
 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

L сесія                          VІІ скликання

  

від 20.02.2020 року 

 

Про затвердження Програми економічного  

і соціального розвитку Олевської міської  

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  

 

З метою забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, підвищення 

ефективності використання економічного потенціалу та функціонування 

соціальної сфери для покращення якості життя населення, відповідно до ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», а також 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 2020 рік, додається. 

2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Леся САКОВЕЦЬ) 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Юрій ШЕВЧУК) 
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Вступ 

Програма  економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (далі Програма) – документ, 

який визначає пріоритети і ключові  напрями  економічного і соціального 

розвитку Олевської міської ОТГ на 2020 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». 

 Громадське обговорення проекту Програми забезпечено шляхом його 

розміщення на офіційному сайті Олевської міської ради. 

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, 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 Олевська 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

І. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми економічного і 

соціального розвитку 

Олевської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік 

Олевська міська рада 

2. Розробники Програми Управління та відділи виконавчого 

апарату міської ради 

 

3. Співрозробники Програми Виконавчий апарат міської ради 

 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Олевська міська рада 

 

5. Учасники Програми Виконком міської ради, установи та 

підприємства комунальної форми 

власності, суб’єкти підприємницької 

діяльності усіх форм власності, 

громадські організації, мешканці громади 

6. Термін реалізації Програми 2020 рік 

7. Прогнозні джерела 

фінансування Програми 

Державний, обласний, районний, 

місцевий бюджети, позабюджетні кошти 

та інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством 

 

Олевська міська об’єднана територіальна громада Житомирської області 

(далі – ОТГ) створена, відповідно до рішення ХІІ сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 04.07.2016 року №177 «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 км2. Населення 

– 33 864 особи, з яких міського 11 006 осіб, або 32,5%, сільського – 22 858 

осіб, або 67,5%. Частка жінок – 56% від населення ОТГ, чоловіків – 44%. 

Олевська ОТГ є найбільшою громадою на Житомирщині та входить до 

числа найбільших в Україні. До складу ОТГ входять 54 населені пункти: м. 

Олевськ, смт. Дружба (Діброва), смт. Новоозерянка (Озеряни, Рудня-

Озерянська), с. Жубровичі, с. Журжевичі (Рудня), с. Замисловичі (Рудня-

Замисловицька, Устинівка, Шебедиха), с. Зольня (Ковалівка, Сердюки), с. 

Зубковичі, с. Калинівка (Бацево, Ліски), с. Кам’янка (Лісове), с. Кишин 

(Болярка, Забороче, Лугове), с. Копище (Майдан-Копищенський), с. 

Лопатичі, с. Майдан (Джерело, Сарнівка), с. Покровське (Будки, Михайлівка, 

Млинок), с. Рудня-Бистра (Варварівка, Корощине, Сновидовичі), с. 

Стовпинка (Держанівка), с. Сущани (Андріївка), с. Тепениця (Артинськ, 



 

 

Обище, Соснівка, Хмелівка), с. Хочино (Перга, Рудня-Перганська, Рудня-

Хочинська), с. Юрово. 

Центр громади – місто Олевськ. Чисельність наявного населення міста 

становить 10 461 осіб. Відстань від Олевська до обласного центру – м. 

Житомир становить: залізницею – 163 км, автошляхами – 180 км. Відстань до 

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 2019 році 

Протягом звітного періоду відбулося 13 засідань сесій Олевської міської 

ради VII скликання, прийнято 558 рішень.  

Підготовлено 365 розпоряджень Олевського міського голови. 

Проведено 17 засідань виконавчого комітету, прийнято 239 рішень. 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», протягом 2019 

року до загального відділу виконавчого апарату міської ради надійшло 295 

звернень, на особистому прийомі у міського голови побувало понад 270 

мешканців. 

Протягом 2019 року матеріальну допомогу отримали 663 особи,  всього 

надано допомоги на загальну суму – 1 310 600 грн. 

На виконання Закону України «Про співробітництво територіальних 

громад», Олевською міською радою у 2019 році було заключено дев’ять 

договорів про співробітництво територіальних громад у формі спільного 

фінансування (утримання) установ та організацій комунальної форми 

власності, які зареєстровані у Міністерстві розвитку громад та територій 

України. 

На виконання умов вищезазначених договорів та заходів 

співфінансування виділено кошти в сумі: 

1. 160 000,00 грн. – з Рудня-Іванівською сільською радою 

Ємільчинського району ( по спільному фінансуванню (утриманню) 

Зубковицького ДНЗ №23 «Малятко»); 

2. 207 500,00грн. – з Радовельською сільською радою; 

3. 5 060 951 грн. – з Білокоровицькою сільською радою. 

Одним із важливих і гострих питань є наповнення і виконання доходної 

частини бюджету.  

За 2019 рік за доходами (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) в 

сумі 298 548 600 грн. та видатками 299 551 100 грн., в т.ч. : загальний фонд 

міського бюджету виконано за доходами в сумі 284 052 400 грн., за 

видатками – 251 471 800 грн., спеціальний фонд за доходами – в сумі 

14 496 200 грн., за видатками – 48 079 300 грн., із них доходи загального 

фонду міського бюджету (без урахування  міжбюджетних трансфертів) 

виконано на 102,08%. 

Власні доходи громади за 2019 рік склали 108 173 900 грн.. 
 



 

 

Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати та проведено 

розрахунки за спожиті енергоносії по всіх галузях бюджетної сфери. 

На виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», в 

громаді  діє Центр надання адміністративних послуг. Впродовж 2019 року 

Центром надано 27 343 адміністративні послуги, а також оформлено 154 

постанови  адміністративних порушень. Через Центр жителі громади мають 

можливість отримати до 118 різновидів адміністративних послуг, які 

включають у себе найбільш затребувані послуги у сфері земельних відносин, 

реєстрації бізнесу та нерухомості, дозвільних документів, видачі  довідок 

соціального характеру. Щомісяця було організовано приїзд спеціалістів 

Житомирського Сервісного Центру МВС – з метою спрощення отримання 

послуг мешканцями (реєстрація транспортних засобів та видачі посвідчень 

водія). 

Усі закупівлі, що проводилися міською радою у 2019 році та 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 

2019 рік міською радою здійснено закупівель на загальну суму 5 877 928,00 

грн. Загальна сума економії при проведенні даних закупівель склала 

2 500 332, 32 грн. 

Вагомою підтримкою громади стало надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад, обсяг яких у 2019 році становив 16 418 300 грн. на 

реалізацію 16 проектів соціально-економічного розвитку, а саме:  

- Реконструкція адміністративної будівлі міської ради під центр 

надання адміністративних послуг по вул. Володимирська, 2 в 

м.Олевськ Житомирської області на суму 1 371 816 грн.; 

- Будівництво сучасного центру безпеки громадян по вул. Малікова, 

52 в с.Хочино Олевського району Житомирської області на суму 

837 182 грн.; 

- Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі 

дошкільного навчального закладу № 25 "Чебурашка" по вул. 

Морозова, 3 в с.Зольня, Олевського району, Житомирської області на 

суму 1 205 587 грн.; 

- Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі 

дошкільного навчального закладу по вул. Сергія Шепетька, 18 в 

с.Сущани, Олевського району Житомирської області на суму 

1 449 369 грн.; 

- Капітальний ремонт (заходи енергозбереження)  будівлі 

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

Олевського району Житомирської області на суму 4 698 964 грн.; 

- Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі 

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

с.Замисловичі Олевського району Житомирської області на суму 

4 004 074 грн.; 



 

 

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

Житомирської області (коригування) на суму 863 068 грн.; 

- Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул. 

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

(коригування) на суму 103 390 грн.; 

- 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 на суму 130 000 грн.; 

- Капітальний ремонт покрівлі будівлі Олевської ДЮСШ по вул. 

Свято-Миколаївська, 10 в м.Олевськ Житомирської області на суму 

949 999 грн.; 

- Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) в Майдан-

Копищенський ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шведа, 1, с. Майдан-

Копищенській, Олевський район, Житомирська область на суму 

190 000 грн.; 

- Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків) 

Сущанської ЗОШ І-ІІ ст. за адресою: вул. Набережна, 1 с.Сущани, 

Олевського району, Житомирської області на суму 94 943 грн.; 

- Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) поліклініки 

комунальної установи «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради по пров. Промисловому, 2 м. Олевськ, Житомирська 

область на суму 112 695 грн.; 

- Капітальний ремонт частини приміщень будівлі Олевського центру 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді по вул. Гетьмана 

Виговського №30 в м.Олевськ Житомирської області на суму 190 000 

грн.; 

- Капітальний ремонт проїзду між вул. Лесі Українки та вул. Шкільна 

в с. Варварівка, Олевського району, Житомирської області на суму 

111 913 грн.; 

- Реконструкція незавершеної будівництвом нежитлової будівлі під 

фізкультурно-оздоровчий комплекс з басейном по вул. 40 років 

Перемоги в м. Олевськ Житомирської області на суму 100 000 грн. 

 Дороги та дорожня інфраструктура, освітлення: 

Проведено капітальний ремонт доріг та тротуарів: 

- м. Олевськ: пров. Січових Стрільців на суму 253 300 грн., вул. 

Володимирська – 360 600 грн., вул. Пушкіна  - 150 000 грн., вул. Корольова – 

202 900 грн.; 

- інші населені пункти громади: проїзд вул. Лесі Українки та вул. 

Шкільна в с. Варварівка – 112 000 грн., вул. В.Левчука в с. Тепениця – 

479 600 грн.. 

Проведено поточний ремонт доріг та тротуарів на загальну суму 

1 926 900 грн.: 



 

 

- м. Олевськ: вул. Свято-Миколаївська, Володимирська, 

Ціолковського, Свято-Воздвиженська, Олевська, Воздвиженська, 

Житомирська, Гоголя, Ареф’єва, Промислова, Княгині Ольги, Київська, 

Московська, Герцена, Набережна, Січових Стрільців, Ковпака, 

Хмельницького, Покальчука, площа Соборна; 

- інші населені пункти громади: с. Юрове, Болярка, Сердюки, 

Стовпинка, Лопатичі, Кам’янка, Шебедиха та тротуарів, Олевська. 

Облаштовано сквер у центрі міста Олевськ (на березі р. Уборть). 

