
 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П Р О Т О К О Л 

п о з а ч е р г о в а 

 

ХVІІІ сесія           м. Олевськ                    VІІІ скликання 

  Приміщення актового залу       17.02.2022 

Усього обрано депутатів – 26 

Зареєстрованих на сесії депутатів –   19 /список додається/ 

Відсутні - 7 

Запрошені: заступники міського голови Гончар Сергій Андрійович, Данюк 

Юрій Михайлович 

Засоби масової інформації. 

СЛУХАЛИ: Про обрання робочої групи. 

Пропозицію внесла депутат міської ради Вжесинська Анна Олександрівна 

ВИРІШИЛИ: Обрати робочу групу в складі трьох осіб: 

Шапорда Віктор Іванович      – депутат міської ради; 

Гергало Світлана Іванівна         – депутат міської ради; 

Мізюк Богдан Петрович       – депутат міської ради. 

На порядок денний позачергової вісімнадцятої сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання виносяться наступні питання 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження Програми територіальної оборони Олевської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки. 

 

2. Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Олевської 

міської територіальної громади на 2022 рік. 

 



3. Про надання дозволу на розстрочення сплати лісового доходу від рубок 

догляду. 

 

4. Про внесення змін до бюджету Олевської міської територіальної громади на 

2022 рік. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний позачергової вісімнадцятої сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання 

 

1./841.  Про затвердження Програми територіальної оборони Олевської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та комунальної власності. 

 

2. /842. Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку 

Олевської міської територіальної громади на 2022 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та комунальної власності. 

 

3. /843. Про надання дозволу на розстрочення сплати лісового доходу від рубок 

догляду. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та комунальної власності. 

 

4. /844. Про внесення змін до бюджету Олевської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового управління міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Програми територіальної оборони 

Олевської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 841 додається/ 

 

 



СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Програми соціально-економічного 

розвитку Олевської міської територіальної громади на 2022 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 842 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання дозволу на розстрочення сплати лісового 

доходу від рубок догляду. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 843  додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до бюджету Олевської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового управління міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались» - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 844 додається/ 

 

 

Міський голова      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 
 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХVІІІ сесія                                             м. Олевськ                             VІІІ скликання 

  (позачергова) 

17.02.2022                 №841 

 

Про затвердження Програми 

територіальної оборони Олевської 

міської територіальної громади 

на 2022-2025 роки 

 

 Керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  відповідно до ст. 14,15,18 Закону України «Про оборону», Указом 

Президента України від 23.09.2016 року №406/2016 «Про Положення про 

територіальну оборону України», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму територіальної оборони Олевської міської  територіальної 

громадина 2022-2025 роки, додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 

 

 

Міський голова        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



           

                                                                                                                                  Додаток  

до рішення ХVІІІ 

сесії від 17.02.2022 р. 

№ 841 

ПРОГРАМА  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 - 2025 РОКИ 

Паспорт Програми 
 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Олевська міська рада,  

2 Розробник Програми Олевська міська рада 

3 Відповідальні 

виконавці Програми 

Олевська міська рада, підрозділи 

територіальної оборони 

4 Учасники Програми Підрозділи територіальної оборони, 

Олевська міська рада, Коростенська 

районна рада, Житомирська обласна 

рада, відділ ЖКГ, інфраструктури та 

цивільного захисту населення Олевської 

міської ради 

5 Терміни реалізації 

Програми 

2022 – 2025 роки 

6 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

 
І. Загальна характеристика Програми 

Програма територіальної оборони Олевської міської 

територіальної громади на 2022 - 2025 роки (далі - Програма) 

розроблена відповідно до положень Конституції України, Законів 

України «Про основи національного спротиву», «Про оборону України» 

від 6 грудня 1991 року № 1932-ХІІ, від 15 січня 2015 року № ПЗ-

УІІ «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову 

мобілізацію» та Указу Президента України від 2 вересня 2013 року 

№ 471/2013 «Про затвердження Положення про територіальну оборону 

України», наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил 

України. 

Розробник Програми: Олевська міська рада. 

Співрозробниками Програми:  управління та відділи Олевської 

міської ради. 

Відповідальний виконавець Програми: виконавчий комітет Олевської 

міської ради, підрозділи територіальної оборони. 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 



У зв’язку з ускладненням обстановки, зростанням соціальної 

напруги в Україні, спробами захоплення незаконно створеними 

збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки 

військових підрозділів збройних сил Російської Федерації окремих 

територій, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою 

захоплення інших територій України виникла нагальна потреба в 

створенні підрозділів територіальної оборони та їх матеріально-

технічному забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності 

держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, 

органів державної влади, території і населення нашого району, 

боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними 

формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку. 

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного 

бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування 

створених підрозділів з міського бюджету та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Мета Програми 

Метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-

технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів 

територіальної оборони засобами захисту та зв’язку, поточного 

ремонту та обладнання приміщення для їх розміщення та несення 

служби, предметами речового майна і спорядження для підтримання 

боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту 

державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих 

(стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, 

території і населення району, боротьби з диверсійними та іншими 

незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання 

безпеки і правопорядку. 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем 

матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів 

територіальної оборони засобами захисту та зв’язку, предметами 

речового майна і спорядження згідно з потребами, поточного ремонту 

та обладнання приміщення для їх розміщення та несення служби. 

Виконання Програми дасть можливість виконати вимоги щодо 

здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів 

територіальної оборони, які формуються Олевським районним 

військовим комісаріатом. 

 Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2022-2025 років. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

2022- 2025 

роки 

Всього витрат на 

виконання програми 



Обсяг ресурсів, усього,  

грн., у тому числі: 

В межах фінансових 

можливостей 

В межах фінансових 

можливостей 

кошти місцевого бюджету 

В межах фінансових 

можливостей 

В межах фінансових 

можливостей 

кошти інших джерел 
В межах фінансових 

можливостей 

 В межах фінансових 

можливостей 

 

ІV. Напрями діяльності і заходи Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів 

щодо матеріально- технічного забезпечення підрозділів 

територіальної оборони, поточного ремонту та обладнання приміщення 

для їх розміщення та несення служби (додаток). 

Реалізація заходів Програми дасть змогу забезпечити особовий 

склад підрозділів територіальної оборони необхідними засобами 

захисту та зв’язку, майном та спорядженням згідно з потребами. 

V. Результативні показники 

(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми) 

Результативним показником ефективності виконання заходів 

Програми є повне забезпечення матеріально-технічними засобами 

підрозділів територіальної оборони згідно з потребами з метою 

виконання в повному обсязі завдань, покладених на дані формування. 

