада 

10 Утримання доріг Грейдерування  с.Бацево, 

вул.Миру 

1,500 1,500    Міська рада 

11 Утримання доріг Грейдерування  с.Ліски, 

пров.Лісовий 

1,500 1,500    Міська рада 
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12 Утримання доріг Грейдерування  с.Майдан-

Копищенський, вул.Шведа 

1,500 1,500    Міська рада 

13 Утримання доріг Грейдерування  с.Жубровичі, 

вул.Л.Українки 

1,500 1,500    Міська рада 

14 Утримання доріг Грейдерування  с.Жубровичі, 

вул.Рильського 

1,500 1,500    Міська рада 

15 Утримання доріг Грейдерування  с.Жубровичі, 

вул.Заводська 

1,500 1,500    Міська рада 

16 Утримання доріг Грейдерування  с.Жубровичі, 

вул.Соборна 

1,500 1,500    Міська рада 

17 Утримання доріг Грейдерування  с.Жубровичі, 

вул.Набережна 

1,500 1,500    Міська рада 

18 Утримання доріг Грейдерування  с.Жубровичі, 

вул.Бурштинова 

1,500 1,500    Міська рада 

19 Утримання доріг Грейдерування  с.Жубровичі, 

вул.Калініна 

1,500 1,500    Міська рада 

20 Утримання доріг Грейдерування  с.Млинок, 

вул.Шевченко 

1,500 1,500    Міська рада 

21 Утримання доріг Грейдерування  с.Михайлівка, 

вул.Рад 

1,500 1,500    Міська рада 
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22 Утримання доріг Грейдерування  с.Михайлівка, 

вул.Ковпака 

1,500 1,500    Міська рада 

23 Утримання доріг Грейдерування  с.Зубковичі, 

вул.Урожайна 

1,500 1,500    Міська рада 

24 Утримання доріг Грейдерування  с.Зубковичі, 

вул.Гагаріна 

1,500 1,500    Міська рада 

25 Утримання доріг Грейдерування  с.Зубковичі, 

вул.Поліська 

1,500 1,500    Міська рада 

26 Утримання доріг Грейдерування  с.Зубковичі, 

вул.Набережна 

1,500 1,500    Міська рада 

27 Утримання доріг Грейдерування  с.Зубковичі, 

вул.Національного визволення 

1,500 1,500    Міська рада 

28 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Робітнича, вул.Щаслива 

3,00 3,00    Міська рада 

29 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Ціолковського, вул.Миру, 

вул.Корольова, вул.Матросова, 

вул. Гагаріна 

7,500 7,500    Міська рада 

30 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Ковпака, вул.Польова, 

вул.Павленка, 

вул.Покальчука, 

вул.Молодіжна 

7,500 7,500    Міська рада 

31 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Шкільна, вул.Весняна, 

6,00 6,00    Міська рада 
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вул.Житня, 

вул.Незалежності 

32 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Степова, вул.Східна 

3,00 3,00    Міська рада 

33 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Герцена, 

вул.Співдружності, 

вул.Олевська, 

вул.Горького 

6,00 6,00    Міська рада 

34 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Покальчука 

1,500 1,500    Міська рада 

35 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.І.Франка, вул.О.Олеся 

4,500 4,500    Міська рада 

36 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Московська, 

вул.Московський 

3,00 3,00    Міська рада 

37 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Олени Пчілки 

1,500 1,500    Міська рада 

38 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Героїв Крут 

1,500 1,500    Міська рада 

39 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Українська, вул.Західна, 

вул.Котляревського 

4,500 4,500    Міська рада 

40 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Ступіна, вул.Рад, 

пров.Ступіна 

4,500 4,500    Міська рада 
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41 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Коцюбинського, 

вул.Залізнична, вул.Олега 

Ольжича 

4,500 4,500    Міська рада 

42 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, вул. 

Ю. Тютюнника, вул.20 років 

Незалежності, 

вул.Ол.Опанасюка 

4,500 4,500    Міська рада 

43 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Шевченка, 

провул.Шевченка 

3,00 3,00    Міська рада 

44 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Будівельників, 

провул.Будівельників 

3,00 3,00    Міська рада 

45 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Партизанська, провул. 

Партизанський 

3,00 3,00    Міська рада 

46 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Устима Кармелюка 

1,500 1,500    Міська рада 

47 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Хмелівська 

1,500 1,500    Міська рада 

48 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Олега Кошового 

1,500 1,500    Міська рада 

49 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Житомирська, провул. 