Виконано роботи по поточному ремонту та обслуговуванню вуличного 

освітлення, перевірено та опломбовано електролічильники. 

Проведено роботи по нанесенню дорожньої розмітки на вулицях м. 

Олевськ на суму 64 000 грн., встановлено дорожні та в’їзні знаки населених 

пунктів між Олевською міською ОТГ та Ємільчинським районом  - 26 000 

грн., встановлено 11 дорожніх знаки (с. Рудня-Бистра, Варварівка, Корощине, 

Лопатичі) – 76 800 грн., виконано поточний ремонт автостоянки по вул. 

Січових Стрільців в м. Олевськ на суму 97 400 грн.. 

 

Благоустрій території громади: 

- огорожі та паркани: біля КЗ «Олевський краєзнавчий музей» 

Олевської міської ради – 39 300 грн., водоканал по вул. Московській – 48 500 

грн., по вул. Київській – 24 300 грн., , дитячий майданчик по вул. О. Теліги; 

- утримання кладовищ: м. Олевськ – виготовлено ПКД 

«Будівництво кладовища в міста Олевськ» на суму 174 100 грн., інші 

населені пункти громади – проведено ремонт парканів та доріг  у с. Юрове – 

159 200 грн., с. Лопатичі та с. Кам’янка – 146 000 грн.. 

 

Санітарна очистка територій громади: 

- впорядковано сміттєзвалища в м. Олевськ на суму 69 000 грн., в 

с. Копище, с. Хочине, с. Юрове, с. Замисловичі, смт. Новоозерянка, смт. 

Дружба, с. Лопатичі, с. Кам’янка, с. Кишин – 127 000 грн.; 

- облаштовано сміттєві майданчики для ТПВ по вул. Свято-

Миколаївська та Січових Стрільців на суму 128 000 грн.; 

- придбано контейнери для сортування ТПВ на суму 980 000 грн.; 

- виготовлено ПКД на будівництво сміттєсортувальної лінії ТПВ 

на території ОТГ – 240 000 грн.; 

- роботи по ліквідації підтоплень: м. Олевськ – вул. Олевської 

Республіки, Рівненська – 218 900 грн., інші населені пункти громади (с. 

Кам’янка, с. Покровське, с. Лопатичі) – 68 100 грн.. Здійснено поточний 

ремонт ливневої водовідвідної системи на площі Соборній – 67 900 грн.; 

- здійснено перезатарення непридатних отрутохімікатів: м. 

Олевськ – 536 600 грн., інші населені пункти громади – 211 900 грн.; 



 

 

- послуги по снігоочищенню та придбанню протиожеледної 

суміші: м. Олевськ – 289 800 грн., інші населені пункти громади – 109 000 

грн.. 

 

Водопостачання та водовідведення: 

- виготовлення ПКД: м. Олевськ – «Реконструкція станції 2-го 

підйому із застосуванням новітніх технологій та встановлення обладнання з 

доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого 

водопостачання по вул. Промислова (м. Олевськ) – 60 000 грн., с. Кишин – 

«Реконструкція зовнішньої мережі водовідведення ДНЗ с. Кишин» - 26 500 

грн.; 

- будівництво: м. Олевськ - водопровідні та каналізаційні мережі 

по вул. Калинова та вул. Олександра Олеся на суму 172 000 грн., вул. 

Гагаріна та вул. Матросова – 92 000 грн., вул. Корольова, вул. Миру, вул. 

Зоряна (коригування) – 105 291 грн.; інші населені пункти громади - 

виготовлено ПКД під будівництво артезіанської свердловини для 

водозабезпечення с. Хочине  - 35 000 грн.. 

 

Будівництво та капітальні ремонти: 

- м. Олевськ: виготовлено ПКД під спорудження даху 

багатоквартирного будинку в м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 87А на 

суму 32 900 грн., проведено технічне обстеження незавершеного будівництва 

нежитлової будівлі по вул. 40 років Перемоги – 59 300 грн., коригування 

ПКД по об’єкту «Реконструкція спортивного комплексу (Палацу спорту) по 

вул. Промислова, 8-а – 30 200 грн., виготовлено ПКД на будівництво 

громадського туалету по вул. Київській – 20 000 грн., здійснено 

реконструкцію адміністративної будівлі міської ради під Центр надання 

адміністративних послуг – 1 371 800 грн., виготовлено ПКД під 

реконструкцію «першої черги» незавершеної будівництвом нежитлової 

будівлі під фізкультурно-оздоровчий комплекс з басейном по вул. 40 років 

Перемоги – 100 000 грн., здійснено капітальний ремонт приміщення (заміна 

вікон) поліклініки КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради – 115 400; 

- інші населені пункти громади: будівництво сучасного центру 

безпеки громадян в с. Хочине – 837 200 грн., здійснено демонтаж аварійних 

нежитлових приміщень у с. Жубровичі та смт. Новоозерянка – 140 000 грн., 

будівництво сучасної амбулаторії з житлом для лікаря у с. Хочине – 

9 064 200 грн.. 

 

Економічний розвиток громади: 

З метою покращення інвестиційної привабливості та залучення 

інвестицій у розвиток об’єднаної територіальної громади,  відділом 



 

 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності виконавчого апарату міської ради було підготовлено та 

відправлено 17 грантових заявок.  

Олевську міську ОТГ було визнано переможцем проекту «SMART 

ENERGY», що дає можливість безкоштовно впровадити в громаді систему 

енергоменеджменту та інтелектуальну систему енергомоніторингу з 

внесенням даних до всеукраїнської системи.  

Також Олевська міська рада у співпраці з громадською організацією 

«Районне товариство охорони природи» отримала фінансування в сумі 

280 000 грн. на реалізацію проекту «Запровадження роздільного збирання 

твердих побутових відходів в м. Олевську з метою поширення цієї практики 

на всю територію Олевської ОТГ» за підтримки Програми «U-LEAD з 

Європою» та Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). 

Олевська міська ОТГ стала призером (ІІІ місце) конкурсу «Краща 

спортивна громада Житомирщини 2019 року» та отримала фінансування на 

розвиток спорту в розмірі 100 000 грн. 

З метою покращення стану навколишнього середовища, підвищення 

рівня енергозбереження, громада отримала можливість здійснити 

реконструкцію вуличного освітлення, замінивши його на енергозберігаюче. 

Це стало можливим за рахунок впровадження економічно вигідного проекту 

НЕФКО (Північна Екологічна Фінансова Корпорація) «Капітальний  ремонт 

мереж вуличного освітлення Олевської об’єднаної територіальної громади». 

В рамках проекту «Покращення якості надання адміністративних послуг 

для населення», запровадженого в рамках програми «U-LEAD з Європою», 

Олевська міська ОТГ стала 1 з 6 громад в Україні, яка отримала «мобільний 

ЦНАП» - автомобіль та програмне забезпечення до нього. З лютого 2020 

року розпочинаються виїзди «Мобільного ЦНАПу» до мешканців громади по 

різних населених пунктам, згідно із затвердженим графіком. 

Громада стала одним з переможців конкурсу «Децентралізація та 

реформа культурних послуг», що надасть можливість отримати SWOT-аналіз 

культурно-ресурсного потенціалу громади, дослідити потреби і бажання 

жителів громади щодо напрямів розвитку сфери культури, змодельовану 

систему стандартів якості та доступності культурних послуг в громаді та 

моделі поліфункціональних центрів культурних послуг, відповідно до потреб 

жителів громади. 

За 2019 рік укладено та продовжено 20 договорів оренди майна на суму 

217 416 грн./рік. 

За 2019 рік жителям Олевської міської ОТГ було нараховано та  дотації 

за утримання молодняка великої рогатої худоби на суму 1 536 700 грн.. 

В рамках розвитку туристичної галузі було виготовлено навіс над 

археологічною пам’яткою (тисячолітній колодязь) на суму 79 000 грн., 

здійснено археологічні розкопки на урочищі «Бабина гора» - 75 000 грн., 

проведено науково-практичну конференцію «Із варягів у греки» (висадження 

корабельного лісу). 



 

 

Земельні питання: 

За 2019 рік з аукціону було віддано в оренду 35 земельних ділянок 

(термін оренди 7-10 років), загальною площею 544, 1781 га, укладено 2408 

договорів оренди земельних паїв, загальною площею 1 951,4126 га, укладено 

30 договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення (термін оренди – 5 років). Загальна сума надходжень за 2019 рік 

склала 8 516 626,96 грн.. 

 

Умови для розвитку дітей та молоді (реконструкція закладів освіти, 

ігрових та спортивних майданчиків): 

- м. Олевськ: будівництво Олевської гімназії (ДФРР) на суму 

3 500 000 грн., облаштовано внутрішні санвузли в Олевській ЗОШ №3 на 1 та 

2 поверхах, капітальний ремонт покрівлі Олевської ДЮСШ – 950 000 грн., 

капітальний ремонт частини приміщень з влаштуванням інклюзивно-

ресурсного центру – 130 000 грн., капітальний ремонт частини приміщень 

будівлі Олевського ЦХЕТУМу – 190 000 грн.; побудовано спортивний 

майданчик на території ЦРД №1 «Зірочка» - 70 000 грн., на вул. Січових 

Стрільців – 96 600 грн., на вул. Коцюбинського – 35 000 грн., вул. 

партизанська (спортивний майданчик) – 151 900 грн., а також відбулося 

будівництво першої черги мультифункціонального спортивного майданчика 

для занять ігровими видами спорту по вул. Пушкіна на суму 1 291 800 грн.; 

- інші населені пункти громади: капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі Лопатицької ЗОШ І-ІІІ ст. – 4 698 970 грн., 

капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі Замисловицької ЗОШ 

І-ІІІ ст. – 4 004 070 грн., капітальний ремонт приміщень (заміна вікон та 

дверей) в Майдан-Копищенській ЗОШ І-ІІІ ст. – 190 000 грн., капітальний 

ремонт приміщення (заміна вікон та дверей) Сущанської ЗОШ І-ІІІ ст. – 

94 900 грн., облаштовано санвузли в 6 шкільних навчальних закладах 

(Варварівській ЗОШ І-ІІІ ст., Хочинській ЗОШ І-ІІІ ст., Кишинській ЗОШ І-

ІІІ ст., Покровській ЗОШ І-ІІІ ст., Майданській ЗОШ І-ІІІ ст., Копищенській 

ЗОШ І-ІІІ), виготовлено ПКД ««Реконструкція незавершеного будівництва 

ДНЗ в с. Майдан» - 297 800 грн., Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі ДНЗ в с. Зольня – 1 206 200 грн., Капітальний 

ремонт (заходи енергозбереження) будівлі ДНЗ в с. Сущани - 1 449 400 грн., 

придбано нежитлове приміщення для влаштування спортивного залу в 

с.Зольня – 30 000 грн.; побудовано дитячі ігрові майданчики в с. Кам’янка, с. 