VI. Оцінка ефективності виконання заходів Програми 

Виконання заходів програми: 

 дозволить підвищити обороноздатність держави; 

 забезпечити підсилення охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів 

державної влади, території і населення району; 

 ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними 

формуваннями; 

 підтримувати безпеку і правопорядок на території населених пунктів району; зменшити 

кількість загиблих та постраждалих серед мирного населення; в повному обсязі оснастити 

формування підрозділів територіальної оборони. 

VII. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

Органом управління Програмою в Олевській міський  

територіальній громаді є виконком  міської ради в межах 

повноважень, здійснює координацію і контроль за ходом виконання 

Програми.  

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється управлінням 

фінансів Олевської міської ради. 



 

 

 

Секретар ради                                                                           Сергій  МЕЛЬНИК 

 
 

 



Додаток 

Напрями діяльності та заходи   

Програми  територіальної оборони Олевської міської територіальної громади на 2022-2025  роки 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів програми 

Строк 

викона 

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень 

Очікуваний 

результат 

1. 
Придбання предметів 

довгострокового користування 

засоби індивідуального захисту 

(бронежилети, каски) 

2022- 

2025 

роки 

Виконавчий 

апарат міської 

ради 

Міський бюджет 

  

В межах фінансових 

можливостей 

 

 

Забезпечення придбання предметів 

довгострокового користуванні 

2. 

Забезпечення матеріалів, 

обладнання та інвентарю для 

функціонування блокпостів 

(Таблиця 1) 

2022- 

2025 

роки 

Виконавчий 

апарат міської 

ради 

       Кошти 

міського 

бюджету 

В межах фінансових 

можливостей 

Забезпечення матеріалів, 

обладнання та інвентарю для 

функціонування блокпостів 

3. 

Придбання речового майна та 

спорядження 

(обмундирування, матраци, 

спальні мішки, каримати, 

розгрузки) 

2022- 

2025 

роки 

Виконавчий 

апарат міської 

ради 

Міський бюджет 
В межах фінансових 

можливостей 

Забезпечення придбання речового 

майна та спорядження 

4. 
Придбання засобів зв’язку 

(переговорні 

2022- 

2025 

роки 

Виконавчий 

апарат міської 

ради 
Міський бюджет 

В межах фінансових 

можливостей Забезпечення придбання засобів зв’язку 



 

пристрої), медичних аптечок, 

медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів 

 ради    

5. 

Придбання шанцевого 

інструменту для 

інженерного 

обладнання району 

позицій 

територіальної 

оборони 

2022- 

2025 

роки 

Виконавчий апарат 

міської ради 

Кошти 

інших джерел 

Кошти міської ради 

В межах фінансових 

можливостей  

 

 

 

Забезпечення придбання шанцевого 

інструменту для інженерного 

обладнання 

6. 
Придбання польових палаток 

для розміщення особового 

складу загонів територіальної 

оборони 

2022- 

2025 

роки 

Виконавчий апарат 

міської ради 
Інші джерела 

В межах фінансових 

можливостей 

Забезпечення придбання польових 

палаток 

7. 

Забезпечення харчування 

загонів ТрО на час проведення 

планової зборової підготовки 

та виконання завдань за 

призначенням 

2022- 

2025 

роки 

Виконавчий апарат 

міської ради 
Міський бюджет 

В межах фінансових 

можливостей 
Забезпечення харчування загонів ТрО 

8. 

Забезпечення транспортних 

витрат (паливо, мастила) 

загонів ТрО на час проведення 

планової зборової підготовки 

та 

2022- 

2025 

роки 

Виконавчий апарат 

міської ради 
Міський бюджет 

В межах фінансових 

можливостей 

Забезпечення функціонування 

підрозділів 

Територіальної оборони 



 
виконання завдань за 

призначенням 

     

9. 

Забезпечення нарукавних 

пов’язок, канцелярського 

приладдя на особовий склад 

загонів 

 2022- 

2025 

роки 

Виконавчий апарат 

міської ради 
Міський бюджет 

В межах фінансових 

можливостей 

Забезпечення функціонування 

підрозділів 

Територіальної оборони 

10. 

Проведення поточного ремонту 

та обладнання місць 

розташування підрозділів та 

допоміжних споруджень 

2022- 

2025 

роки 

Виконавчий апарат 

міської ради 
Міський бюджет 

В межах фінансових 

можливостей 

Забезпечення проведення поточного 

ремонту та обладнання місць 

розташування підрозділів 

11. 

Придбання оргтехніки, 

побутової техніки, 

канцелярського приладдя, 

будівельних та паливо-

мастильних матеріалів 

2022-

2025 

роки 

 Виконавчий 

апарат міської 

ради 

Міський бюджет 
В межах фінансових 

можливостей 

Забезпечення умов проживання, 

дозвілля особового складу, 

облаштування та надійного 

функціонування запасного 

командного пункту, командно-

спостережного пункту 

12. 

Забезпечення перевезення 

учасників територіальної 

оборони та військових до місць 

навчань, дислокації, зборів 

тощо. 

2022-

2025 

роки 

Виконавчий апарат 

міської ради 
Міський бюджет 

В межах фінансових 

можливостей 

Забезпечення перевезення учасників 

територіальної оборони до місць 

навчань, дислокації, зборів тощо. 

Всього:    В межах фінансових 

можливостей 

 

 

 

 



Мнімальні обсяги забезпечення блокпоста («НЗ») 

 
матеріальне забезпечення 

 

Назва 
Один. 

вим 
довжика ширина 

Товщина/ 

диаметр 

К-ть 

штук 

Вико 

риста 

ння 

1. 
Плита 

бетона 
м. 4 1.5 

 

2 бліндаж 

2. 
Блоки 

бетоні 
м. 1 0,6 0.4 8 спостер. пост 

3. Мішки шт.    550 спостер. пост, окоп 

4. Бревно см. 60  15см 12 топчан 

5. 
Обапол 

ки 
м. 3 0.2 

 

22 блінд.обш 

   1,8 0.2  9 топчан 

      6 блінд.пол 

      18 блінд.обш 

   1.5 02  26 окоп 

 Дошки м. 3 0.2 25 мм 22 блінд.обш 

   1,8 0.2  9 топчан 

      6 блінд.пол 

      18 бітіня обш 

   1.5 0.2  26 окоп 

6. Пісок т.    1 спостер. пост, окоп 

7. Брусок см 180 5 5 14 блінд. обш. 

