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                Проект                                                                                                                      

  ПРОГРАМА 
 

економічного і соціального розвитку Олевської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 рік 

 
 

Олевська об’єднана територіальна громада Житомирської області (далі – ОТГ) 

створена відповідно до рішення 12-ї сесії Олевської міської ради VІІ скликання №177 від 

04.07.2016 року «Про добровільне об’єднання громад».  

            Місцезнаходження: північно-західна частина Житомирської області, басейн річки 

Уборть. На півночі межує з Республікою Білорусь, на заході – з Рокитнівським районом 

Рівненської області. Площа – 2235,149 кв. км. Населення – 35086 осіб. Олевська ОТГ є 

найбільшою громадою на Житомирщині та входить до числа найбільших в Україні. До 

складу ОТГ входять 53 населені пункти: смт. Дружба (Діброва),  смт. Новоозерянка 

(Рудня), с. Замисловичі (Рудня-Замисловицька, Устинівка, Шебедиха), с. Зольня 

(Ковалівка, Сердюки) с. Зубковичі, с. Кам’янка (Лісове), с. Кишин (Болярка, Забороче, 

Лугове), с. Покровське (Будки, Михайлівка, Млинок), с. Копище (Майдан-

Копищанський), с. Лопатичі, с. Майдан (Джерело, Сарнівка),  с. Рудня-Бистра 

(Варварівка, Корощине, Сновидовичі), с. Стовпинка (Держанівка), с. Сущани (Андріївка), 

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

Рудня-Хочинська), с. Юрово. 

Центр громади – місто Олевськ. Відстань до обласного центру м. Житомира 

залізницею – 163 км, автошляхами – 180 км. Відстань від Києва 235 км та 9 км до 

автотраси Київ-Ковель.  

              Програма економічного і соціального розвитку Олевської ОТГ Житомирської 

області на 2017 рік (далі – Програма) розроблена Олевською міською радою відповідно до 

вимог Законів України «Про добровільне об’єднання громад», «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 

рішення  XІІІ сесії VІІ скликання  Житомирської обласної ради від 22.12.2016 року № 412 

«Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області 

на 2017 рік», рішення  XІІ сесії VІІ скликання  Олевської районної ради від 27.12.2016 

року № 147 «Про Програму економічного і соціального розвитку Олевського району 

Житомирської області на 2017 рік», рішення  XVІ сесії  Олевської міської  ради VІ 

скликання від 25.04.2012 року № 208 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку 

міста Олевськ на 2012-2020 роки».  

Програма передбачає узгодження спільних дій органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування зі створення у 2017 році сприятливих умов для соціально-

економічного розвитку Олевської ОТГ.  

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку територіальної 

громади та можливостей місцевого бюджету  на 2017 рік, визначено головні проблеми, 

основні напрями соціально-економічного розвитку  територіальної громади у 2017 році та 

заходи щодо їх реалізації.  

Програму сформовано на основі пропозицій та прогнозів структурних підрозділів 

міської ради, в.о. старост, підприємств, установ і організацій, з урахуванням стратегічних 

напрямів, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, 

Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 

обласної ради від 19.03.2015 № 1403, завдань, планів, заходів на 2015-2017 роки з їх 

реалізації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821 та 

рішенням обласної ради від  10.09.2015 № 1585 «Про затвердження плану заходів на 2015-

2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року» 
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відповідно, заходів програм, Стратегічного плану сталого розвитку м. Олевськ на період 

до 2020 року.  

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 та 

можливих ризиків та нагальних потреб – основні напрями та заходи, спрямовані на 

досягнення її мети та стратегічних пріоритетів розвитку громади.  

Організацію виконання  Програми  забезпечує  міська рада Олевської 

територіальної громади.  

З метою оцінки ходу реалізації програмних завдань і заходів міська рада  

забезпечуватиме проведення  моніторингу виконання Програми за результатами 

роботи за перше півріччя та 9 місяців 2017 року, а після завершення терміну дії  – 

підготовку річного звіту про її виконання.   

У ході виконання Програми до неї можуть вноситися зміни і доповнення, які в 

установленому порядку подаються на розгляд і затвердження міській раді.  

 

 

Загальна характеристика соціально-економічного розвитку Олевської об’єднаної 

територіальної громади  на 2017 рік 

 

1. Ініціатор розроблення Програми 

соціально-економічного розвитку Олевської 

об’єднаної територіальної громади  на 

2017рік 

 

 1. Олевська міська рада 

2. Розробник Програми  2. Заступники міського голови, управління 

та відділи міської ради 

 

3. Співрозробники Програми  3. Виконавчий апарат міської ради 

 

4. Відповідальний виконавець Програми  4. Олевська міська рада 

 

5. Учасники Програми  5. Виконком міської ради, підприємства 

комунальної власності, суб’єкти 

підприємницької діяльності усіх форм 

власності, громадські організації, 

населення міста. 