Житомирський 

3,00 3,00    Міська рада 

50 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Ареф’єва, вул.Гоголя 

3,00 3,00    Міська рада 
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51 Утримання доріг Підсипання вулиць м.Олевськ, 

вул.Коцюбинського, 

вул.Шевченка, вул. Олени 

Пчілки, вул.Героїв Крут, 

вул.Житомирська, 

вул.Горького, 

вул.Співдружності, 

вул.Шкільна, 

вул.Житня, вул.Східна, 

вул.Незалежності, вул.  Західна, 

вул.Павленко 

300,00 300,00    Міська рада 

52 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Кишин, 

вул.Зелена, 

вул.Шевченка 

32,284 32,284    Міська рада 

53 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Перга, 

провул.Незалежний, 

вул.Сидоренко, вул.Піскова, 

вул.Незалежна 

48,568 48,568    Міська рада 

54 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Рудня-

Перганська, вул.Зарічна 

16,142 16,142    Міська рада 

55 Утримання доріг Підсипання вулиць 

с.Замисловичі, 

вул.Соборна, вул.Вишнева, 

вул.Ковпака, вул.Гагаріна 

64,568 64,568    Міська рада 

56 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Лопатичі, 

вул.Червона, вул.Ковальчука 

32,284 32,284    Міська рада 

57 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Рудня-

Бистра, 

вул.Озерна 

16,142 16,142    Міська рада 
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58 Утримання доріг Підсипання вулиць 

с.Корощине, 

вул.Лісова, 

вул.Гагаріна, 

вул.Нова 

48,426 48,426    Міська рада 

59 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Тепениця, 

вул.Садова, вул.Зарічна, 

вул.Мирна, 

вул.Поліська 

64,568 64,568    Міська рада 

60 Утримання доріг Підсипання вулиць 

с.Покровське, 

вул.З.Тужнакіной, 

вул.Молодіжна, вул.Лісна 

48,426 48,426    Міська рада 

61 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Устинівка, 

вул.Партизанська 

16,142 16,142    Міська рада 

62 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Сарнівка, 

вул.Космонавтів 

16,142 16,142    Міська рада 

63 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Копище, 

вул.Шуди 

16,142 16,142    Міська рада 

64 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Рудня 

Озерянська, вул.Миру, 

вул.Зарічна, 

вул.Перемоги, вул.Зелена 

64,568 64,568    Міська рада 

65 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Калинівка, 

вул.Перемоги 

16,142 16,142    Міська рада 

66 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Ковалівка, 

вул.Перемоги 

16,142 16,142    Міська рада 
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67 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Зольня, 

вул.Молодіжна, вул.Набережна, 

вул.Першотравнева 

48,426 48,426    Міська рада 

68 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Ковпака 

16,519 16,519    Міська рада 

69 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Промислова 

16,519 16,519    Міська рада 

70 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Б.Хмельницького 

16,519 16,519    Міська рада 

71 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Княгині Ольги 

16,519 16,519    Міська рада 

72 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Свято-Воздвиженська 

16,519 16,519    Міська рада 

73 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Пушкіна 

16,519 16,519    Міська рада 

74 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Житомирська 

16,519 16,519    Міська рада 

75 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Олевської Республіки 

16,519 16,519    Міська рада 

76 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Січових Стрільців 

16,519 16,519    Міська рада 
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77 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Герцена 

16,519 16,519    Міська рада 

78 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Олексія Береста 

16,519 16,519    Міська рада 

79 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Покальчука 

16,519 16,519    Міська рада 

80 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Сущани, 

вул.Покровська 

16,519 16,519    Міська рада 

81 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Сущани, 

вул.Молодіжна 

16,519 16,519    Міська рада 

82 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Сущани, 

вул.Набережна 

16,519 16,519    Міська рада 

83 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Жубровичі, 

вул.Жовтнева 

16,519 16,519    Міська рада 

84 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Жубровичі, 

вул.Зелена 

16,519 16,519    Міська рада 

85 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Жубровичі, 

вул.Молодіжна 

16,519 16,519    Міська рада 

86 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Жубровичі, 

вул.Шевченка 

16,519 16,519    Міська рада 
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87 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Юрове, 

вул.Зарічна 

16,519 16,519    Міська рада 

88 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Юрове, 

вул.Миру 

16,519 16,519    Міська рада 

89 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Юрове, 

вул.Шкільна 

16,519 16,519    Міська рада 

90 Утримання доріг Ямковий ремонт с.Юрове, 

вул.Першотравнева 

16,519 16,519    Міська рада 

91 Утримання доріг Ямковий ремонт 

смт.Новоозерянка, вул.Юрія 

Креца 

16,519 16,519    Міська рада 

92 Утримання доріг Ямковий ремонт 

смт.Новоозерянка, вул.Соборна 

16,519 16,519    Міська рада 

93 Утримання доріг Ямковий ремонт 

смт.Новоозерянка, вул.Гагаріна 

16,519 16,519    Міська рада 

94 Утримання доріг Ремонт дороги по вул. Садова, 

Корольова с.Стовпинка 

100,00 100,00    Міська рада 

95 Утримання доріг Грейдерування та ремонт 

пров.Павленка м.Олевськ 

100,00 100,00    Міська рада 

96 Утримання доріг Грейдерування та висипка 

вул.Садова в  с.Варварівка, 

Олевського району 

100,00 100,00    Міська рада 
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97 Утримання доріг Капітальний ремонт доріг по 