   150 3 3 28 окоп обш. 

   6 5 5 22 топчан 

8. 
Армату 

ра 
м. 3 

 

10 мм 2 основа, 

   0,2   42 іжаки 

Інженерне забезпечення 

1. Лопата 5 шт. 3. Пили 
1 

шт 

2. Сокири 2 шт. 4. Лом 
1 

шт 

Речове забезпечення 

Таблиця 1 



1. Матрас 3 шт. 6. Твердопаливна піч 
1 

шт 

2. Ковдра 3 шт. 7. Лампа гасова 
1 

шт 

3. Подушка 3 шт. 8. Перен. радіост. 
3 

шт 

4. Бронежилет 9 шт. 9. Індив.перевяз.пакет 
9 

шт 

5. Каски 9 шт. 10 Аптечка 
1 

шт 

 

 



 

 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХVІІІ сесія                                          м. Олевськ                            VІІІ скликання 

  (позачергова) 

17.02.2022             №842 

 

Про затвердження «Програми соціально- 

економічного розвитку Олевської міської  

територіальної громади на 2022 рік»  

 

З метою забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку 

Олевської міської  територіальної громади, підвищення ефективності 

використання економічного потенціалу та функціонування соціальної сфери  

для покращення якості життя населення, відповідно до п.22 ст. 26 Закону 

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

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Програму соціально-економічного розвитку Олевської  

міської  територіальної громади на 2022 рік», додається. 

2. Загальному відділу Олевської міської ради оприлюднити дане рішення на 

офіційному сайті Олевської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 

 

Міський голова                          Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

 

 

 



 

 

 

Додаток  

до рішення ХVІІІ сесії Олевської міської 

ради VIІI скликання 17.02.2022 №842 «Про 

затвердження Програми соціально-

економічного розвитку Олевської міської 

територіальної громади на 2022 рік» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

соціально-економічного 

 розвитку 

Олевської міської 

територіальної 

громади на 2022 рік 

 

 
 

 

2022 рік  



 

 

 

ЗМІСТ 

 

 Вступ  

І Паспорт Програми  

ІІ Мета та завдання Програми  

III Основні напрями економічного і соціального 

розвитку у 2022 році 

 

 Соціальний захист населення  

 Розвиток малого підприємництва  

 Охорона здоров’я  

 Освіта  

 Культура  

 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ РОЗВИТКУ 

ОЛЕВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ   ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2022 РОЦІ (таблиця) 

 

 Об’єкти реконструкції та капітального будівництва  

 Ремонт комунальних доріг в населених пунктах 

громади 

 

 

 

Житлово-комунальне господарство   

 Земельні питання  

 Загальноосвітні заклади  

 Дошкільні навчальні заклади  

 Медичні заклади  

 Безпека життєдіяльності та цивільний захист  

 

  



 

 

 

І. Паспорт Програми 
1. Ініціатор розроблення Програми 

соціально-економічного розвитку 

Олевської міської  

територіальної громади на 2022 

рік 

Олевська міська рада 

2. Розробники Програми Відділ економічного розвитку, транспорту, 

інвестицій та комунальної власності 

 

3. Співрозробники Програми Управління та відділи Олевської міської ради 

 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Олевська міська рада 

 

5. Учасники Програми Виконавчий апарат міської ради, установи та 

підприємства комунальної форми власності, 

суб’єкти підприємницької діяльності усіх форм 

власності, громадські організації, мешканці 

громади 

6. Термін реалізації Програми 2022 рік 

7. Прогнозні джерела фінансування 

Програми 

Державний, обласний, районний, 

міський бюджети, позабюджетні кошти та інші 

джерела, не заборонені чинним законодавством 

України 

 

  
Місцезнаходження: північно-західна частина Житомирської 

області, басейн річки Уборть. На півночі межує з Республікою 

Білорусь, на заході – з Рокитнівською громадою Рівненської 

області. Площа – 2137,5км2. Населення – 38510 особи. 

Олевська ТГ  входить до числа найбільших в Україні. До складу ТГ входять 57 

населених 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. Радовель (Пояски, Рудня Радовельска), 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. 

 

II. Мета та завдання Програми 

Метою програми є забезпечення гідних умов життя та добробуту жителів громади за 

рахунок зрушень в економіці (підвищення її конкурентоспроможності), модернізації 

соціальної сфери та забезпечення гармонійного розвитку. 

Серед основних завдань та заходів на які натепер та найближчим часом будуть 

спрямовані об’єднанні зусилля є: 



 

 

 

-забезпечення зростання дохідної частини міського бюджету та підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів; 

-ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів комунальної 

власності громади; 

-забезпечення відкритості інформації про вільні земельні ділянки та приміщення на 

території громади для бізнесу та започаткування нової підприємницької справи; 

-визначення пріоритетних проектів розвитку, фінансування яких здійснюватиметься 

за бюджетні кошти (бюджетні кошти витрачатимуться на проекти та програми,  які надають 

найбі льший економічний, соціальний ефект); 

-сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату територіальної громади 

шляхом залучення інвесторів та впровадження інвестиційних проектів спрямованих на 

соціально-економічний розвиток; 

-покращення якості житлово-комунальних послуг, санітарно-екологічного стану та 

благоустрій громади; 

-забезпечення функціонування на належному рівні соціальної і гуманітарної сфер 

життєдіяльності; 

-підвищення безпеки життєдіяльності населення;  

-підвищення рівня добробуту населення, співпраці між громадськістю, бізнесом і 

владою, розвиток та формування сучасної інфраструктури, збереження історико-культурної 

спадщини, покращення екологічної безпеки території громади; 

 

 

Очікувані результати: 

- збільшення   надходжень  до місцевого бюджету; 

- залучення інвестицій для розвитку громади; 

- проведення інвентаризації земельних ділянок; 

- розвиток інфраструктури та інженерних мереж ; 

- упорядкування комунального майна, забезпечення контрольованості та підвищення 

ефективності його використання; 

- покращення якості медицини, освіти, культури;  

- збереження мережі дошкільних закладів;                                                                                                                                                                                                   

III.Основні напрями економічного і соціального розвитку у 2022 році 

Соціальний захист населення 

Головна мета:  

 Забезпечення соціального захисту та підтримки малозабезпечених і соціально-

незахищених верств населення. 