Лопатичі, с. Варварівка, с. Жубровичі на суму 296 200 грн., виготовлено ПКД 

для будівництва спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним 

покриттям у с. Жубровичі – 35 600 грн.. 

В рамках підтримки творчої талановитої учнівської було проведено 

інтелектуальний конкурс знавців історії Олевської Республіки (фестиваль 

«Стежками Тараса Боровця») – 11 учасників, інтелектуальний конкурс юних 



 

 

журналістів (фестиваль «Стежками Тараса Боровця») – 22 учасники, конкурс 

стартапів та конкурс ландшафтного дизайну (проектні ідеї розвитку громади 

та озеленення територій) – 22 учасники, міська інтелектуальна гра «Брейн-

ринг» - 20 учасників, було організовано поїздку олевських школярів на 

телеканали Житомира (Програма «Інформаційний простір громади –

власноруч») – 3 учасники. 

 

Культурні події: 

Під час святкування Дня міста було встановлено рекорд України на 

древньому городищі «Бабина гора» у номінації «Масові заходи». Було 

організовано та проведено фестиваль «Week-end в Олевську» - фестиваль 

вуличної музики та Свято чорниці, а також фестиваль «Олевська республіка» 

та «Стежками Тараса Боровця». Відбувся святковий концерт в рамках 

відзначення 10-річчя народного інструментального ансамблю «Фаворит». В 

Олевську тривали зйомки документального фільму про Тараса Бульбу-

Боровця.  

Олевська міська рада вперше брала участь у Міжнародному 

будівельному конкурсі «Європейська нагорода» (два об’єкти об’єкти – сквер 

у центрі міста та бульвар Воїнів-афганців). Потрапивши у фінал, Олевська 

міська рада вже отримала дипломи домінантів, а сквер було визнано одним із 

кращих та надруковано у Європейському будівельному журналі «Romdom». 

 

ІІІ. Цілі та завдання Програми 

Головні цілі та завданнями Програми: закріплення  позитивних 

тенденцій в галузях економіки міської 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/ООС та сімей загиблих в 



 

 

антитерористичній операції/ООС; підвищення якості медичної допомоги; 

забезпечення доступності усіх видів освіти, поліпшення її якості та 

підвищення конкурентоздатності; утримання та розвиток, 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 2020 році 

- забезпечення виконання заходів, передбачених Стратегією розвитку 

Олевської міської ОТГ до 2027 року та даною Програмою; 

- забезпечення виконання доходної частини бюджету; 

- забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати фізичними та 

юридичними особами податків, зборів та обов’язкових платежів до місцевого 

бюджету;  

- реконструкція об’єктів соціальної сфери; 

- створення сприятливих умов для розвитку виробництва; 

- забезпечення підвищення конкурентоспроможності осіб без професії, 

особливо молоді та економічно активного населення; 

- вжиття ефективних заходів щодо легалізації трудових відносин та 

детінізації доходів населення, зокрема, шляхом проведення постійної 

роз’яснювальної  роботи; 

- подальший розвиток сучасної торговельної інфраструктури  

споживчого ринку з пріоритетним орієнтиром на забезпечення населення 

широким асортиментом  товарів і послуг;  

- проведення заходів по упорядкуванню комунального майна; 

- забезпечення відкритості інформації про вільні земельні ділянки та 

приміщення на території громади для бізнесу та започаткування нової 

підприємницької справи; 

- представлення туристичного потенціалу об’єднаної територіальної 

громади на обласних туристичних виставкових заходах;  

- забезпечення доступності медичних та освітніх послуг; 

- впровадження нових педагогічних технологій, розширення кількості 

предметів з поглибленим вивченням, покращення роботи з обдарованими 

учнями, активізація участі учнів в олімпіадах і конкурсах; 

- збереження та подальший розвиток культурного потенціалу;  

- забезпечення належного функціонування та розвитку дошкільної 

освіти; 



 

 

- покращення інвестиційного іміджу, шляхом розробки та періодичного 

оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних 

матеріалів про громаду, висвітлення практик інвестування у засобах масової 

інформації, участь та представлення інвестиційного потенціалу на 

інвестиційних форумах; 

- забезпечення відкритості та прозорості, об’єктивного та всебічного 

інформування територіальної громади про діяльність міської ради. 

Основна мета розвитку громади у 2020 році: 

 Програма спрямована на: 

- виконання заходів Стратегії розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади до 2027 року; 

- 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 Олевської міської 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; 

- 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/ООС та їх родин; 

- ліквідація підтоплення території; 

- поліпшення екологічної ситуації на території Олевської міської ОТГ; 

- підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності 

територій завдяки ефективному використанню наявного економічного 

потенціалу. 

Охорона здоров’я 

Проблемні питання: 

1. Забезпеченість  сімейними лікарями та лікарями  по окремих фахах 

(лікар-невропатолог дитячий, лікар – хірург дитячий, лікар приймального 

відділення).  

2. Забезпечення медпрацівників житлом.  

3. Недостатність коштів для оновлення матеріально-технічної бази, 

медичної апаратури та обладнання.  

4. Непрогнозований 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 

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 обслуговуванні. 



 

 

Виконання заходів щодо медичної, психологічної, професійної 

реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної 

операції/ООС та для громадян, які прибувають з тимчасово окупованої 

території. 

Проведення ремонтно-будівельних робіт закладів охорони здоров’я. 

Поступовий перехід на електронний документообіг, що забезпечить 

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

паперового формату в електронний зі створенням єдиних реєстрів закладів, 

лікарів, пацієнтів, ліків тощо. 

Інструменти виконання:  

Виконання  Закону України «Про підвищення доступності та якості 

медичного обслуговування у сільській місцевості», плану заходів на 2018-

2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 

2020 року, Стратегії розвитку Олевської  міської об’єднаної територіальної 

громади до 2027 року. 

Очікувані результати: 

Поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг  

комунальним некомерційним підприємством «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги»  Олевської міської ради та комунальним некомерційним 

підприємством «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/ООС та особам, що прибули з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції/ООС. 

Освіта 

Проблемні питання: 

Недостатність фінансування навчальних закладів для ремонту, 

реконструкції та покращення матеріально-технічної бази. 

Капітальний ремонт, встановлення або відновлення роботи санвузлів у 

навчальних закладах. 

Реконструкція будівлі Олевської дитячо-юнацької спортивної школи (у 

2019 році було замінено покрівлю). 

Термосанація приміщень шкіл. 

Капітальний ремонт приміщення Олевського ЦХЕТУМу. 

Зношеність комп’ютерної техніки на 60-65%. 

До мережі Інтернет підключено лише 50% 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»; 

Стратегія розвитку Олевської  міської об’єднаної територіальної 

громади до 2027 року 

Заходи Програми економічного і соціального розвитку Олевської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

Очікувані результати: 

Задоволення потреб населення у дошкільній освіті. Мінімальне 

перевантаження груп дітьми у дошкільних навчальних закладах.  

Проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти, 

ремонтів систем тепло та водозабезпечення, облаштування внутрішніх 

санвузлів. 

Якісне гаряче харчування учнів. 



 

 

Створення у навчальних закладах нового освітнього простору, 

оснащення новим обладнанням, мультимедійними засобами навчання, 

обладнання медіа тек, відповідно до Концепції Нової української школи. 

Розширення мережі опорних шкіл та забезпечення 100%-го 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» та будівлі спортивного залу КУ 

«Олевська ДЮСШ» Олевської міської ради. 

Створення умов для занять фізичною культурою та спортом. 

Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. 

Забезпечення належного функціонування закладів фізичної культури і 

спорту. 

Інструменти виконання: 

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 Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки. 

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 у спортивних показниках по області. 

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  музичної школи; 

7. Проведення ремонтів дахів  клубних закладів с. Забороче, с. 

Жубровичі, с. Майдан, с. Зольня, с.Зубковичі, с. 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 с. Юрове, с. Забороче, с.Журжевичі. 

Основні напрями діяльності: 

- капітальний ремонт аварійних приміщень(с. Забороче, с. Кишин); 

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

с. Болярка, с. Замисловичі, смт. Дружба, с. Калинівка); 

- забезпечення переведення працівників галузі в режим повного 

робочого дня, відповідно до навантажень; 

- придбання технічних засобів, літератури, сценічних костюмів, взуття 

(с. Варварівка, смт Дружба, с. Калинівка, с. Журжевичі, с. Забороччя, смт 

Новоозерянка, с. Обище, с. Сердюки, с. Сарнівка, с. Джерело); 

- комп`ютеризація закладів культури з підключенням до мережі 

Інтернет; 

- пошук додаткових джерел фінансування; 

- пошук орендарів приміщень закладів культури; 

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів. 

Інструменти виконання:  

Обласна Програма сприяння культурно-мистецькому розвитку області 

на 2015-2020 роки; 

Календарний план проведення мистецьких та культурно-освітніх заходів 

на 2020 рік; 

Заходи Програми економічного і соціального розвитку Олевської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

Очікувані результати: 

Приведення у належний стан приміщень установ культури. 

Розповсюдження сучасної україномовної літератури серед молоді. 



 

 

Поширення українського традиційного фольклорного мистецтва, 

української пісні. 

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. 

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 Олевської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми « Молодь України» на 

2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України. 

Міська Програма запобігання протидії домашньому насильству та 

торгівлі людьми на 2020 рік. 

Міська Програма виконання заходів державної соціальної Програми 

«Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини» 

на період до 2021року 

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. 

  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 вищезазначених 

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 та 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 ООС, 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 стовідсоткового соціального супроводження прийомних 

сімей та дитячого будинку сімейного типу. 

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 різних категорій 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. 

Інструменти виконання: 

Сімейний кодекс України. 

Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю». 

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування».       

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї». 

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей». 

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 комунальної 

установи «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської 



 

 

міської ради» (далі – Центр) в 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. 