вул. Молодіжна та Ковпака в  

с.Варварівка, Олевського 

району 

900,00 900,00    Міська рада 

5. Земельні питання 

1 Інвентаризація  

земель 

 

Проведення інвентаризації 

земель на території громади, 

впорядкування договорів 

оренди земельних ділянок 

 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

    Міська рада 

2 Організація 

аукціону з продажу 

земельних ділянок 

та надання 

земельних ділянок 

в оренду на 

конкурсних засадах 

Оформлення документів на 

продаж земельних ділянок з 

аукціону 

350,0 350,0    Спеціалісти 

міської ради 

3 Підтримка 

підприємництва 

Визначення переліку земельних 

ділянок для передачі в оренду 

на конкурсних засадах для 

здійснення підприємницької 

діяльності 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

    Спеціалісти 

міської ради 

4 Індивідуальне 

житлове 

будівництво 

Виділення та оформлення 

земельних ділянок під житлову 

забудову 

 

Кошти 

забудовник

ів 

    Міська рада 

5 Розробка 

містобудівної 

документації 

Проект охоронних зон пам’яток 

архітектури м.Олевськ 

66,8 66,8    Міська рада 

6 Розробка 

містобудівної 

документації 

Проект генерального плану 

с.Варварівка 

202,3 202,3    Міська рада 

7 Розробка Проект землеустрою по 600,00 600,00    Міська рада 
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містобудівної 

документації 

встановленню меж м.Олевськ 

8 Розробка 

містобудівної 

документації 

Проект землеустрою по 

встановленню меж с.Варварівка 

120,00 120,00    Міська рада 

9 Розробка 

містобудівної 

документації 

Створення топографічної 

зйомки с.Варварівка 

29,5 29,5    Міська рада 

10 Розробка 

містобудівної 

документації 

Виконання робіт 

геопросторових даних для 

містобудівного кадастру по 

генеральному плану м.Олевськ 

11,00 11,00    Міська рада 

11 Розробка 

містобудівної 

документації 

Проект зонування м.Олевськ 111,00 111,00    Міська рада 

12 Виготовлення 

нормативно - 

грошових оцінок 

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; 

с.Соснівка; с.Хмелівка; 

с.Стовпинка; с.Держанівка; 

с.Лопатичі; с.Кишин, с.Болярка; 

с.Забороче; с. Лугове, 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 
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6. Соціальний захист 

1 Матеріальна 

допомога 

Надання цільової матеріальної 

допомоги на вирішення 

проблем сімей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах 

500,00 

 

500,0    Міська рада 

2 Здійснення заходів 

щодо сімей/осіб, 

які опинилися в 

складних життєвих 

обставинах 

Надання соціальних послуг 

сім’ям/особам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах 

100,00 100,00    Міська рада 

3 Здійснення заходів 

щодо дітей-сиріт та 

дітей позбавлених 

батьківського 

піклування 

Здійснення планових та 

позапланових виїздів до сімей 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 

4 Здійснення заходів 

щодо дітей-сиріт та 

дітей позбавлених 

батьківського 

піклування 

Святкування та надання 

подарунків до дня Святого 

Миколая, Новорічних  свят для 

дітей 

100,00 

 
 

 

100,00   Спонсорсь

кі кошти 

Міська рада 

5 Опіка і захист Розвиток сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 

50,00 50,00    Міська рада 

6 Здійснення заходів 

щодо дітей-сиріт та 

дітей позбавлених 

батьківського 

піклування 

Захист майнових та житлових 

прав дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського 

піклування 

 

 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 

7. Поліпшення  матеріально-технічної бази закладів освіти, медицини, культури 

1 Енергозбереження Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

Замисловицької ЗОШ І-ІІІ 

5923,417  5923,417   Міська рада 
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ступенів по вул. Княгині Ольги, 

3 в с.Замисловичі Олевського 

району, Житомирської області 

2 Енергозбереження Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

Лопатицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

по вул. Гагаріна,50 в с. 

Лопатичі Олевського району 

Житомирської області 

6264,902  6264,902   Міська рада 

3 Енергозбереження Виготовлення проектної 

документації «Капітальний 

ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

Олевської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 в м. 