Основні  завдання і заходи у сфері надання послуг соціального характеру:  

-  забезпечення прийому документів  на отримання адміністративних послуг  соціального 

характеру через ЦНАП Олевської міської ради та старост відповідних старостинських 

округів;  

- допомога особам, які опинилися в складних життєвих обставинах; 

- визначення потреб  та допомога особам, що проживають у Кишинському стаціонарному 

відділенні для постійного проживання КУ «Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Олевської міської ради; 

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих 

категорій громадян; 

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті; 



 

 

 

- пільгове медичне обслуговування  осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю; 

Інструменти виконання:Заходи Програми компенсаційних виплат та надання пільг 

окремим категоріям громадян Олевської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, 

Очікувані результати:  

Підвищення якості адмінстративних послуг соціального характеру. 

Допомога особам, які опинилися в складних життєвих обставинах.   

Соціальне обслуговування осіб, які потребують соціальних послуг. 

Забезпечення належних умов проживання підопічних у Кишинському стаціонарному 

відділенні для постійного проживання  КУ «Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Олевської міської ради.  

Забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю. 

Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремих категорій громадян. 

Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті. 

 

Розвиток малого   підприємництва 

Головна мета:  

            Створення нових робочих місць    

Проблемні питання: 

         - значне податкове навантаження, що змушує малий та середній бізнес збочити в 

тіньову економіку 

         - обмеженість або відсутність матеріально-фінансових ресурсів. Багато малих 

підприємств не розпочали свою діяльність через відсутність достатньої суми стартового 

капіталу, власних виробничих площ та устаткування  

          -  недосконалість системи обліку та статистичної звітності малого підприємництва, 

обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення, недосконалість системи 

навчання та перепідготовки кадрів для підприємницької діяльності тощо     

Основні завдання і заходи: 

           Створення   умов для забезпечення самозайнятості та самодостатності населення 

(організація тренінгів, навчань, семінарів на базі центру підтримки бізнесу) ;  

 Сприяння створенню сільськогосподарських кооперативів, малих фермерських 

господарств, особистих селянських (сімейних) господарств (, прийняття «Програми 

розвитку сільського господарства» на 2022 рік, «Програми поворотної фінансової допомоги 

новоствореним фермерським господарствам»,  пріорітетне надання в оренду земельних 

угідь новоствореним господарствам, тощо),     

Підтримка підприємницьких  ініціатив та орієнтація молоді на започаткування  

власного бізнесу (створення на базі ЦНАПу міської ради бізнес-інкубатору, пріорітетне 

надання в оренду комунального майна новоствореним підприємцям, супроводження та 

допомога в реалізації start-up проектів, створення умов популяризації інтернет-ресурсу 

«портал для підприємців», створення центру підтримки та розвитку підприємництва у 

складі представників ОМР та депутатів з метою розгляду ініціатив мешканців громади, 

надання інформаційних та консультативних послуг 

Залучення Європейських та світових компаній в сфері багаторічних насаджень та 

культивації лікарсько-технічних рослин. 

Залучення інвесторів  у сфері харчової промисловості. 

Створення на території громади індустріального парку. 

 



 

 

 

Охорона здоров’я 

Проблемні питання: 

1. Забезпеченість сімейними лікарями та лікарями  по окремих фахах (лікар-

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

травматолог).  

2. Забезпечення медпрацівників житлом.  

3. Недостатність коштів для оновлення матеріально-технічної бази, медичної 

апаратури та обладнання.  

4. Недостатність коштів на проведення капітальних ремонтів. 

Основні  напрями  діяльності: 

Сприяння забезпеченню рівня спроможності закладів охорони здоров’я: 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради; комунального некомерційного підприємства «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради. 

Зміцнення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я. 

Проведення ремонтно-будівельних робіт закладів охорони здоров’я. 

Виготовленням проектно-кошторисної документації  та виконання будівельних робіт 

щодо забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших малодоступних груп  

населення  до приміщень медицини. 

Інструменти виконання:  

Виконання  Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості», Стратегії розвитку Олевської  міської об’єднаної 

територіальної громади до 2027 року, Заходи Програми забезпечення громадян Олевської 

міської територіальної громади життєво необхідними  медичними препаратами та виробами 

медичного призначення на 2020-2022 роки. 

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. 

 

Освіта 

Проблемні питання: 

Недостатність фінансового забезпечення навчальних закладів для  капітальних 

ремонтів, реконструкції та покращення матеріально-технічної бази. 

Капітальний ремонт, встановлення або відновлення роботи санвузлів у навчальних 

закладах. 

Термосанація приміщень шкіл. 

Зношеність комп’ютерної техніки на 50-60%. 

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, 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. 

Підтримка ефективного функціонування загальноосвітніх закладів. 

Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів. 

Створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей, збереження і 

зміцнення їхнього здоров’я. 

Створення умов для повноцінного харчування учнів. 

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій. 

Забезпечення права дітей на дошкільну освіту. 

Забезпечення регулярного 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 соціально-економічного розвитку Олевської міської  територіальної 

громади на 2022 рік. 

Очікувані результати: 

Забезпечення належного функціонування закладів освіти. 

Створення безпечного освітнього середовища, організація діяльності щодо 

формування у дітей ціннісних життєвих навичок. 

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. 

Забезпечення 100%-го підвезення учнів шкільними автобусами. 

Забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у дошкільний та 

загальноосвітній простір шляхом створення умов в інклюзивних групах, класах. 

Культура 
Проблемні питання: 

Заклади культури громади потребують капітальних ремонтів та здійснення заходів 

щодо їх опалення в зимовий період. 

Забезпечення закладів культури новим обладнанням, апаратурою, костюмами для 

учасників художньої самодіяльності, музичними інструментів, комп’ютерною технікою. 

Основні напрями діяльності: 

Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури; 

Забезпечення якісного проведення культурно-мистецьких заходів. 

Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних фестивалях, виставках, 

семінарах, тощо. 

Інструменти виконання: 

Заходи Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської  

територіальної громади на 2022 рік. 

Очікувані результати: 

Покращення стану та матеріально-технічного забезпечення закладів культури. 

Підтримка, розвиток  та популяризація творчих колективів. 

Збереження мережі закладів культури; 



 

 

 

IV. Основні напрямки та заходи розвитку Олевської  міської територіальної громади та шляхи її 

реалізації у 2022 році 

№

п/

п 

Наймену 

вання 

завдання 

Найменування заходу 

Обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

тис.грн. 