За згодою: Управління  

Держпродспоживслужби в Олевському 

районі, Олевське управління водного 

господарства, ПАТ «Олевське  ШБУ-42» 

 

 

6. Термін реалізації Програми  6. 2017 рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

 7. Державний, обласний,  

міський бюджети 

 

 

 



3 
 

Основна мета розвитку громади у 2017 році: 

 

Програма спрямована: 

- на виконання заходів Стратегічного плану сталого розвитку; 

- створення умов для зміцнення потенціалу громади на основі ефективного 

функціонування реального сектору економіки та розвитку підприємництва; 

- створення умов для економічного зростання  шляхом сприяння залучення 

інвестицій та впровадженню підприємствами інноваційних і інвестиційних 

проектів, спрямованих  на виробництво конкурентоспроможної  продукції із  

застосуванням ресурсозберігаючих технологій, надання їм всебічної підтримки 

(юридична, організаційна, презентаційна); 

- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів; 

- підвищення рівня добробуту населення, збереження історико-культурної 

спадщини,   співпрацю між громадськістю, бізнесом і владою, розвиток та 

формування сучасної інфраструктури, покращення екологічної безпеки 

території громади. 

Цілями діяльності об’єднаної територіальної громади є підвищення ефективності 

фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної 

системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної 

частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання 

бюджетних коштів.  

Основні завдання та заходи на 2017 рік: 

-   забезпечення виконання заходів, передбачених Стратегічним планом сталого 

розвитку міста Олевськ та даною програмою соціально-економічного розвитку 

Олевської об’єднаної територіальної громади; 

-   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 ОТГ, 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 упорядкування комунального майна; 

-   забезпечення відкритості для бізнесу інформації  про вільні земельні ділянки та 

приміщення на території громади для започаткування нової підприємницької 

справи; 
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-   представлення туристичного потенціалу об’єднаної територіальної громади на 

міжобласних туристичних маршрутних виставкових  заходах;  

-   забезпечення доступності медицини, освіти; 

-   впровадження нових педагогічних технологій, розширення кількості предметів з 

поглибленим вивченням, покращення роботи з обдарованими учнями, 

активізацію участі учнів в олімпіадах і конкурсах; 

-   збереження та подальший розвиток  культурного потенціалу;  

-   забезпечення належного функціонування та розвитку дошкільної освіти; 

-   покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та періодичного оновлення 

рекламно – іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про 

громаду, висвітлення практик інвестування у засобах масової інформації, участь 

та представлення інвестиційного потенціалу на інвестиційних форумах; 

-   забезпечення відкритості та прозорості, об’єктивного та всебічного інформування 

територіальної громади про діяльність міської ради. 

Очікувані результати: 

-   забезпечення створення фінансової основи для планомірного досягнення 

стратегічних цілей Олевської  об’єднаної територіальної громади;  

-   стабільне функціонування бюджетної системи; 

-   збільшення  надходження платежів до бюджету; 

-   залучення інвестицій на  розвиток 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 його 

використання; 

-   підвищення відповідальності керівників об’єктів комунальної власності; 

-   підвищення якості освіти;  

-   збереження мережі  дошкільних закладів;                                                                                                                                                                                                   

-   збільшення питомої ваги населення, що обслуговується на засадах сімейної 

медицини;  

-   забезпечення  комплексного підходу до вирішення питання підтримки учасників 

антитерористичної операції та їх родин; 

-   ліквідація підтоплення території; 

-   поліпшення екологічної ситуації на території Олевської ОТГ; 

-   спрямування зусиль на підвищення інвестиційної привабливості та 

конкурентоспроможності території завдяки ефективному використанню наявного 

економічного потенціалу. 

 



5 
 

            ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ РОЗВИТКУ ОЛЕВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2017 РОЦІ 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Найменування 

завдання 

 

 

Найменування 

заходу 

 

Обсяг 

фін. 

ресурсів,  

тис.грн. 

2017 рік  

 

Виконавці 
Бюджет 

ОТГ 

Держав 

ний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

Інші 

1. Об’єкти реконструкції, капітального будівництва  

1.1 Реконструкція, 

будівництво 

інженерних мереж 

Реконструкція    

централізованих   

систем   

водопостачання  та  

водовідведення 

«Очисні   споруди   

каналізації   

потужністю  500 

м.куб/добу  в  м. 

Олевськ - заміна  

зношеного   і   

технічно   зношеного    

обладнання   на  

сучасне  

енергозберігаюче» 

14992,974 1499,297 13493,677   Виконком 

міської ради 

1.2 Поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації на 

облаштування 

сміттєзвалища 

50,0 50,0    Міська рада 

1.3 Забезпечення умов 

життєдіяльності 

населення 

Реконструкція 

каналізаційного 

колектора в місті 

1139,02 341,706 797,314   Міська рада 
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Олевську 

1.4 Заходи з 

впровадження 

енергозберігаючих 

технологій 

Реконструкція 

зовнішнього вуличного 

освітлення з 

використанням 

світлодіодних систем 

вул. Інтернаціональна, 

вул. Б.Хмельницького, 

вул. Покальчука, вул. 