Потреба у інформуванні населення громади щодо реалізації державної 

та регіональної політики, впровадженні 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, 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 Олевської міської ради та шляхом виготовлення, розміщення та 

поширення соціальної зовнішньої реклами, інших інформаційних матеріалів. 

Організація та проведення медіа-заходів 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 2020 РОЦІ 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Найменування 

завдання 

 

 

Найменування 

заходу 

 

Обсяг 

фін. 

ресурсів, 

тис. грн. 

2020 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 Розвиток 

спортивної 

інфраструктури 

Реконструкція спортивного 

комплексу (палацу спорту) по 

вул.Промисловій, 8а в 

м.Олевськ Житомирської 

області (коригування)І черга 

19601,73 1960,17 17641,56   Міська рада 

4 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 

 

5 Завершення 

будівництва 

Коригування робочого проекту 

«Олевська гімназія по вул. 

Інтернаціональна,34 в м. 

Олевськ Житомирської області 

– будівництво» (завершення 

16564,727 8282,363 8282,364   Міська рада 
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будівництва) 

6 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 

7 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, 

Кишинського ДНЗ) 

3232,310  3232,31   Міська рада 

8 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 

9 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Першотравнева в м. Олевськ 

Житомирської області 

(коригування) 

1497,298 149,728 1347,57   Міська рада 

10 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

3477,922 3477,922    Міська рада 
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Герцена в м.Олевськ 

Житомирської області 

(коригування) 

11 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Олексія Береста в м.Олевськ 

Житомирської області 

(коригування) 

3860,184 3860,184    Міська рада 

12 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Пушкіна (тротуари) в м. 

Олевськ Житомирської області 

(коригування) 

1496,753 149,68 1347,073   Міська рада 

13 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Житомирська в м. Олевськ 

Житомирської області 

833,326 833,326    Міська рада 

14 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Московська в м. Олевськ 

Житомирської області 

2708,255 2708,255    Міська рада 

15 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Січевих стрільців кп 

дороги + тротуар в м. Олевськ 

Житомирської області 

755,016 755,016    Міська рада 

16 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Олевської республіки в м. 

Олевськ Житомирської області 

(коригування) 

6679,681 6679,681    Міська рада 

17 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Заводська в м.Олевськ 

Житомирської області 

1088,341 1088,341    Міська рада 

18 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Промислова в м.Олевськ 

Житомирської області 

5964,82 5964,82    Міська рада 
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19 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Гагаріна(право) в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

1328,156 1328,156    Міська рада 

20 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Ціолковського в м.Олевськ 

Житомирської області 

2980,524 2980,524    Міська рада 

21 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Зоряна в м. Олевськ 

Житомирської області 

1205,64 1205,64    Міська рада 

22 Утримання доріг  

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул.Комарова в м.Олевськ 

Житомирської області 

3791,774 3791,774    Міська рада 

23 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул.Корольова (ліво) в м. 

Олевськ Житомирської області 

(коригування) 

1261,028 1261,028    Міська рада 

24 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Ковпака в м. Олевськ 

Житомирської області 

(коригування) 

1494,984 149,5 1345,484   Міська рада 

 

25 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Івана Франка в м.Олевськ, 

Житомирської області 

1269,302 400,0 869,302   Міська рада 

26 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Матросова в м.Олевськ 

Житомирської області 

1987,626 1987,626    Міська рада 

27 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Миру в м.Олевськ 

Житомирської області 

2537,861 2537,861    Міська рада 

28 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів 

по вул. Промислова в 

3528,52 3528,52    Міська рада 
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м.Олевськ Житомирської 

області 

29 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів 

по вул. Олевської республіки в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

2538,113 2538,113    Міська рада 

30 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів 

по вул. Олексія Береста в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

1755,256 1755,256    Міська рада 

31 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів 

по вул. Московська в м.Олевськ 

Житомирської області 

1501,577 1501,577    Міська рада 

32 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Свято-Миколаївська (тротуари) 

в м. Олевськ Житомирської 

області (коригування) 

1497,616 149,77 1347,846   Міська рада 

33 Утримання доріг  

міста 

Поточний ремонт тротуарів по 

вул. Гетьмана Виговського в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

35,643 35,643    Міська рада 

34 Утримання доріг 

міста 

Поточний ремонт тротуарів по  

вул. Свято-Миколаївська 

м.Олевськ 

200,00 200,00    Міська рада 

35 Утримання доріг 

міста 

Поточний ремонт тротуарів  по 

вул. Володимирська м.Олевськ 

200,00 200,00    Міська рада 

36 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Юрка Тютюнника в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

747,283 747,283    Міська рада 

37 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Коцюбинського в 

1444,739 1444,739    Міська рада 
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м.Олевськ Житомирської 

області 

38 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Володимирська (тротуари) в м. 

Олевськ Житомирської області 

(коригування) 

1474,034 147,4 1326,634   Міська рада 

39 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. 

Льонозаводська в м. Олевськ 

Житомирської області 

(коригування) 

1498,796 149,9 1348,896   Міська рада 

40 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

вул.Гоголя в м.Олевськ, 

Житомирської області 

1494,379  1494,379   Міська рада 

41 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

вул. О.Олеся, пров.О.Олеся в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

1450,093  1450,093   Міська рада 

42 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

вул. Фарзаводська, 

пров.Чкалова в м.Олевськ 

Житомирської області 

1486,522  1486,522   Міська рада 

43 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

вул.Шкільна в м.Олевськ, 

Житомирської області 

4294,375  4294,375   Міська рада 

44 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

провул.Калинова в м.Олевськ, 

Житомирської області 

535,063  535,063   Міська рада 

45 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 

вул.Калинова в м.Олевськ, 

Житомирської області 

1383,761  1383,761   Міська рада 

46 Утримання доріг Капітальний ремонт дороги по 285,319 285,319    Міська рада 
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провул.Олега Кошового в 

м.Олевськ, Житомирської 

області 

47 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 

48 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 

49 Вуличне освітлення 

сільської місцевості 

Реконструкція вуличного 

освітлення вул. Національного 

визволення с.Майдан 

Житомирської області 

655,008   655,008  Міська рада 

 

50 Вуличне освітлення Капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення в 

с.Покровське, Олевського 

району, Житомирської області 

410,747  410,747   Міська рада 

51 Вуличне освітлення Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення с.Рудня 

Хочинська Олевського району 

Житомирської області 

299,682 299,682    Міська рада 

52 Вуличне освітлення Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення с.Перга 

Олевського району 

791,541  791,541   Міська рада 
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Житомирської області 
53 Вуличне освітлення Капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення вулиці 

Леоніда Ступницького в 

с.Сарнівка Олевського району 

Житомирської області 

299,73 299,73    Міська рада 

54 Вуличне освітлення Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення 

Олевської ОТГ 

13900,00 1400,00   12500,00 НЕФКО, 

Міська рада 

55 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 

56 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Центральна-

Шевченка с.Жубровичі 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

57 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 

58 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 

59 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Лесі Українки 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

НЕФКО, 

міська рада 
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с.Варварівка нь чень 

60 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 

61 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 

62 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 

63 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул.Лесі Українки 

с.Калинівка 

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.Шевченка 

с.Стовпинка 

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. Княгині Ольги 

с.Замисловичі 

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 

В межах 

кошторисн

В межах 

кошто 

  В межах 

кошто 

НЕФКО, 

міська рада 
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світильники на основі LED 

технології вул. Юрія Креця 

смт.Новоозерянка 

их 

призначень 

рисних 

призначе

нь 

рисних 

призна 

чень 

67 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 

68 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 

69 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 

70 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 

71 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 

72 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 
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73 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 

74 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 

75 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 

76 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі 

LEDтехнології вул. Корольова 

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. Миру 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. Зіркова 

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 

В межах 

кошторисн

их 

В межах 

кошто 

рисних 

  В межах 

кошто 

рисних 

НЕФКО, 

міська рада 
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технології вул.Космонавтів 

м.Олевськ 
призначень призначе

нь 

призна 

чень 

80 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 

81 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 

82 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 

83 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Устима 

Кармалюка 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. Олени Теліги 

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. Партизанська 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

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

світильники на основі LED 

технології провул. 

Партизанський м.Олевськ 

кошторисн

их 

призначень 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

міська рада 

87 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 

88 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 

89 Модернізація 

освітлення 

Заміна існуючих світильників 

вуличного освітлення  на 

світильники на основі LED 

технології вул. Льонозаводська 

м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошто 

рисних 

призначе

нь 

  В межах 

кошто 

рисних 

призна 

чень 

НЕФКО, 

міська рада 

90 Реконструкція 

мосту 

Капітальний ремонт мосту 

через р. Уборть в с. Сущани 

700,00 700,00    Міська рада 

91 Реконструкція 

мосту 

Капітальний ремонт мосту 

через р. Перга в с. Рудня-

Замисловицька 

635,00 635,00    Міська рада 

92 Реконструкція 

мосту 

Ремонт мосту по вул. 

Незалежна в с. Рудня-

Хочинська 

400,00 400,00    Міська рада 

93 Освітлення Освітлення вул. Молодіжна, 

Б.Хмельницького в районі ЗОШ 

№2 м.Олевськ 

200,00 200,00    Міська рада 

94 Модернізація 

освітлення 

Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Нова в с. 

Кам’янка 

500,00 500,00    Міська рада 
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95 Освітлення Виготовлення проектної 

документації «Встановлення 

вуличного освітлення по вул. 

Л.Україки в с.Андріївка 

Олевського району 

Житомирської області» 

80,00 80,00    Міська рада 

96 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 

97 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

(термосанація) приміщення 

ДНЗ №18 «Дзвіночок» в с. 