2022 рік 

При 

міт 

ка 

Бюд 

жет місь 

кої ради, 

тис.грн 

Держав 

ний 

бюджет 

, тис.грн 

Облас 

ний 

бюджет, 

тис.грн 

Інші,

тис.г

рн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Об’єкти реконструкції, капітального будівництва 

  Будівництво 

центру безпеки 

Будівництво сучасного центру безпеки 

по вул.Малікова, 52 в с. Хочино 

Олевського району Житомирської 

області 

5517,00 551,7 4965,3    

 Поліпшення 

матеріальна-

технічної бази 

медицини 

Реконструкція приміщень 

приймального відділення 

терапевтичного корпусу під 

відділення екстренної медичної 

допомоги Комунального 

некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради за адресою 

Житоми рська область м.Олевськ, 

пров.Промисловий,2 

9467,712 946,8 8520,912    

 Забезпечення 

здорового способу 

життя 

Реконструкція майнового комплексу 

стадіону «Колос» по 

вул.Промислова,8-а в м.Олевськ, 

Житоммирська область (коригування) 

38028,733 3802,9 34225,83

3 

   



 

 

 

 Забезпечення 

здорового способу 

життя 

Реконструкція незавершеної 

будівництвом нежитлової будівлі під 

фізкультурно-оздоровчий комплекс з 

басейном по вул.40 років Перемоги в 

м.Олевськ Житомирської області 

48273,226 4827,322 43445,90

4 

   

 Створення умов 

для дошкільного 

виховання 

Реконструкція адмінбудівлі під 

облаштування дошкільного 

навчального закладу по 

вул.Партизанська,50 в с. Копище 

Олевського району Житомирської 

області (коригування) 

40 428,888 4 042,9 35 385,9

88 

   

 Створення умов 

для дошкільного 

виховання 

Реконструкція незавершеного 

будівництва дошкільного навчального 

закладу по вул. Національного 

визволення ,32 в с.Майдан Олевського 

району,Житомирської області  

22991,744 2299,174 20692,57    

 Благоустрій Будівництво сміттєсортувальної лінії 

ТПВ на території Олевської ТГ 

Олевського району Житомирської 

області 

22351,456 2235,146 20116,31    

 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     

 Покращення умов 

життя жителів 

громади 

Технічне переоснащення системи 

водопостачання з влаштуванням 

станції знезалізнення в с.Кишин 

3232,310 323,231 2909,079    



 

 

 

Олевського району Житомирської 

області  

 Ремонт мосту Капітальний ремон мосту через річку 

Уборть по вул. Свято-Воздвиженській 

в м. Олевськ Житомирської області» 

26 334,00  26 334,0

0 

   

 2. Ремонт комунальних доріг в населених пунктах громади 

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Першотравнева в м. 

Олевськ Житомирської області 

(коригування) 

1497,298 149,728 1347,57    

  Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Герцена в м.Олевськ 

Житомирської області (коригування) 

3477,922 347,792 3130,13    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Олексія Береста в 

м.Олевськ Житомирської області 

(коригування) 

3860,184 386,018 3474,166    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Пушкіна (тротуари) в 

м. Олевськ Житомирської області 

(коригування) 

1496,753 149,68 1347,073    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Житомирська в м. Олевськ 

Житомирської області 

833,326 83,332 749,988    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Московська в м. Олевськ 

Житомирської області 

2708,255 270,826 2437,429    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Січевих стрільців кп дороги + тротуар 

в м. Олевськ Житомирської області 

755,016 75,502 679,508    



 

 

 

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Олевської республіки в м. Олевськ 

Житомирської області (коригування) 

6679,681 667,968 6011,713    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Заводська в м.Олевськ Житомирської 

області 

1088,341 108,834 979,507    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Промислова в м.Олевськ 

Житомирської області 

5964,82 596,482 5368,338    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Гагаріна(право) в м.Олевськ 

Житомирської області 

1328,156 132,816 1195,34    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Ціолковського в м.Олевськ 

Житомирської області 

2980,524 298,052 2682,472    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Зоряна в м. Олевськ Житомирської 

області 

1205,64 120,564 1085,076    

 Утримання доріг  

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул.Комарова в м.Олевськ 

Житомирської області 

3791,774 379,177 3412,567    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул.Корольова (ліво) в м. Олевськ 

Житомирської області (коригування) 

1261,028 126,103 1134,925    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Ковпака в м. Олевськ 

Житомирської області (коригування) 

1494,984 149,5 1345,484    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Івана Франка в м.Олевськ, 

Житомирської області 

1269,302 126,93 1142,372    



 

 

 

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Матросова в м.Олевськ Житомирської 

області 

1987,626 198,763 1788,863    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Миру в м.Олевськ Житомирської 

області 

2537,861 253,786 2284,075    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів по вул. 

Промислова в м.Олевськ 

Житомирської області 

3528,52 352,852 3175,668    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів по вул. 

Олевської республіки в м.Олевськ 

Житомирської області 

2538,113 253,811 2284,302    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів по вул. 

Олексія Береста в м.Олевськ 

Житомирської області 

1755,256 175,526 1579,73    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт тротуарів по вул. 

Московська в м.Олевськ 

Житомирської області 

1501,577 150,158 1351,419    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Свято-Миколаївська 

(тротуари) в м. Олевськ Житомирської 

області (коригування) 

1497,616 149,77 1347,846    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Юрка Тютюнника в м.Олевськ 

Житомирської області 

747,283 74,728 672,555    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Коцюбинського в м.Олевськ 

Житомирської області 

1444,739 144,474 1300,265    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Володимирська 

(тротуари) в м. Олевськ Житомирської 

області (коригування) 

1474,034 147,4 1326,634    



 

 

 

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Льонозаводська в м. 

Олевськ Житомирської області 

(коригування) 

1498,796 149,9 1348,896    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул.Гоголя в м.Олевськ, 

Житомирської області 

1494,379 149,438 1344,941    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

О.Олеся, пров.О.Олеся в м.Олевськ 

Житомирської області 

1450,093 145,009 1305,084    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по вул. 