Олевськ Житомирської області  

м.Олевськ вул. Пушкіна, 24 -б» 

80,00 80,00    Міська рада 

4 Енергозбереження Виготовлення проектної 

документації «Капітальний 

ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

Олевської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 в 

м.Олевськ вул.Шкільна,1» 

80,00 80,00    Міська рада 
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5 Енергозбереження Виготовлення проектної 

документації «Капітальний 

ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

Кишинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів в с.Кишин 

вул. Житомирська,63» 

80,00 80,00    Міська рада 

6 Енергозбереження Виготовлення проектної 

документації «Капітальний 

ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі  

Жубровицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів в с.Жубровичі вул 

Шевченка,1 

80,00 80,00    Міська рада 

7 Енергозбереження Виготовлення проектної 

документації «Капітальний 

ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі  

Варварівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів в с.Варварівка вул 

Шкільна,2» 

80,00 80,00    Міська рада 

8 Капітальний 

ремонт 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

(встановлення вікон) у відділі 

освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради бульвар 

Воїнів Афганців,1 в м.Олевськ 

Житомирської області» 

80,00 80,00    Міська рада 

9 Капітальний 

ремонт закладів 

Капітальний ремонт санвузлів 

Кишинської ЗОШ І-ІІІ ст. по 

193,904 193,904    Міська рада 
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освіти вул. Житомирська,63 в 

с.Кишин Олевського району 

Житомирської області 

10 Капітальний 

ремонт закладів 

освіти 

Капітальний ремонт надвірного 

туалету у Кишинській 

загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів  по вул. 

Житомирська,63 в с.Кишин 

Олевського району 

Житомирської області 

200,00 200,00    Міська рада 

11 Покращення якості 

води 

Встановлення станції 

знезалізнення води ЗОШ І-ІІІ 

ст. с. Кам’янка, вул. 

Центральна,53 

100,00 100,00    Міська рада 

12 Покращення умов Реконструкція баскетбольного 

майданчика Олевської ЗОШ І-

ІІІ ст. №3 

300,00 200,00   100,00 Міська рада 

13 Покращення умов Встановлення футбольного 

майданчика зі штучним 

покриттям Олевської ЗОШ І-ІІІ 

ст. №3 

1500,00 500,00   1000,00 Міська рада 

14 Покращення умов Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Ремонт внутрішніх санвузлів у 

Майдан-Копищенській 

загальноосвітній школі І- ІІ ст.» 

15,00 15,00    Міська рада 
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15 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

Майданської ЗОШ І-ІІІ ст.» 

10,0 10,00    Міська рада 

16 Економія витрат на 

енергоносії, 

забезпечення 

належного 

температурного 

режиму в закладі 

Капітальний ремонт котельні  

Олевського міжшкільного  

навчально-виробничого 

комбінату по вул. Пушкіна,9 в 

м. Олевськ Житомирської 

області 

135,282 135,282    Міська рада 

17 Економія витрат на 

енергоносії, 

забезпечення 

належного 

температурного 

режиму в закладі 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт (заміна 

котла) в Перганській 

загальноосвітній школі І-ІІ 

ступенів по вул Сидоренка,3 в 

с.Перга Олевського району 

Житомирської області» 

15,00 15,00    Міська рада 

18 Економія витрат на 

енергоносії, 

забезпечення 

належного 

температурного 

режиму в закладі 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт системи 

водовідведення в Олевській 

ЗОШ І-ІІІ ст.№2 по вул. 

Шкільна, 1 в м. Олевськ 

Житомирської області» 

15,00 15,00    Міська рада 

19 Енергозбереження Капітальний ремонт (заміна 

вхідних дверей)  в приміщенні 

Хочинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів по вул. 

63,791  63,791   Міська рада 



71 

 

Шкільна, 1 в с. Хочине 

Олевського району 

Житомирської області 

20 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт (заміна 

вікон та вхідних дверей)  в 

приміщенні Будківської 

загальноосвітньої школи І 

ступеня  по вул. Миру,12 в с. 

Будки  Олевського району 

Житомирської області» 

15,00 15,00    Міська рада 

21 Енергозбереження Капітальний ремонт 

приміщення Сущанської 

загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів (заміна вікон, дверей) 

по вул. Набережна, 1 в с. 

Сущани Олевського району 

Житомирської області 

200,00  200,00   Міська рада 

22 Покращення умов 

навчання 

Капітальний ремонт системи 

опалення Стовпинської ЗОШ І-

ІІ ст. 

600,00  600,00   Міська рада 

23 Покращення умов 

навчання 

Капітальний ремонт 

Стовпинської ЗОШ І-ІІ ст. 