Лопатичі, Олевського району» 

100,00 100,00    Міська рада 

98 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 

99 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 

100 Утримання доріг 

міста 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

20,00 20,00    Міська рада 
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«Капітальний ремонт дороги по 

вул. Героїв Крут в м. Олевськ 

Житомирської області» 

101 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 

102 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 

103 Утримання доріг 

громади 

Капітальний ремонт тротуару 

поруч з ЦРД №2в м. Олевськ 

Житомирської області 

300,00 300,00    Міська рада 

104 Утримання доріг 

громади 

Поточний  ремонт пішоходної 

доріжки між бульваром воїнів 

Афганців та вул.Свято-

Миколаївська в м.Олевськ 

Олевського району 

Житомирської області 

199,024 199,024     

105 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 

106 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт покрівлі 

адміністративного приміщення 

50,00 50,00    Міська рада 
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сільської ради в с. Жубровичі, 

Олевського району 

107 Будівництво 

спортивних споруд 

Будівництво 

мультифункціонального 

спортивного майданчика для 

заняття ігровими видами 

спорту по вул. Пушкіна, 24-б в 

місті Олевськ Житомирської 

області 

1421,404 1421,404 877,800   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 

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; 

1951,4 

 

199,00 

 

199,00 

6,00 

 

 

18,00 

 

 

420,00 

 

90,00 

 

90,00 

150,00 

 

90,00 

1951,4 

 

199,00 

 

199,00 

6,00 

 

 

18,00 

 

 

420,00 

 

90,00 

 

90,00 

150,00 

 

90,00 

   Міська рада 
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Послуги по очищенню 

ливневих канав; 

Послуги програмування 

електролічильників; 

Параметризація 

багатопрофільних 

ел.лічильників; 

Пломбування ел.лічильників; 

Послуги розміщення ТВП; 

Послуги по ліквідації 

підтоплень; 

Інші послуги 

 

100,00 

 

80,00 

10,00 

 

10,00 

 

110,00 

 

79,400 

300,00 

 

100,00 

 

80,00 

10,00 

 

10,00 

 

110,0 

 

79,400 

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 Влаштування огорожі по 

вул.Княгині Ольги в м.Олевськ 

Житомирської області 

12,635 12,635    Міська рада 

7 Санітарна очистка 

території 

Влаштування контейнерних 

майданчиків для роздільного 

500,00 450,00   50,00 Міська рада 
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зберігання ТПВ  -  10 шт 

8 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 

9 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 

10 Санітарна очистка 

території 

Придбання підмітальної техніки 

для виконання робіт з 

блпгоустрою 

5100 510 4590   Міська рада 

11 Санітарна очистка 

території 

Придбання машини для збору, 

транспортування твердих 

побутових відходів для 

обслуговування населених 

пунктів ОТГ 

2700 270 2430   Міська рада 

12 Санітарна очистка 

території 

Закупівля  трактора для 

виконання робіт з благоустрою 

500,00  500,00   Міська рада 

13 Благоустрій Придбання автогрейдеру 2500,00  2500,00   Міська рада 

14 Санітарна очистка 

території 

Придбання  асенізаторної 

машини 

1500,00  1500,00   Міська рада 

15 Благоустрій Поточний ремонт-влаштування 

огорожі пам’ятника загиблим 

воїнам-односельчанам по 

вул.Гагаріна в с.Лопатичі  

Олевського району  

Житомирської області 

77,656 77,656    Міська рада 
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16 Благоустрій Поточний ремонт пам’тника ім. 

Т.Шевченка в с. Зольня 

20,00 20,00    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 Поточний ремонт огорожі 

кладовища с.Поровське 

30,0 30,00    Міська рада 

21 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища с.Тепениця 

Олевського району 

261,704 261,704    Міська рада 

22 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища с.Хмелівка 

Олевського району 

193,379 193,379    Міська рада 

23 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища с.Артинськ 

Олевського району 

150,329 150,329    Міська рада 

24 Благоустрій Капітальний рнмонт огорожі 

кладовища с.Сущани 

120,00 120,00    Міська рада 

25 Благоустрій Виготовлення проектної 

документації «Капітальний 

ремонт огорожі кладовища в 

с.Майдан Олевського району, 

Житомирської області» 

5,00 5,00    Міська рада 
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26 Благоустрій Виготовлення проектної 

документації «Капітальний 

ремонт огорожі кладовища в 

с.Журжевичі Олевського 

району Житомирської області» 

5,00 5,00    Міська рада 

27 Благоустрій Поточний ремонт огорожі 

кладовища с.Рудня –

ОзерянськаОлевського району 

Житомирської області 

20,00 20,00    Міська рада 

28 Благоустрій Поточний ремонт огорожі 

кладовища 

с.ОзеряниОлевського району 

Житомирської області 

50,00 50,00    Міська рада 

29 Благоустрій Поточний ремонт огорожі на 

території 2-х кладовищ 

с.Кам’янкаОлевського району 

Житомирської області 

50,00 50,00    Міська рада 

30 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища в с. Замисловичі, 

Олевського району, 

Житомирської області 

(коригування) 

299,868 

 

30,00 269,868   Міська рада 

31 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища в с. Зубковичі, 

Олевського району 

Житомирської області 

277,742 27,8 249,942   Міська рада 

32 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища с.Сердюки 

50,00 50,00    Міська рада 

33 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

кладовища с.Зольня 

50,00 50,00     

34 Благоустрій Виготовлення проектної 

документації «Капітальний 

ремонт огорожі  кладовища в с. 

6,00 6,00    Міська рада 
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Покровське, Олевського району 

Житомирської області» 
35 Санітарна очистка 

території 

Закупівля вуличних 

контейнерів для роздільного 

зберігання ТПВ для с.  

Покровське, Олевського району 

Житомирської області 

30,00 30,00    Міська рада 

36 Благоустрій Ремонт автобусних зупинок в  

с. ВарварівкаОлевського району 

Житомирської області 

50,00 50,00    Міська рада 

37 Благоустрій Ремонт частини огорожі 

кладовища в смт. Діброва, 

Олевського району 

Житомирської областві 

85,00 85,00    Міська рада 

38 Благоустрій Капітальний ремонт столярного 

цеху – стандартне приєднання 

до електричних мереж 

електроустановок по вул. 

Січових Стрільців, 29а в м. 

Олевськ, Олевського району, 

Житомирської області 

43,147 0,5 42,647   Міська рада 

39 Благоустрій Виготовлення проектно-

кошторисної документації та 

експертного звіту на 

«Будівництво кладовища м. 

Олевськ 

400,114 400,114    Міська рада 

40 Благоустрій Виготовлення ПКД на 

будівництво сміттєсортувальної 

лінії ТПВ на території 

Олевської ОТГ Олевського 

району Житомирської області 

240,00 240,00    Міська рада 

41 Демонтаж Демонтаж аварійних 457,537 457,537    Міська рада 
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нежитлових будівель смт. 

Новоозерянка та с.Жубровичі 

42 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі  та 

благоустрій та центральної 

частини в с.Юрове Олевського 

району Житомирської області 

267,30 267,30    Міська рада 

43 Благоустрій Встановлення дитячих 

майданчиків по вул.Центральна 

смт.ДружбаОлевського району 

Житомирської області 

50,00   10,00 40,00 Міська рада 

44 Благоустрій Встановлення дитячого 

майданчика в с.Сущани 

Олевського району 

Житомирської області 

50,00   10,00 40,00 Міська рада 

45 Благоустрій Проведення поточного ремонту 

дитячих гральних майданчиків 

та встановлення нових 

50,0 50,0    Міська рада 

46 Благоустрій Встановлення дитячого 

майданчика в с.Покровське 

Олевського району 

Житомирської області 

50,00   10,00 40,00 Міська рада 

47 Благоустрій Капітальний ремонт огорожі 

вулиць в районі клубу та пошти 

в с.Юрове Олевського району 

Житомирської області 

101,01 101,01    Міська рада 

3. Житлово-комунальне господарство та впровадження житлової політики 

1 Покращення якості 

питної води 

Будівництво артезіанської 

свердловини для 

водопостачання  в с. Хочино по 

вул.Малікова Олевського 

району Житомирської області 

1000,83 100,0 900,83   Міська рада 

2 Покращення якості Виготовлення  проектної 80,00 80,00    Міська рада 
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питної води документації «Будівництво 

артезіанської свердловини та 

станції знезалізнення води в 

с.Сущани Олевського району 

Житомирської області» 

3 Покращення якості 

питної води 

Технічне переоснащення 

системи водопостачання з 

влаштуванням станції 

знезалізнення в смт.Дружба 

Олевського району 

Житомирської області 

350,00  350,00   Міська рада 

4 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 

5 Підвищення якості 

послуг 

Утримання очисних споруд та 

закладів соціальної сфери 

м.Олевськ 

400,00 400,00    Міська рада 

6 Покращення 

екологічної 

ситуації 

Реконструкція зливової мережі 

по вул.Набережна в м.Олевськ 

Житомирської області 

114,444 114,444    Міська рада 

7 Покращення 

екологічної 

ситуації 

Реконструкція зливової мережі 

по вул.Пушкіна (буд.22-26) в 

м.Олевськ Житомирської 

області 

137,839 137,839    Міська рада 

8 Формування 

тарифів на послуги 

водопостачання, 

водовідведення, 

утримання 

житлових будинків  

та вивозу ТПВ 

Розробка економічно-

обґрунтованих тарифів. 

 

Фінансуван

ня не 

потребує 

    Міська рада 
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9 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 

10 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 

11 Благоустрій 

території 

Впорядкувати існуючі квартали 

житлової забудови,  домогтися 

здійснення їх благоустрою 

Кошти 

мешканців 

житлових 

будинків 

    Міська 

рада,вуличні 

комітети 

12 Об’єднання 

співвласників 

багатоповерхових 

будинків 

Створення ОСББ в 

багатоповерхових комунальних 

житлових будинках 

Кошти 

мешканців 

комунальн

их 

будинків 

    Міська рада, 

мешканці  

комунальних 

будинків 

13 Реконструкція, 

будівництво 

інженерних мереж 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

проведення робіт по ліквідації 

підтоплень   

с.СарнівкаОлевського району 

Житомирської області 

50,00 50,00    Міська рада 

14 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул.Промислова,78 

1349,807 300,00   1049,807 Міська рада 

15 Енергозбереження Капітальний ремонт 1349,876 300,00   1049,876 Міська рада 
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(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул. Промислова,72 

16 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул. Київська,16а 

902,370 100,00   802,370 Міська рада 

17 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул. Княгині Ольги, 22 

1349,507 300,00   1049,507 Міська рада 

18 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул. Герцена, 22 

1293,718 350,00   943,718 Міська рада 

19 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(енергоефективна термосанація) 

житлового будинку м.Олевськ  

по вул. Інтернаціональна, 

32а 

1351,670 300,00   1051,670 Міська рада 

20 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 

21 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

100,00 100,00    Міська рада 



 

51 

 

«Заміна покрівлі 

багатоквартирного житлового 

будинку за адресою: вул. Лесі 

Українки, 92 в с. 