Фарзаводська, пров.Чкалова в 

м.Олевськ Житомирської області 

1486,522 148,652 1337,87    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул.Шкільна в м.Олевськ, 

Житомирської області 

4294,375 429,438 3864,937    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

провул.Калинова в м.Олевськ, 

Житомирської області 

535,063 53,506 481,557    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

вул.Калинова в м.Олевськ, 

Житомирської області 

1383,761 138,376 1245,385    

 Утримання доріг 

міста 

Капітальний ремонт дороги по 

провул.Олега Кошового в м.Олевськ, 

Житомирської області 

285,319 28,532 256,778    

 Утримання доріг 

населених пунктів 

громади 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Левчука в Тепениця 

Олевського району, Житомирської 

області (р) 

1496,172 149,62 1346,552    

 Утримання доріг Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю на 

утримання доріг 

400,00 

 

 

400,00 

 

 

    



 

 

 

в тому числі: 

 

 

Фарба з світовими відблисками; 

 

Дорожні знаки; 

 

Відбиваючі світові елементи; 

Протиожеледна суміш; 

Лежачі поліцейські 

 

 

50,10 

 

30,00 

 

50,00 

199,90 

70,00 

 

 

50,10 

 

30,00 

 

50,00 

199,90 

70,00 

 Утримання доріг Підсипання вулиць 865,112 865,112     

 Утримання доріг Ямковий ремонт  вулиць 525,388 525,388     

 Утримання доріг Грейдерування доріг 109,5 109,5     

3. Житлово-комунальне господарство 

 Покращення 

якості питної води 

Коригування ПКД по проекту 

«Технічне переоснащення системи 

водопостачання з влаштуванням 

станції знезалізнення в с.Кишин 

Олевського району Житомирської 

області» 

35,00 35,00     

 Покращення 

якості питної води 

Технічне переоснащення системи 

водопостачання з влаштуванням 

станції знезалізнення в смт.Дружба 

Олевського району Житомирської 

області 

350,00 350,00     

 Підвищення 

якості послуг 

Утримання очисних споруд та 

закладів соціальної сфери м.Олевськ 

400,00 400,00     

 Покращення 

екологічної 

ситуації 

Реконструкція зливової мережі по 

вул.Пушкіна (буд.22-26) в м.Олевськ 

Житомирської області 

137,839 137,839     



 

 

 

 Формування 

тарифів  

Розробка економічно-обґрунтованих 

тарифів на послуги водопостачання, 

водовідведення, утримання житлових 

будинків  та вивозу ТВП. 

 

Фінансуван

ня не 

потребує 

     

 Підвищення 

якості питної води 

Виготовлення ПКД Коригування 

проектно-кошторисної документації. 

Реконструкція станції 2-го підйому (2 

черга) із застосуванням новітніх 

технологій та встановленням 

обладнання з доочистки та 

знезалізнення питної води в системі 

централізованого водопостачання по 

вулиці Промислова,  

м. Олевськ, Коростенського району, 

Житомирської області 

35 35     

 Підвищення 

якості питної води 

Коригування проектно-кошторисної 

документації. Реконструкція станції 2-

го підйому (2 черга) із застосуванням 

новітніх технологій та встановленням 

обладнання з доочистки та 

знезалізнення питної води в системі 

централізованого водопостачання по 

вулиці Промислова,  

м. Олевськ, Коростенського району, 

Житомирської області 

2689,169 268,917 2420,252    

 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    



 

 

 

 Благоустрій Благоустрій міст, сіл, селищ. КЕКВ 

2210 Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 

632,00 632,00     

 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: 

в т.ч. обслуговування, 

поточний ремонт  

 

Послуги розмітки вулиць; 

 

Послуги встановлення дорожніх 

знаків; 

Утримання кладовищ; 

 

Послуги по обрізанню та зрізанню 

аварійних дерев; 

2000,00 

 

 

199,00 

 

 

199,00 

 

 

 

 

6,00 

 

 

 

18,00 

 

368,6 

 

 

 

90,00 

 

90,00 

150,00 

 

190,00 

 

 

2000,00 

 

 

199,00 

 

 

199,00 

 

 

 

 

6,00 

 

 

 

18,00 

 

368,6 

 

 

 

90,00 

 

90,00 

150,00 

 

190,00 

 

 

    



 

 

 

 

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 

 Благоустрій Придбання предметів довгострокового 

користування КЕКВ 3110 -  

контейнери  для роздільного збору 

сміття  (20 шт.) 

150,00 150,00     

 Благоустрій Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації по об’єктах благоустрою 

(Капітальний ремонт інших об’єктів 

КЕКВ 3132 

1000,00 1000,00     

 Благоустрій Капітальний ремонт громадських 

туалетів  по вул.Свято-Миколаївська в 

м.Олевськ, Житомирської області 

299,896 30,00 269,89    

 Санітарна очистка 

території 

Придбання машини для збору, 

транспортування твердих побутових 

2700 270 2430    



 

 

 

відходів для обслуговування 

населених пунктів ТГ 

 Благоустрій Придбання автомобільної вишки для 

обслуговування мереж вуличного 

освітлення  та зрізання аварійних 

дерев 

1 200 000,0

0 

1 200 000,

00 

    

 Благоустрій Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації та експертного звіту на 

«Будівництво кладовища м. Олевськ 

400,114 400,114     

4. Земельні питання 

         

 Інвентаризація  

земель 

 

Проведення інвентаризації земель на 

території громади, впорядкування 

договорів оренди земельних ділянок 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

     

 Розробка 

містобудівної 

документації 

Проєкт генерального плану  

с.Жубровичі 

360,00 360,00     

 Розробка 

містобудівної 

документації 

Проєкт землеустрою по встановленню 

меж с.Соснівка 

160,00 160,00     

 Розробка 

містобудівної 

документації 

Проєкт генерального плану с.Кишин 585,00 585,00     

 Виготовлення 

нормативно - 

грошових оцінок 

Виготовлення нормативно - грошових 

оцінок населених пунктів громади:с. 

Зольня; с.Ковалівка, с.Сердюки;  

с.Кам’янка;  с.Хмелівка; с.Лопатичі; 

с.Журжевичі; м.Олевськ 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторис

них 

призначе

нь 

    

 

 



 

 

 

 5. Загальноосвітні заклади 

 Енергозбереження Капітальний ремонт даху Олевської 

загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ  

ступенів по вул.Шкільна,1 в 

м.Олевськ Коростенського району 

Житомирської області 

5818,9 3531,1 2287,9    

 Покращення умов 

навчання 

Капітальний ремонт будівлі Олевської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул. Шкільна,1 

вм. Олевськ, Олевського району 

Житомирської області  

294,065 30,00 264,065    

 Енергозбереження Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі Олевської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№3 в м. Олевськ вул. Пушкіна, 24 –б  

10000,00 1000,00 9000,00    

 Енергозбереження Капітальний ремонт даху 

Жубровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів в 

с.Жубровичі вул Шевченка,1 

Олевського району 

3522,6 1871,1 1651,5    

 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт будівлі 

Жубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Жубровичі Олевського району 

Житомирської області (по вул. 