200,00 200,00    Міська рада 

24 Покращення умов 

навчання 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

Покровської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів по вул  

Молодіжна,2 в с.Покровське 

Олевського району 

Житомирської області» 

50,00 50,00    Міська рада 

25 Капітальний Капітальний ремонт системи В межах     Міська рада 
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ремонт закладів 

освіти 

водопостачання, 

водовідведення, санвузлів в 

Олевському ЦХЕТУМ по вул. 

Виговського,30 в м.Олевськ та 

виготовлення ПКД 

кошторисн

их 

призначень 

26 Капітальний 

ремонт закладів 

освіти 

Капітальний ремонт частини 

приміщення з влаштуванням 

санвузлів Варварівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст 

по вул. Шкільна, 20 в 

с.Варварівка Олевсчького 

району Житомирської області 

396,027 11,9 384,127   Міська рада 

27 Капітальний 

ремонт закладів 

освіти 

Капітальний ремонт 

приміщення їдальні 

Варварвської ЗОШ І-ІІІ ст.  по 

вул. Шкільна, 2 в с.Варварівка 

300,00  300,00   Міська рада 

28 Капітальний 

ремонт закладів 

освіти 

Капітальний ремонт санвузлів 

відділу освіти Олевської міської 

ради бульвар Воїнів Афганців,1 

в м.Олевськ Житомирської 

області 

183,899 183,899    Міська рада 

29 Капітальнийремонт 

закладів освіти 

Капітальний ремонт  частини 

приміщень з влаштуванням 

санвузлів загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. №3 по вул. 

Пушкіна,24-б в м.Олевськ 

Житомирської області 

1341,883 40,27 1301,613   Міська рада 

30 Покращення якості 

води 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Технічне переоснащення 

системи водопостачання з 

влаштуванням станції 

знезалізнення в с.Жубровичі 

50,00 50,00    Міська рада 
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Олевського району 

Житомирської області» 

31 Капітальний 

ремонт закладів 

освіти 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт котельні 

Зубковицької ЗОШ І-ІІІ ст. та 

тепломережі з приєднанням до 

адмінприміщення Будинку 

культури  та АЗПСМ» 

80,00 80,00    Міська рада 

32 

 

 

 

Покращення умов 

навчання 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Встановлення модульної 

котельні та системи 

теплопостачання ЗОШ І-ІІ ст.по 

вул. Кузнецова,6 в с.Калинівка 

Олевського району 

Житомирської області» 

40,00 40,00    Міська рада 

 

33 Енергозбереження Поточний ремонт системи 

опалення (очистка батарей) в 

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кишин, вул. 

Житомирська,63 

100,00 100,00    Міська рада 

34 Енергозбереження Поточний ремонт системи 

опалення (очистка батарей) в 

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Жубровичі, вул. 

Шевченка,1 

100,00 100,00    Міська рада 

35 Енергозбереження Поточний ремонт системи 

опалення (очистка батарей) в 

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Замисловичі , 

вул. КнягиніОльги,3 

100,00 100,00    Міська рада 

36 Енергозбереження Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

дошкільного навчального 

закладу №25 «Чебурашка» по 

1661,663  1661,663   Міська рада 
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вул.Морозова, 3 в с.Зольня 

Олевського району, 

Житомирської  області 

37 Енергозбереження Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

дошкільного навчального 

закладу по вул. Сергія 

Шепетька, 18 в с.Сущани 

Олевського району, 

Житомирської області 

1735,85  1735,85   Міська рада 

38 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Капітальний ремонт приміщень 

та котельні дитячого садочка 

№1 «Зірочка» по вул.Київській, 

24 в м.Олевськ (коригування) 

145,126  146,126   Міська рада 

39 Підвищення 

стандартів життя в 

сільській 

місцевості 

Реконструкція  адмінбудівлі під 

облаштування дошкільного 

навчального закладу по вул. 

Партизанська, 50 в с.Копище 

Олевського району 

18007,6  18007,6   Міська рада41 

40 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Капітальний ремонт приміщень 

будівлі ДНЗ №2 «Малятко» по 

вул. Володимирська, 40, в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

1413,391  1413,391   Міська рада 

41 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Капітальний ремонт 

інженерних мереж будівлі ДНЗ 

№2 «Малятко» по 

вул.Володимирська, 40 в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

1313,137  1313,137   Міська рада 

42 Ремонт інженерних 

мереж 

Поточний ремонт системи 

водопостачання, 

водовідведення ДНЗ с.Зольня 

60,00 60,00    Міська рада 
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43 Влаштування 

інклюзивно -

ресурсного центру 

Капітальний  ремонт частини 

приміщень з влаштуванням  

інклюзивно-ресурсного центру 

в будівлі центру розвитку 

дитини №2 «Сонечко» по вул. 