ВарварівкаОлевського району 

Житомирської області 

22 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт зливової 

мережі по вул. І.Франка від 

перехрестя з вул. Калиновою до 

буд.№10 в м.Олевськ 

Житомирської області 

78,337 8,0 70,337   Міська рада 

23 Енергозбереження Капітальний ремонт (ефективна 

термосанація) житлового 

будинку по вул. 40 років 

Перемоги, 4 в м.Олевськ 

Житомирської області (проектні 

роботи) 

35,0   35,0  Міська рада 

24 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації та 

експертного звіту на 

«Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. 40 

років Перемоги» 

35,480 35,480    Міська рада 

25 Енергозбереження Проведення проектних та 

пошукових робіт по об’єкту 

«Реконструкція незавершеного 

будівництва нежитлової будівлі 

під фізкультурно-оздоровчий 

комплекс з басейном по вул. 40 

років Перемоги, м.Олевськ» 

100,00 100,00    Міська рада 

26 Підвищення 

техніко-

економічного рівня 

Технічне переоснащення 

незавершеного будівництва 

нежитлової будівлі по вул.40 

59,284 59,284    Міська рада 
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 років Перемоги 

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 

дорожнього покриття по вул. 

Левчука в Тепениця Олевського 

району, Житомирської області 

(коригування) 

1496,172 149,62 1346,552   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 

Олевського району 

Житомирської області 

175,21 175,21    Міська рада 

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; 

400,00 

 

50,10 

30,00 

 

50,00 

 

199,90 

400,00 

 

50,10 

30,00 

 

50,00 

 

199,90 

   Міська рада 
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Лежачі поліцейські 70,00 70,00 

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 

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 

22 Утримання доріг Грейдерування  с.Михайлівка, 

вул.Ковпака 

1,500 1,500    Міська рада 
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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, 

вул.Житня, 

вул.Незалежності 

6,00 6,00    Міська рада 

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 
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34 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Покальчука 

1,500 1,500    Міська рада 

35 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Московська, 

вул.Московський 

3,00 3,00    Міська рада 

36 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Олени Пчілки 

1,500 1,500    Міська рада 

37 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Героїв Крут 

1,500 1,500    Міська рада 

38 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Українська, вул.Західна, 

вул.Котляревського 

4,500 4,500    Міська рада 

39 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Ступіна, вул.Рад, 

пров.Ступіна 

4,500 4,500    Міська рада 

40 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Коцюбинського, 

вул.Залізнична, вул.Олега 

Ольжича 

4,500 4,500    Міська рада 

41 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Ю.Тютюнника, вул.20 років 

Незалежності, 

вул.Ол.Опанасюка 

4,500 4,500    Міська рада 

42 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Шевченка, 

провул.Шевченка 

3,00 3,00    Міська рада 

43 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Будівельників, 

провул.Будівельників 

3,00 3,00    Міська рада 

44 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Партизанська, провул. 

Партизанський 

3,00 3,00    Міська рада 
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45 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Устима Кармелюка 

1,500 1,500    Міська рада 

46 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Хмелівська 

1,500 1,500    Міська рада 

47 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Олега Кошового 

1,500 1,500    Міська рада 

48 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Житомирська, провул. 

Житомирський 

3,00 3,00    Міська рада 

49 Утримання доріг Грейдерування м.Олевськ, 

вул.Ареф’єва, вул.Гоголя 

3,00 3,00    Міська рада 

50 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 

51 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Кишин, 

вул.Зелена, 

вул.Шевченка 

32,284 32,284    Міська рада 

52 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Перга, 

провул.Незалежний, 

вул.Сидоренко, вул.Піскова, 

48,568 48,568    Міська рада 
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вул.Незалежна 

53 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Рудня-

Перганська, вул.Зарічна 

16,142 16,142    Міська рада 

54 Утримання доріг Підсипання вулиць 

с.Замисловичі, 

вул.Соборна, вул.Вишнева, 

вул.Ковпака, вул.Гагаріна 

64,568 64,568    Міська рада 

55 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Лопатичі, 

вул.Червона, вул.Ковальчука 

32,284 32,284    Міська рада 

56 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Рудня-

Бистра, 

вул.Озерна 

16,142 16,142    Міська рада 

57 Утримання доріг Підсипання вулиць 

с.Корощине, 

вул.Лісова, 

вул.Гагаріна, 

вул.Нова 

48,426 48,426    Міська рада 

58 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Тепениця, 

вул.Садова, вул.Зарічна, 

вул.Мирна, 

вул.Поліська 

64,568 64,568    Міська рада 

59 Утримання доріг Підсипання вулиць 

с.Покровське, 

вул.З.Тужнакіной, 

вул.Молодіжна, вул.Лісна 

48,426 48,426    Міська рада 

60 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Устинівка, 

вул.Партизанська 

16,142 16,142    Міська рада 

61 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Сарнівка, 

вул.Космонавтів 

16,142 16,142    Міська рада 
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62 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Копище, 

вул.Шуди 

16,142 16,142    Міська рада 

63 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Рудня 

Озерянська, вул.Миру, 

вул.Зарічна, 

вул.Перемоги, вул.Зелена 

64,568 64,568    Міська рада 

64 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Калинівка, 

вул.Перемоги 

16,142 16,142    Міська рада 

65 Утримання доріг Підсипання вулиць с.Ковалівка, 

вул.Перемоги 

16,142 16,142    Міська рада 

66 Утримання доріг Ямковий ремон с.Зольня, 

вул.Молодіжна, вул.Нова 

вул.Морозова 

48,426 48,426    Міська рада 

67 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Ковпака 

16,519 16,519    Міська рада 

68 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Промислова 

16,519 16,519    Міська рада 

69 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Київська 

16,519 16,519    Міська рада 

70 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Княгині Ольги 

16,519 16,519    Міська рада 

71 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Свято-Воздвиженська 

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

вул.Пушкіна 

16,519 16,519    Міська рада 

73 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Житомирська 

16,519 16,519    Міська рада 

74 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Олевської Республіки 

16,519 16,519    Міська рада 

75 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Січових Стрільців 

16,519 16,519    Міська рада 

76 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Герцена 

16,519 16,519    Міська рада 

77 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Олексія Береста 

16,519 16,519    Міська рада 

78 Утримання доріг Ямковий ремонт м.Олевськ, 

вул.Набережна 

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 



 

60 

 

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 

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 
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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, Гагаріна, 

Михайлівська  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 

97 Утримання доріг Капітальний ремонт доріг по 

вул. Молодіжна та Ковпака в  

с.Варварівка, Олевського 

району 

900,00 900,00    Міська рада 

98 Утримання доріг Ремонт ділянки дороги від с. 

Стовпинка до с. Держанівка  

Олевського району 

50,00 50,00    Міська рада 

99 Утримання доріг Капітальний ремонт проїзду 

між вул. Лесі Українки та вул. 

Шкільна в с. Варварівка, 

Олевського району, 

Житомирської області 

256,894 25,7 231,194   Міська рада 

100 Утримання доріг Капітальний ремонт 

провулку Курганський в с. 

Кам'янка, Олевського району, 

Житомирської області 

906,514 90,7 815,814   Міська рада 



 

62 

 

101 Утримання доріг Капітальний ремонт вулиці 

Ковалівська в с. Кам'янка, 

Олевського району, 

Житомирської області 

1254,910 12,6 1242,31   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 генерального плану 

с.Варварівка 

25,0 25,0    Міська рада 

6 Розробка 

містобудівної 

документації 

Проект землеустрою по 

встановленню меж с.Соснівка 

160,00 160,00    Міська рада 
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7 Розробка 

містобудівної 

документації 

Проект землеустрою по 

встановленню меж с.Варварівка 

180,00 180,00    Міська рада 

8 Розробка 

містобудівної 

документації 

Проект генерального плану 

с.Соснівка 

257,00 257,00    Міська рада 

9 Розробка 

містобудівної 

документації 

Виконання робіт 

геопросторових даних для 

містобудівного кадастру по 

генеральному плану м.Олевськ 

11,00 11,00    Міська рада 

10 Виготовлення 

нормативно - 

грошових оцінок 

Виготовлення нормативно - 

грошових оцінок населених 

пунктів громади:с. Зольня; 

с.Ковалівка, с.Сердюки; 

с.Юрове; смт.Дружба; 

с.Діброва; с.Рудня; 

с.Жубровичі; с.Кам’янка; с. 

Рудня-Замисловицька;; 

с.Шебедиха; с.Майдан; 

с.Джерело; с.Сарнівка; 

с.Соснівка; с.Хмелівка; 

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 

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, 

Надання соціальних послуг 

сім’ям/особам, які опинилися в 

100,00 100,00    Міська рада 



 

64 

 

які опинилися в 

складних життєвих 

обставинах 

складних життєвих обставинах 

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   Спонсорс

ькі 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 Забезпечення 

житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб 

з їх числа 

«Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

будівництво дитячого будинку 

сімейного типу по вул. Річна, 1 

в с. Тепениця, Олевського 

району, Житомирської області 

300,00 300,00     

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

1 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт частини 

приміщень з влаштуванням 

санвузлів загальноосвітньої 

933,911 466,9 467,011   Міська рада 
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школи І-ІІІ ступенів №3 по вул. 

Пушкіна, 24б в м.Олевськ 

2 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт частини 

приміщення  з влаштуванням 

санвузлів Варварівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів по вул. Шкільна,20 в 

с.Варварівка Олевського району 

Житомирської області 

50,833 50,833    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 

5 Енергозбереження Виготовлення проектної 

документації «Капітальний 

ремонт будівлі  Жубровицької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів в 

с.Жубровичі вул 

Шевченка,1Олевського району» 

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

документації «Капітальний 

ремонт покрівлі приміщення 

Жубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. в с. 

Жубровичі вул. Шевченка,1 

Олевського району» 

32,00 32,00    Міська рада 

7 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 

8 Енергозбереження Капітальний ремонт теплової 

мережі Зубковицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів по 

вул.Житомирська,43 

с.Зубковичі Олевського району 

Житомирської області 

933,187 933,187    Міська рада 

9 Покращення якості 

води 

Встановлення станції 

знезалізнення води ЗОШ І-ІІІ 

ст. с. Кам’янка, вул. 