Шевченка,13, с.Жубровичі) 

2021,546 202,155 1819,391    

 Покращення умов  Капітальний ремонт котельні 

Зубковицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів по вул.Житомирська,43 

с.Зубковичі  Олевського району 

Житомирської області 

770,237 77,00 693,23    

 Економія витрат 

на енергоносії, 

забезпечення 

належного 

Ремонт котельні Кишинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступені 

по вул. Житомирська,63 в с. Кишин 

1067,563 106,776 960,787    



 

 

 

температурного 

режиму  

Олевського району Житомирської 

області 

 Енергозбереження Капітальний ремонт котельні 

Лопатицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів по вул. Гагаріна, 50 

с.Лопатичі Олевського району 

Житомирської області 

409,383      

 Покращення умов Капітальний ремонт частини 

приміщення з влаштуванням санвузлів  

Зольнянської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Коростенського району 

Житомирської області 

350,00  350,00    

 Покращення умов Капітальний ремонт частини 

приміщення з влаштуванням санвузлів  

Сердюківської ЗОШ 

350,00  350,00    

 Покращення умов Капітальний ремонт частини 

приміщення з влаштуванням санвузлів 

Калинівської ЗОШ 

350,00  350,00    

 Покращення умов Капітальний ремонт частини 

приміщення з влаштуванням санвузлів 

Джерельської ЗОШ 

350,00  350,00    

 Покращення умов Капітальний ремонт частини 

приміщення з влаштуванням санвузлів 

Сарнівської ЗОШ 

350,00  350,00    

 Покращення умов Капітальний ремонт частини 

приміщення з влаштуванням санвузлів 

Корощинської ЗОШ 

350,00  350,00    

 Покращення умов Капітальний ремонт частини 

приміщення з влаштуванням санвузлів 

Журжевицької ЗОШ 

350,00  350,00    



 

 

 

 Покращення умов Капітальний ремонт частини 

приміщення з влаштуванням санвузлів 

Будківської ЗОШ 

350,00  350,00    

 Покращення умов Капітальний ремонт частини 

приміщення з влаштуванням санвузлів 

Сущанської ЗОШ 

350,00  350,00    

 Покращення умов Капітальний ремонт частини 

приміщення з влаштуванням санвузлів 

Юрівської ЗОШ   

350,00  350,00    

 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 72,560     

 Забезпечення 

харчуванням учнів 

Виготовлення проєктно-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     

 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 

1464,083 146,483 1314,6    

 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі Хочинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

по вул. Шкільна, 1, с. Хочине 

1342,922 134,292 1208,63    



 

 

 

Олевського району Житомирської 

області (виготовлення проектної 

документації) 

 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт приміщень 

Лопатицької ЗОШ І-ІІІ ступенів по 

вул. Гагаріна, 50 в с. Лопатичі, 

Олевського району, Житомирської 

області 

273,940 27,4 246,54    

 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт частини 

приміщення  з влаштуванням 

санвузлів Хочинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

по вул. Шкільна, 1 в с. Хочине 

Олевського району Житомирської 

області 

504,739 50,474 454,256    

6. Дошкільні навчальні заклади 

 Задоволення 

потреб 

дошкільного 

виховання 

Виготовлення проєктної документації 

«Капітальний ремонт дитячого 

садочку з короткотривалим 

перебуванням дітей в с.Калинівка 

Олевського району, Житомирської 

області» 

180,00 180,00     

 Енергозбереження Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ 

«Ластівка» в смт. Новоозерянка, 

Олевського району 

900,00 900,00     

 Енергозбереження Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №24 

«Віночок» по вул. Левчука, 43б, в с. 

Тепениця, Олевського району, 

Житомирської області 

168,355 16,836 151,519    

 Ремонт 

дошкільних 

Капітальний ремонт інженерних 

мереж будівлі ДНЗ №2 «Малятко» по 

1313,137 131,314 1181,823    



 

 

 

навчальних 

закладів 

вул. Володимирська, 40 в м. Олевськ, 

Житомирської області 

 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 

1499,986 150,00 1349,986    

 Ремонт 

дошкільних 

навчальних 

закладів 

Капітальний ремонт інженерних 

мереж  будівлі ДНЗ №10 «Струмочок» 

по вул. Свято-Миколаївська, 36 в м. 

Олевськ, Житомирської області 

1216,22 121,622 1094,598    

 Енергозбереження Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

дошкільного навчального закладу№25 

«Чебурашка» по вул. Морозова,3 в 

с.Зольня Олевського району, 

Житомирської області (завершення) 

79,00 8,00 71,00    

 Створення умов 

для належного 

виховання учнів 

Поточний ремонт Лопатицької ДНЗ 

№18 «Дзвіночок» по вул. Зарічна, 26 в 

с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області 

61,856 61,856     

 Дошкіль-не 

вихован-ня 

Відкриття ДНЗ в с. Хочине 1500,00 1500,00     

7. Медичні заклади 

 Капітальний 

ремонт 

Капітальний ремонт неврологічного 

відділення КНП «Олевська ЦЛ» 

Олевської міської ради за адресою: 

пров. Промисловий 2 , м. Олевськ 

Олевського р-ну Житомирської 

області 

574,158   574,158   



 

 

 

 Ремонт закладів 

медицини 

Виготовлення ПКД «Капітальний 

ремонт отоларингологічно-

офтальмологічно-травматологічного 

відділення КНП «Олевська ЦЛ» ОМР 

за адресою м. Олевськ провулок 

Промисловий, 2» 

120   120   

 Ремонт закладів 

медицини 

Капітальний ремонт 

отоларингологічно-офтальмологічно-

травматологічного відділення КНП 

«Олевська ЦЛ» ОМР за адресою м. 

Олевськ провулок Промисловий, 2 

3 000  3 000     

8.Соціальний захист населення 

 Матеріальна 

допомога 

Надання цільової матеріальної 

допомоги на вирішення проблем 

сімей, що опинилися в складних 

життєвих обставинах 

500,00 

 

500,0     

 Підтримка 

сімей/осіб, які 

опинилися в 

складних 

життєвих 

обставинах 

Надання соціальних послуг 

сім’ям/особам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах 

100,00 100,00     

 Здійснення 

заходів щодо 

дітей-сиріт та 

дітей позбавлених 

батьківського 

піклування 

Здійснення планових та позапланових 

виїздів до сімей 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

В межах 

кошторис

них 

призначе

нь 

    

 Надання  

безкоштовнихтран

спортних послуг 

Придбання автомобіля для Служби з 

перевезення осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю, які мають 

порушення опорно-рухового апарату 

В межах 

кошторисн

их 

призначень 

 В межах 

коштори

сних 

   



 

 

 

признач

ень 

 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   Спон

сорсь

кі 

кошт

и 

 

 Опіка і захист Розвиток сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

50,00 50,00     

 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 

кошторис

них 

призначе

нь 

    

 Покращення 

матеріально-

технічної бази 

громади 

Придбання автомобіля для потреб 

громади (новий, б/у, тощо) 

1 000 000.0

0 

1 000 

000.00 
    

9. Безпека життєдіяльності та цивільний захист 

 Ліквідація 

надзвичайної 

ситуації 

Створення  матеріального резерву 

запасу паливно-мастильних матеріалів 

(1т. бензину; 1т. диз. палива) 

50,00 50,00     

 Ліквідація 

надзвичайної 

ситуації 

Будівництво гідроспоруди для запасу 

води на пожежонебезпечний період на 

землях запасу (торф’яних полях біля с. 