Свято-Миколаївській, 51-А в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

1499,986  1499,986   Міська рада 

44 Енергозбереження Реконструкція (ефективна 

термосанація) будівлі ДНЗ № 

13 «Золотий ключик» за 

адресою: м. Олевськ, вул. 40 

років Перемоги, 12 

200,00  200,00   Міська рада 

45 Енергозбереження Реконструкція (ефективна 

термосанація) будівлі ДНЗ № 

10 «Струмочок» за адресою: м. 

Олевськ, вул. Свято-

Миколаївська, 36 

200,00  200,00   Міська рада 

46 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Капітальний ремонт 

інженерних мереж  будівлі ДНЗ 

№10 «Струмочок» по 

вул.Свято-Миколаївська, 36 в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

1216,22  1216,22   Міська рада 

47 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Капітальний ремонт приміщень 

будівлі ДНЗ №10 «Струмочок» 

по вул.Свято-Миколаївська, 36 

в м.Олевськ, Житомирської 

області 

1499,491  1499,491   Міська рада 

48 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Виготовлення-проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

дошкільного  навчального 

100,00 100,00    Міська рада 
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закладу в с.Майдан» 

49 Енергозбереження Поточний ремонт (заміна 

дверей ) будівлі ДНЗ №35 

«Пролісок» 

с. Юрове 

15,00  15,00   Міська рада 

50 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткових двох 

груп в ЦРД №2 м.Олевськ 

2000,00  2000,00   Міська  рада 

51 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткової групи в 

ЦРД №3 м.Олевськ 

1000,00  1000,00   Міська рада 

52 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткової групи в 

Сущанському ДНЗ с.Сущани 

1000,00  1000,00   Міська рада 

53 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткової групи в 

Юрівському ДНЗ № 35 с.Юрове 

1000,00  1000,00   Міська рада 

54 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткової групи в 

Зольнянському ДНЗ № 25 

с.Зольня 

1000,00  1000,00   Міська рада 

55 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткової групи в 

Кишинському ДНЗ с.Кишин 

1000,00  1000,00   Міська рада 

56 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Ремонт приміщення музичної 

школи зовні, утеплення фасаду» 

40,00 40,00    Міська рада 
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57 Благоустрій Виготовлення проектної 

документації  по благоустрою 

музичної школи м.Олевськ 

20,00 20,00    Міська рада 

 

 

 

58 Капітальний 

ремонт закладу 

культури 

Капітальний  ремонт  

приміщень  клубу в с. Сарнівка 

Олевського району 

Житомирської області 

129,571 129,571    Міська рада 

59 Капітальний 

ремонт закладу 

культури 

Реконструкція покрівлі  

будинку культури по 

вул.Житомирська,47а в 

с.Зубковичі Олевського району, 

Житомирської області 

1275,02  1275,02   Міська рада 

60 Капітальний 

ремонт закладу 

культури 

Капітальний ремонт клубу – 

заміна вікон і дверей по 

вул.Житомирська, 47а в 

с.Зубковичі Олевського району, 

Житомирської області (ІІ 

поверх) 

291,598 291,598    Міська рада 

61 Капітальний 

ремонт закладу 

культури 

Капітальний ремонт клубу- 

заміна вікон і дверей по 

вул.Житомирська, 47-а в 

с.Зубковичі Олевського району, 

Житомирської області (І 

поверх) 

299,865 299,865    Міська рада 

62 Капітальний 

ремонт закладу 

культури 

Капітальний ремонт (технічне 

переоснащення) системи 

опалення будинку культури по 

вул.Житомирська, 47а в 

с.Зубковичі Олевського району 

Житомирської області 

299,314 299,314    Міська рада 

 

63 Капітальний 

ремонт закладу 

Виготовлення проектної 

документації з капремонту 

50,00 50,00    Міська рада 
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культури сільського клуб с. Перга 

64 Енергозбереження Поточний ремонт 4-х грубок 

Юрівського клубу та бібліотеки 

70,00 70,00    Міська рада 

 

65 Енергозбереження Поточний  ремонт приміщення 

клубу с. Сарнівка 

199,00 199,00    Міська рада 

 

66 Енергозбереження Поточний ремонт трьох 

опалювальних грубок 

сільського клубу с. Озеряни 

15,00 15,00    Міська рада 

 

67 Енергозбереження Проведення поточних  ремонтів 

дахів  клубних закладів 

Забороччя, Жубровичі, Майдан, 

Зольня, Журжевичі 

80,00 80,00    Міська рада 

 

68 Енергозбереження Проведення  поточних ремонтів  

приміщень закладів культури 

Сердюки, Зольня, Журжевичі, 

Болярка, Юрове. 