Центральна,53 

100,00 100,00    Міська рада 

10 Покращення умов Реконструкція баскетбольного 

майданчика Олевської ЗОШ І-

ІІІ ст. №3 

300,00 200,00   100,00 Міська рада 

11 Покращення умов Встановлення футбольного 

майданчика зі штучним 

покриттям Олевської ЗОШ І-ІІІ 

ст. №3 

1500,00 500,00   1000,00 Міська рада 
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12 Покращення умов Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Ремонт внутрішніх санвузлів у 

Майдан-Копищенській 

загальноосвітній школі І- ІІ ст.» 

15,00 15,00    Міська рада 

13 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

Майданської ЗОШ І-ІІІ ст.» 

10,0 10,00    Міська рада 

14 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 

15 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 

16 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 
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17 Покращення умов 

навчання 

Капітальний ремонт системи 

опалення Стовпинської ЗОШ І-

ІІ ст. 

600,00  600,00   Міська рада 

18 Капітальний 

ремонт закладів 

освіти 

Капітальний ремонт системи 

водопостачання, 

водовідведення, санвузлів в 

Олевському ЦХЕТУМ по вул. 

Виговського,30 в м.Олевськ та 

виготовлення ПКД 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

    Міська рада 

19 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 

20 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 

21 Капітальний 

ремонт 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 

1444,883 510,972 933,912   Міська рада 

22 Покращення якості 

води 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Технічне переоснащення 

системи водопостачання з 

влаштуванням станції 

знезалізнення в с.Жубровичі 

Олевського району 

Житомирської області» 

50,00 50,00    Міська рада 

23 Капітальний Капітальний ремонт котельні 770,237, 770,237    Міська рада 
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ремонт закладів 

освіти 

Зубковицької ЗОШ І-ІІІ ст. по 

вул.Житомирська, 

43с.Зубковичі Олевського 

району Житомирської області 

24 Капітальний 

ремонт закладів 

освіти  

Капітальний ремонт будівлі 

Кишинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Кишин, Олевського району, 

Житомирської області  

1249,234 124,9 1124,334   Міська рада 

25 Енергозбереження Поточний ремонт системи 

опалення (очистка радіаторів) в 

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кишин, вул. 

Житомирська,63 

100,00 100,00    Міська рада 

26 Енергозбереження Поточний ремонт системи 

опалення (очистка радіаторів) в 

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Жубровичі, вул. 

Шевченка,1 

100,00 100,00    Міська рада 

27 Енергозбереження Поточний ремонт системи 

опалення (очистка радіаторів) в 

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Замисловичі , 

вул. КнягиніОльги,3 

100,00 100,00    Міська рада 

28 Капітальний 

ремонт 

Виготовлення проектної 

документації «Капітальний 

ремонт приміщення Олевської 

ДЮСШ по вул. Свято-

Миколаївська,10 в м.Олевськ 

Олевського району 

Житомирської області» 

35,00 35,00    Міська рада 

29 Капітальний 

ремонт  

Виготовлення проектної 

документації «Капітальний 

ремонт спортзалу в с. Зольня 

Олевського району, 

Житомирської області » 

21,00 21,00    Міська рада 

30 Енергозбереження Капітальний ремонт покрівлі 900,00 900,00    Міська рада 
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ДНЗ «Ластівка» в смт. 

Новоозерянка, Олевського 

району 

31 Енергозбереження Капітальний ремонт будівлі 

ДНЗ №24 «Віночок» по вул. 

Левчука, 43г, в с. Тепениця, 

Олевського району, 

Житомирської області 

165,00 165,00    Міська рада 

32 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Виготовлення проектної 

документації «Капітальний 

ремонт дитячого садочку з 

короткотривалим перебуванням 

дітей в с.Калинівка Олевського 

району, Житомирської області» 

15,00 15,00    Міська рада 

33 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Капітальний ремонт приміщень 

та котельні дитячого садочка 

№1 «Зірочка» по вул.Київській, 

24 в м.Олевськ (коригування) 

146,126  146,126   Міська рада 

34 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 

35 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 

36 Енергозбереження Капітальний ремонт 

приміщення будівлі 

Жубровицького  ДНЗ №15 

«Чебурашка» по вул. 

463,033 463,033    Міська рада 
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Шевченка,11 в с. Жубровичі, 

Олевського району 

Житомирської області» 

37 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 

38 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 

39 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 

40 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Виготовлення-проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт 

дошкільного  навчального 

закладу в с.Майдан» 

299,761 299,761    Міська рада 

41 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткових двох 

груп в ЦРД №2 м.Олевськ 

2000,00  2000,00   Міська  рада 

42 Задоволення 

потреб 

Відкриття додаткової групи в 

ЦРД №3 м.Олевськ 

1000,00  1000,00   Міська рада 



 

72 

 

дошкільного 

виховання 
43 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткової групи в 

Сущанському ДНЗ с.Сущани 

1000,00  1000,00   Міська рада 

44 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткової групи в 

Юрівському ДНЗ № 35 с.Юрове 

1000,00  1000,00   Міська рада 

45 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткової групи в 

Зольнянському ДНЗ № 25 

с.Зольня 

1000,00  1000,00   Міська рада 

46 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття додаткової групи в 

Кишинському ДНЗ с.Кишин 

1000,00  1000,00   Міська рада 

47 Капітальний 

ремонт 

Виготовлення проектної 

документації «Капітальний 

ремонт будівлі Олевського 

краєзнавчого музею по вул. 

Володимирська,6 в м.Олевськ 

Олевського району, 

Житомирської  області» 

20,00 20,00    Міська рада 

48 Капітальний 

ремонт 

Виготовлення проектної 

документації «Капітальний 

ремонт будівлі Сущанського 

будинку культури в с.Сущани 

Олевського району, 

Житомирської області» 

10,00 10,00    Міська рада 

49 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

40,00 40,00    Міська рада 
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«Ремонт приміщення музичної 

школи зовні, утеплення фасаду» 

50 Благоустрій Виготовлення проектної 

документації  по благоустрою 

музичної школи м.Олевськ 

20,00 20,00    Міська рада 

 

 

 

51 Капітальний 

ремонт закладу 

культури 

Капітальний  ремонт  

приміщень  клубу в с. Сарнівка 

Олевського району 

Житомирської області 

199,00 199,00    Міська рада 

52 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 

53 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 

54 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 

55 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 
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56 Капітальний 

ремонт закладу 

культури 

Виготовлення проектної 

документації з капремонту 

сільського клубу с. Перга 

50,00 50,00    Міська рада 

 

57 Енергозбереження Поточний ремонт трьох 

опалювальних грубок 

сільського клубу с. Озеряни 

15,00 15,00    Міська рада 

 

58 Енергозбереження Проведення поточних  ремонтів 

дахів  клубних закладів 

Забороччя, Жубровичі, Майдан, 

Зольня, Журжевичі 

80,00 80,00    Міська рада 

 

59 Енергозбереження Проведення  поточних ремонтів  

приміщень закладів культури 

Сердюки, Зольня, Журжевичі, 

Болярка, Юрове. 

 

150,00 150,00    Міська рада 

 

60 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 

61 Ремонт опалення Поточний ремонт  опалення 

(підключення до діючої робочої 

системи опалення з заміною 

батарей) актового залу 

Жубровицького БК 

50,00 50,00    Міська рада 

62 Ремонт закладів 

соціальної сфери 

Поточний ремонт приміщення 

клубу с.Журжевичі 

10,00 10,00    Міська рада 

63 Ремонт закладів 

соціальної сфери 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт будинку 

культури с. Копище» 

20,00 20,00    Міська рада 
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64 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт стелі 

Рудня-Бистрянського клубу» 

(коригування) 

25,00 25,00    Міська рада 

65 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Утеплення Будинку культури 

с. Хочине» 

25,00 25,00    Міська рада 

66 Енергозбереження 

 

 

Капітальний ремонт котельні 

Будинку культури с.Хочине 

100,00 100,00    Міська рада 

67 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 

68 Енергозбереження Капітальний  ремонт фасаду 

Будинку культури по  вул. 

Катерини Зеленко, 16 

с.Корощине 

299 299    Міська рада 

69 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

капремонт опалення клубних 

закладів сіл Кишин, Заборочче,  

с.Калинівка та с. Дружба 

60,00 60,00    Міська рада 

70 Енергозбереження Поточний ремонт покрівлі  

клубу с.Андріївка 

20,00 20,00    Міська рада 

71 Енергозбереження Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Проведення капітального  

ремонту покрівлі приміщення, 

фасаду та парадного входу 

Будинку культури м.Олевськ» 

80,00 80,00    Міська рада 
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72 Розвиток охорони 

здоров’я в сільській 

місцевості 

Забезпечення службовим 

автотранспортом медичних 

працівників амбулаторії 

498,00  498,00   Міська рада 

73 Капітальний 

ремонт 

Виготовлення проектної 

документації «Капітальний 

ремонт ФП с.Перга за адресо.: 

вул.Геологів,5, с.Перга 

Олевського району 

Житомирської області» 

35,00 35,00    Міська рада 

74 Ремонт закладів 

медицини 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт АЗПСМ с. 

Кам’янка Олевського району 

Житомирської області» 

30,00 30,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

75 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 

76 Енергозбереження Поточний ремонт у ФП 

с.Сердюки 

30,00 30,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

77 Енергозбереження Поточний ремонт у ФП 

с.Ковалівка 

30,00 30,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

78 Ремонт закладів 

культури 

Поточний ремонт в АЗПСМ 

с.Майдан 

30,00 30,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

79 Енергозбереження Поточний ремонт ФП 

с.Сарнівка, с.Джерело 

10,00 10,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

80 Енергозбереження Поточний ремонт в 

Сущанському АЗПСМ 

30,00 30,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

81 Ремонт закладів 

медицини 

Поточний ремонт ФП 

с.Зобороче 

10,00 10,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

82 Поліпшення 

матеріально-

технічної бази 

Дооснащення структурних 

підрозділів ЦПМД (мережі) 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   КЗ Олевський 

ЦПМД 
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83 Енергозбереження Поточний ремонт в АЗПСМ 

с.Варварівка 

20,00 20,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

84 Енергозбереження Поточний ремонт ФАП 

с.Покровське 

50,00 50,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

85 Енергозбереження Заміна котла та ремонт котельні 

в Стовпинському ФАПі 

30,00 30,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

86 Енергозбереження Поточний ремонт в ФАП 

с.Замисловичі 

15,00 15,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

87 Енергозбереження Поточний ремонт в АЗПСМ 

с.Лопатичі 

25,00 25,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

88 Ремонт закладів 

медицини 

Поточний ремонт в АЗПСМ 

смт.Дружба 

200,00 200,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

89 Поліпшення 

матеріально-

технічної бази 

Потреба в придбанні медичного 

обладнання та апаратури 

950,00   950,00  Олевська ЦЛ 

90 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 

91 Ремонт закладів 

медицини 

Капітальний ремонт  АЗПСМ с. 