Озеряни, с. Рудня-Озерянська, с. 

Новоозерянка) 

300,00  300,00    

10. Культ ура 



 

 

 

 Капітальний 

ремонт 

Виготовлення проєктної документації 

«Капітальний ремонт будівлі 

Олевського краєзнавчого музею по 

вул. Володимирська,6 в м. Олевськ 

Олевського району, Житомирської  

області» 

180,00 180,00     

 Капітальний 

ремонт 

Виготовлення проєктної документації 

«Капітальний ремонт будівлі 

Сущанського будинку культури в 

с.Сущани Олевського району, 

Житомирської області» 

180,00 180,00     

 Капітальний 

ремонт 

Виготовлення проєктної документації 

«Капітальний ремонт Будинку 

культури с. Копище» 

180,00 180,00     

 Енергозбереження Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації «Ремонт приміщення 

музичної школи зовні, утеплення 

фасаду» 

180,00 180,00     

 Благоустрій Виготовлення проєктної документації  

по благоустрою музичної школи 

м.Олевськ 

180,00 180,00     

 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     

 Капітальний 

ремонт закладу 

культури 

Виготовлення проєктної документації 

з капремонту сільського клубу с. 

Перга 

180,00 180,00     



 

 

 

 Капітальний 

ремонт закладів 

культури 

Ремонт даху Будинку культури в смт. 

Дружба, Олевського району 

700,00 700,00     

 Капітальний 

ремонт закладів  

Капітальний ремонт приміщення 

будинку культури в смт. 

Новоозерянка, Олевського району 

1300,00 1300,00     

 Дотримання 

температурного 

режиму 

 

Капітальний ремонт котельні Будинку 

культури с.Хочине 

200,00 200,00     

 Ремонт закладів  Поточний ремонт сільського клубу 

вул. Лісова, 106-А  в с.Хмелівка 

Олевського району Житомирської 

області 

148,00 

 

148,00 

 

    

 Енергозбереження Капітальний ремонт фасаду Будинку 

культури по вул. Катерини Зеленко, 16 

с.Корощине 

136,624 136,624     

 Енергозбереження Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації «Проведення 

капітального  ремонту покрівлі 

приміщення, фасаду та парадного 

входу Будинку культури м.Олевськ» 

390,00 390,00     

 



 

 

 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ  

 

Нормативно-правове забезпечення 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається прийняти ряд рішень сесії 

Олевської міської ради VIIІ скликання, виконкому міської ради та регуляторних актів, на 

підставі чинного законодавства, спрямованих на забезпечення реалізації завдань Програми 

соціально-економічного  розвитку Олевської міської  територіальної громади  на 2022 рік. 

 

Фінансове забезпечення 

Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених Програмою соціально-

економічного розвитку Олевської міської територіальної громади на 2022 рік, 

здійснюватиметься за рахунок: коштів державного бюджету (субвенції з державного бюджету 

територіальним громадам на розвиток інфраструктури, державного фонду регіонального 

розвитку); коштів обласного та місцевих бюджетів, у тому числі власних коштів бюджету  

територіальної громади; розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних 

(депозитних) рахунках у банках; коштів підприємств, інвесторів та інших джерел, не 

заборонених законодавством України. Фінансування Програми може здійснюватися 

підприємствамивсіх форм власності, іншими юридичними особами.  

 

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.  

 

 

 

 

Секретар ради                                                               Сергій   МЕЛЬНИК  



 

 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

      

ХVІІІ сесія                                          м. Олевськ                             VІІІ скликання 

  (позачергова) 

17.02.2022             №843 

 

Про надання дозволу на розстрочення 

сплати лісового доходу від рубок догляду 

 

Розглянувши лист  директора державного підприємства «Олевське  лісове 

господарство» Барана Сергія Володимировича, керуючись Податковим 

кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл державному підприємству «Олевське  лісове господарство» на 

розстрочення сплати податкових зобов’язань за спеціальне використання 

лісових ресурсів місцевого значення терміном на 2 (два) місяці (березень-квітень 

2022 року) на суму 1 228 584,76 грн. (один мільйон двісті двадцять вісім тисяч  

п’ятсот вісімдесят чотири гривень 76 копійок). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій  (Катерина Світельська). 

 

 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

       

ХVІІІ сесія                                          м. Олевськ                             VІІІ скликання 

     (позачергова) 

17.02.2022             №844 

 

Про внесення змін до  

бюджету Олевської міської  

територіальної громади на 2022 рік 

 

(06513000000) 

код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

       1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2021  року №748 „Про 

бюджет Олевської міської  територіальної громади на 2022 рік”,  зі змінами та 

доповненнями, внесеними рішенням міської ради від 03.02.2022 року №829 „Про 

внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади на 2022 

рік”, а саме: 

       1.1. В підпункті   2 пункту   1   цифри      355 793 639,00     гривень,     349 193 

384,00 гривень,    6 600 255,00   гривень     замінити,    відповідно,       цифрами 

355 793 639,00 гривень, 349 153 384,00 гривень, 6 640 255,00 гривень. 

       1.2. Підпункт 3  пункту 1 викласти у такій редакції: «3) Профіцит за 

загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі  5 220 581,00  

гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 

до рішення. 

       1.3. Підпункт 4 пункту 1 викласти в такій редакції: «4) Установити в цілому 

дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 

1 617 755,00 гривень. (додаток 2), з них:  

- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в 

сумі 5 220 581,00 гривень,   джерелами покриття якого визначити надходження 

із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

 

     - профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 3 602 826,00  гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної 

Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО)».  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80


 

 

 

       2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 

       3. Додатки №  2, 3, 4, 4.1, 6 викласти в новій редакції.   

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом обов’язків та 

постійну комісію міської ради питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

 

 

 