 

150,00 150,00    Міська рада 

 

69 Енергозбереження Проектно-кошторисна 

документація «Реконструкція  

покрівлі Будинку культури  по 

вул. Княгині Ольги, 12 в 

с.Замисловичі Олевського 

району Житомирської області» 

(коригування) 

20,00  20,00   Міська рада 

70 Ремонт опалення Поточний ремонт  опалення 

(підключення до діючої робочої 

системи опалення з заміною 

батарей) актового залу 

Жубровицького БК 

50,00 50,00    Міська рада 

71 Ремонт закладів 

соціальної сфери 

Поточний ремонт приміщення 

клубу с.Журжевичі 

10,00 10,00    Міська рада 

72 Ремонт закладів 

соціальної сфери 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

20,00 20,00    Міська рада 
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«Капітальний ремонт будинку 

культури с. Копище» 

73 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт стелі 

Рудня-Бистрянського клубу» 

(коригування) 

25,00 25,00    Міська рада 

74 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Утеплення Будинку культури 

с. Хочине» 

25,00 25,00    Міська рада 

75 Енергозбереження 

 
 

Капітальний ремонт котельні 

Будинку культури с.Хочине 

100,00 100,00    Міська рада 

76 Ремонт закладів 

соціальної сфери 

Поточний ремонт сільського 

клубу вул. Лісова, 106-А  в 

с.Хмелівка Олевського району 

Житомирської області 

48,00 

 

48,00 

 

   Міська рада 

77 Енергозбереження Капітальний  ремонт фасаду 

Будинку культури по  вул. 

Катерини Зеленко, 16 

с.Корощине 

299 299    Міська рада 

78 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

капремонт опалення клубних 

закладів сіл Кишин, Заборочче, 

Дружба, с.Калинівка 

60,00 60,00    Міська рада 

79 Енергозбереження Поточний ремонт покрівлі  

клубу с.Андріївка 

20,00 20,00    Міська рада 

80 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Проведення капітального  

ремонту покрівлі приміщення, 

80,00 80,00    Міська рада 
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фасаду та парадного входу 

Будинку культури м.Олевськ» 

81 Розвиток охорони 

здоров’я в сільській 

місцевості 

Забезпечення службовим 

автотранспортом медичних 

працівників амбулаторії 

498,00  498,00   Міська рада 

82 Розвиток охорони 

здоров’я в сільській 

місцевості 

Будівництво АЗПСМ в с.Зольня 

Олевського району 

Житомирської області 

7200,00 720,00 6480,00   Міська рада, 

Житомирська 

ОДА 

83 Енергозбереження Поточний ремонт у ФП 

с.Сердюки 

30,00 30,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

84 Енергозбереження Поточний ремонт у ФП 

с.Ковалівка 

30,00 30,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

85 Ремонт закладів 

культури 

Поточний ремонт в АЗПСМ 

с.Майдан 

30,00 30,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

86 Енергозбереження Поточний ремонт ФП 

с.Сарнівка, с.Джерело 

10,00 10,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

87 Енергозбереження Поточний ремонт в 

Сущанському АЗПСМ 

30,00 30,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

88 Ремонт закладів 

медицини 

Поточний ремонт ФП 

с.Зобороче 

10,00 10,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

89 Поліпшення 

матеріально-

технічної бази 

Дооснащення структурних 

підрозділів ЦПМД (мережі) 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   КЗ Олевський 

ЦПМД 

90 Енергозбереження Поточний ремонт в АЗПСМ 

с.Варварівка 

20,00 20,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

91 Енергозбереження Поточний ремонт ФАП 

с.Покровське 

50,00 50,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

92 Енергозбереження Заміна котла та ремонт котельні 

в Стовпинському ФАПі 

25,00 25,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

93 Енергозбереження Поточний ремонт в ФАП 15,00 15,00    КЗ Олевський 
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с.Замисловичі ЦПМД 

94 Енергозбереження Поточний ремонт в АЗПСМ 

с.Лопатичі 

25,00 25,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

95 Ремонт закладів 

медицини 

Поточний ремонт в АЗПСМ 

смт.Дружба 

200,00 200,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

96 Поліпшення 

матеріально-

технічної бази 

Потреба в придбанні медичного 

обладнання та апаратури 

950,00   950,00  Олевська ЦЛ 

97 Ремонт закладів 

медицини 

Капітальний ремонт покрівлі 

комунальної установи 

«Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради, будівлі 

Клінічно-діагностичної 

лабораторії за адресою пров. 

Промисловий,2 у м.Олевськ, 

Житомирської області 

623,4 623,4    Олевська ЦЛ 

98 Ремонт закладів 

медицини 

Капітальний ремонт  АЗПСМ с. 