Кам’янка Олевського району 

Житомирської області 

800,00 800,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 

92 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Відкриття ДНЗ в с. Рудня-

Хочинська 

1500,00 1500,00    Міська рада 

93 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Утеплення будівлі ДНЗ №23 

200,00 200,00    Міська рада 
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«Малятко» в с. Зубковичі, 

Олевського району 

94 Капітальний 

ремонт закладів 

культури 

Капітальний ремонт 

приміщення будинку культури 

в смт. Новоозерянка, 

Олевського району 

1300,00 1300,00    Міська рада 

95 Енергозбереження Поточний ремонт 

адмінприміщення сільської 

ради (заміна вікон на 

металопластикові) в с. Зольня, 

Олевського району, 

Житомирської області 

400,00 400,00    Міська рада 

96 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 

 

97 Ремонт закладів 

освіти 

Заміна мережі вуличного 

освітлення у Варварівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів 

400,00 400,00    Міська рада 

98 Ремонт дошкільних 

навчальних 

закладів 

Встановлення системи 

очищення води в ДНЗ 

«Барвінок» в с. Варварівка, 

Олевського району 

100,00 100,00    Міська рада 

99 Покращення умов 

навчання 

Капітальний ремонт системи 

опалення Копищенської ЗОШ І-

ІІІ ст. 

700,00 700,00    Міська рада 

100 Енергозбереження Поточний ремонт системи 

опалення та квартири лікаря в 

ФАПі в с. Копище, Олевського 

300,00 300,00    КЗ Олевський 

ЦПМД 
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району 

101 Капітальний 

ремонт закладів 

освіти 

Ремонт даху Будинку культури 

в смт. Дружба, Олевського 

району 

700,00 700,00    Міська рада 

102 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт 

приміщення (заміна вікон та 

дверей) центру розвитку дитини 

№ 2 «Сонечко» по вул. Свято-

Миколаївська, 57-а м. Олевськ, 

Олевського району, 

Житомирської області 

48,781 4,9 43,881   Міська рада 

103 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт частини 

приміщень дошкільного 

навчального закладу по вул. 

Сергія Шепетька, 18 в с. 

Сущани Олевського району, 

Житомирської області 

501,281 50,2 451,081   Міська рада 

104 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт 

приміщення ДНЗ № 24 

«Віночок» по вул. А.Левчука, 

43б в с. Тепениця, Олевського 

району, Житомирської області 

168,355 16,9 151,455   Міська рада 

105 Належні умови для 

зайняття спортом  

 

Спортивний майданчик для 

міні-футболу зі штучним 

покриттям Жубровицької ЗОШ 

І-ІІІ ступенів по вул. 

Шевченка,1 в с.Жубровичі 

Олевського району 

Житомирської області – 

будівництво 

1464,083 1464,083    Міська рада 

106 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт частини 

приміщення з влаштуванням 

санвузлів Покровської 

30,0 30,0    Міська рада 
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загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів по вул. Молодіжна, 2 в 

с.Покровське, Олевського 

району, Житомирської області 

(виготовлення проектної 

документації) 

107 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт частини 

приміщення з влаштуванням 

санвузлів Майданської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів по вул. Національного 

Визволення, 57-б в с. Майдан, 

Олевського району, 

Житомирської області 

72,560 72,360    Міська рада 

108 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт 

приміщення Хочинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів по вул. Шкільна, 1, с. 

Хочине Олевського району 

Житомирської області 

(виготовлення проектної 

документації) 

4,162 4,162    Міська рада 

109 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт приміщень 

Лопатицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

по вул. Гагаріна, 50 в с. 

Лопатичі, Олевського району, 

Житомирської області 

273,940 273,940    Міська рада 

110 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт частини 

приміщення  з влаштуванням 

санвузлів Хочинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів по вул. Шкільна, 1 в с. 

Хочине Олевського району 

468,439 468,439    Міська рада 
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Житомирської області 

111 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт приміщень 

(заміна вікон) в Майдан-

Копищенський ЗОШ І-ІІ 

ступенів по вул. Шведа, 1, с. 

Майдан-Копищенській, 

Олевський район, Житомирська 

область 

190,00  190,00   Міська рада 

112 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт 

приміщення (заміна віконних 

блоків) Сущанської ЗОШ І-ІІ ст. 

за адресою: вул. Набережна, 1 

с.Сущани, Олевського району, 

Житомирської області 

94,943  94,943   Міська рада 

113 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт 

приміщення Стовпинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів (заміна вікон) по вул. 

Корольова, 1 в с. Стовпинка 

Олевського району 

Житомирської області 

200,00  200,00   Міська рада 

114 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт 

приміщення (заміна вікон) 

поліклініки комунальної 

установи "Олевська центральна 

лікарня" Олевської міської ради 

по пров. Промисловому, 2 м. 

Олевськ, Житомирська область 

115,396  115,396   Міська рада 

115 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт частини 

приміщень будівлі Олевського 

центру художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді по 

вул. Гетьмана Виговського №30 

190,00  190,00   Міська рада 
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в м.Олевськ Житомирської 

області 

116 Підвищення 

техніко-

економічного рівня 

 

Реконструкція незавершеного 

будівництва дошкільного 

навчального закладу по вул. 

Національного визволення, 32 в 

с. Мадан, Олевського району 

Житомирської області 

100,00 100,00    Міська рада 

117 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт Будинку 

культури с. Копище 

120,00 120,00    Міська рада 

118 Підвищення 

техніко-

економічного рівня 

 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Реконструкція незавершеної 

будівництвом нежитлової 

будівлі під фізкультурно-

оздоровчий комплекс з 

басейном по вул. 40 років 

Перемоги в м. Олевськ 

Житомирської області» 

100,00 100,00    Міська рада 

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 

3 Відновлення та 

збереження 

Сприяння організації заходів, 

спрямованих на збереження 

 

В межах 

    Міська рада 
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історичної та 

культурної 

спадщини 

національних традицій та 

обрядів, мистецтв та самобутніх 

ремесел 

кошторисн

их 

призначень 

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 

3 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 

3 Самоорганізація Активізація роботи з      Апарат міської 
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вуличними комітетами міста Не 

потребує 

фінансуван

ня 

ради, голови 

вуличних 

комітетів 

4 Розвиток 

інформаційної 

політики 

Підвищення рівня 

поінформованості населення 

про реалізацію державної та 

регіональної політики, 

впровадження пріоритетних 

реформ з метою забезпечення 

прозорості та відкритості 

діяльності міської ради. 

 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

 

    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 
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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 

дозвілля мешканців 

громади 

Свято «Чорниці-вечорниці» В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада 

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 

12.Цивільний захист населення  

1 Захист населення   Утримання та технічне 

переоснащення захисних 

споруд комунальної форми 

власності 

в межах 

кошторисн

их 

призначень 

в межах 

кошторисн

их 

призначень 

   Міська рада, 

комунальні 

установи міської 

ради 

2 Протипожежний 

захист населення 

Придбання та технічне 

обслуговування вогнегасників 

200,00 200,00    Міська рада 

3 Захист населення 

та територій  

Придбання бочок (полімерних 

барабанів) для перезатарення 

непридатних до використання 

пестицидів та агрохімікатів 

200,00 200,00    Міська рада 

4 Ліквідація 

надзвичайної 

ситуації 

Створення  матеріального 

резерву запасу паливно-

мастильних матеріалів 

(1т. бензину; 1т. диз.палива) 

50,00 50,00    Міська рада 

5 Ліквідація Будівництво гідроспоруди для 200,00 100,00   100,00 Міська рада, 
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надзвичайної 

ситуації 

запасу води на 

пожежонебезпечний період на 

землях запасу (торфяних полях 

біля с. Озеряни, с. Рудня-

Озерянська, с. Новоозерянка) 

лісогосподарські 

підприємства 

Олевського 

району 

6 Запобігання 

виникненню 

надзвичайних 

ситуацій 

Проведення роз’яснювальної 

роботи щодо профілактики 

побутового травматизму та 

загибелі людей під час 

виникнення надзвичайних 

ситуацій 

не 

потребує 

фінансуван

ня 

    установи, 

організації, 

підприємства 

об'єднаної 

громади усіх 

форм власності 
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ  

 

Нормативно-правове забезпечення 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається прийняти ряд 

рішень сесії Олевської міської ради VII скликання, виконкому міської ради та 

регуляторних актів, на підставі чинного законодавства, спрямованих на 

забезпечення реалізації завдань Програми економічного і соціального 

розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік. 

Фінансове забезпечення 

Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених Програмою 

економічного і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 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 міського бюджету на вкладних 

(депозитних) рахунках у банках; інших джерел, що не заборонені 

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 Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади  на 2020 рік та вносяться зміни/доповнення до даної 

Програми з їх послідуючим виконанням.    

Організаційне забезпечення 

Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюватиме 

виконком та апарат Олевської міської ради. 

Орган, що забезпечує організацію виконання Програми, на протязі року 

має представляти техніко-економічне обґрунтування вартості заходів для 

включення змін у витрати міського бюджету та вносить пропозиції щодо змін 

до Програми.  

Інформування про стан реалізації завдань Програми економічного і 

соціального розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік та участь громадськості в її реалізації 

З метою   підвищення рівня участі населення, суб’єктів господарювання  

у виконанні заходів економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, Програмою передбачається: 
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- висвітлення на офіційному сайті Олевської міської ради проблем та 

напрямків розвитку 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 проблемами 

життєдіяльності громади та території ОТГ; 

- участь активу вуличних комітетів, громадських організацій громади у 

виконанні заходів Програми соціально-економічного розвитку Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                Віталій ШЕЙКО 
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