Кам’янка Олевського району 

Житомирської області 

800,00 800,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

99 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття ДНЗ в с. Рудня-

Хочинська 

1500,00 1500,00    Міська рада 

100 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Утеплення будівлі ДНЗ №23 

«Малятко» в с. Зубковичі, 

Олевського району 

200,00 200,00    Міська рада 

101 Капітальний 

ремонт закладів 

культури 

Капітальний ремонт 

приміщення будинку культури 

в смт. Новоозерянка, 

Олевського району 

1300,00 1300,00    Міська рада 

102 Енергозбереження Поточний ремонт 400,00 400,00    Міська рада 
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адмінприміщення сільської 

ради (заміна вікон на 

металопластикові) в с. Зольня, 

Олевського району, 

Житомирської області 

103 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

приміщення їдальні  ЗОШ І-ІІ 

ст.по вул. Кузнецова,6 в 

с.Калинівка Олевського району 

Житомирської області» 

30,00 30,00    Міська рада 

 

104 Ремонт закладів 

освіти 

Заміна мережі вуличного 

освітлення у Варварівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів 

400,00 400,00    Міська рада 

105 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Встановлення системи 

очищення води в ДНЗ 

«Барвінок» в с. Варварівка, 

Олевського району 

100,00 100,00    Міська рада 

106 Покращення умов 

навчання 

Капітальний ремонт системи 

опалення Копищенської ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

700,00 700,00    Міська рада 

107 Енергозбереження Поточний ремонт системи 

опалення та квартири лікаря в 

ФАПі в с. Копище, Олевського 

району 

300,00 300,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

108 Капітальний 

ремонт закладів 

освіти 

Ремонт даху Будинку культури 

в смт. Дружба, Олевського 

району 

700,00 700,00    Міська рада 

109 Ремонт закладів 

медицини 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт АЗПСМ с. 

30,00 30,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 
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Кам’янка Олевського району 

Житомирської області» 

8.Збереження національних традицій та культурної спадщини 

1 Вивчення історії Продовження проведення 

археологічних розкопок на 

території міста 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

 

    Міська рада 

2 Відновлення та 

збереження 

історичної та 

культурної 

спадщини 

Сприяння організації заходів, 

спрямованих на збереження 

національних традицій та 

обрядів, мистецтв та самобутніх 

ремесел 

 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

    Міська рада 

9.Безпека життєдіяльності 

1 Природна та 

техногенна безпека 

Запобігання підтопленню та 

ліквідація його наслідків 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

    Міська рада 

2 Забезпечення 

правопорядку 

Посилення роботи дільничних 

інспекторів шляхом проведення 

подвірних обходів, роботи з 

підобліковими особами, 

особами, схильними до 

правопорушень, молоддю 

громади 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

    Дільничні 

інспектори 

10.Розвиток інформаційного простору 

1 Реалізація Стратегії 

розвитку Олевської 

ОТГ 

Виконання заходів по реалізації 

Стратегії розвитку Олевської 

ОТГ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

    Міська рада 

2 Самоорганізація 

населення 

Створення об’єднань 

співвласників багатоповерхових 

будинків 

 

Кошти 

жителів 

    Міська рада 
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3 Самоорганізація Активізація роботи з 

вуличними комітетами міста 
 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

    Апарат міської 

ради, голови 

вуличних 

комітетів 

4 Розвиток 

інформаційної 

політики 

Продовження випуску 

інформаційного бюлетеня 

Олевської міської ради 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

 

    Міська рада 

5 Розвиток 

інформаційної 

політики 

Оприлюднення інформації про 

діяльність міської ради на 

офіційному сайті, продовження 

співпраці з газетами «Зорі над 

Убортю», «Незалежна» 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

    Міська рада 

11. Організація дозвілля мешканців громади 

1 Заходи з організації 

дозвілля мешканців 

міста 

Організація і проведення 

масових заходів: 

- Дня міста; 

- Дня села 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 

2 Заходи з організації 

дозвілля мешканців 

громади 

Облаштування новорічної 

ялинки 

50,0 50,0    Міська  рада 

3 Заходи з організації 

дозвілля мешканців 

громади 

Фестиваль колядок та щедрівок 

«Різдвяна зірка» 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 

4 Заходи з організації 

дозвілля мешканців 

громади 

Заходи до Дня примирення та 

Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 

5 Заходи з організації Свято «Чорниці-вечорниці» В межах В межах    Міська рада 
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дозвілля мешканців 

громади 

кошторисн

их 

призначень 

кошторисн

их 

призначень 

6 Заходи з організації 

дозвілля мешканців 

громади 

Святкові заходи до Дня 

незалежності України 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 

7 Заходи з організації 

дозвілля мешканців 

громади 

Урочистий захід до Дня 

козацтва та захисника України 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 
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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 

2019 рік. 

Фінансове забезпечення 

Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених Програмою 

економічного і соціального розвитку Олевської територіальної громади на 

2019 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: 
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- 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. 

 

 

Секретар ради                                                                                     В.О. Шейко 
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