Горького, проміжку від 

вул. Герцена та вул. 

Олевської, вул. 

Кошового, вул. 

Січових стрільців, вул. 

Першотравнева в м. 

Олевськ 

1279,445 127,944 1151,501   Міська рада 

1.5 Заходи з 

впровадження 

енергозберігаючих 

технологій 

Реконструкція 

зовнішнього вуличного 

освітлення з 

використанням 

світлодіодних систем 

(вул. Володимирська, 

вул. Чапаєва) 

789,409 789,409    Міська рада 

1.6 Заходи з 

впровадження 

енергозберігаючих 

технологій 

Реконструкція 

зовнішнього вуличного 

освітлення з 

використанням 

світлодіодних систем 

(вул. Київська, вул. 

Пушкіна) 

940,121 940,121    Міська рада 

1.7 Заходи по 

енергозбереженню  

Капітальний ремонт 

будівлі Олевської 

міської ради. 

190,3 190,3    Міська рада 
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Утеплення будівлі 

1,8 Програма 

сприяння 

діяльності ОСББ, 

вуличних 

комітетів 

Будівництво 

водопровідних та 

каналізаційних мереж 

по вул. 

Комсомольській та 

Суворова в м. Олевськ 

917,714 642,4   275,314 Міська рада 

1.9 Капітальний 

ремонт об’єктів 

соціальної сфери 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації на 

реконструкцію 

капремонт об’єктів  

соціальної сфери 

400,0 400,0    Міська рада 

1.10 Заходи по 

енергозбереженню  

Реконструкція 

(ефективна 

термосанація) будівлі 

ДНЗ №19 «Сонечко» за 

адресою: м. Олевськ, 

вул. Свято-

Миколаївська, 51а 

1530,524 153,053 1377,471   Міська рада 

1.11 Заходи по 

енергозбереженню  

Реконструкція 

(ефективна 

термосанація) будівлі 

ДНЗ №13 «Золотий 

ключик» за адресою: 

м. Олевськ, вул. 40 

років Перемоги, 12 

3493,510 349,351 3144,159   Міська рада 

1.12 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Житомирській в м. 

Олевськ 

833,326 833,326    Міська рада 

1.13 Капітальний 

ремонт об’єктів 

Парк відпочинку по 

вул. Свято-

2974,853 2974,853    Міська рада 
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благоустрою Миколаївській в м. 

Олевськ 

 

1.14 Заходи з 

впровадження 

енергозберігаючих 

технологій 

Реконструкція 

зовнішнього вуличного 

освітлення з 

використанням 

світлодіодних систем 

вул. Набережна, вул. 

Герцена в м. Олевськ 

499,784 499,784    Міська рада 

1.15 Реконструкція, 

будівництво 

інженерних мереж 

Ліквідація підтоплень 

вул. Будівельників, 

вул. Партизанська, 

пров. Партизанський, 

вул. Олени Теліги, 1 

пров. Чапаєва, вул. 

Чапаєва, вул. Лесі 

Українки, вул. Гоголя, 

вул. Кошового, вул. 

Чернишевського, вул. 

Ареф’єва, вул. Щорса в 

м. Олевськ 

1456,7000 145,67 

 

 

 

 

1311,03   Міська рада 

1.16 Заходи по 

енергозбереженню  

Реконструкція 

(ефективна 

термосанація) будівлі 

ДНЗ №10 (ясла-садок) 

«Струмочок» за 

адресою: м. Олевськ, 

вул. Свято-

Миколаївська, 36 

1553,154 155,315 1397,839   Міська рада 

1,17 Заходи по 

енергозбереженню 

Реконструкція 

(ефективна термоса 

нація ) будівлі ДНЗ №2 

837,874 83,787 754,087    
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(ясла-садок) 

«Малятко» за адресою 

м. Олевськ, вул. 

Володимирська,40 

1.18 Заходи по 

енергозбереженню  

Капітальний ремонт 

приміщень та котельні 

дитячого садочка №1 

«Зірочка» за адресою: 

м. Олевськ, вул. 

Київська, 24 

1778,604 177,86 1600,744   Міська рада 

1.19 Реконструкція, 

будівництво 

інженерних мереж 

Будівництво 

водопровідних та 

каналізаційних мереж 

по вул. Матросова, 

Гагаріна, Корольова, 

Миру, Зоряній в м. 

Олевськ 

3059,916 917,975 2141,941   Міська рада 

1.20 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. 

Заводській в м. 

Олевськ 

911,395 911,395    Міська рада 

1.21 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. 

Герцена в м. Олевськ 

820,232 820,232    Міська рада 

1.22 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. 

Олексія Береста в м. 

Олевськ 

1755,256 175,526 1579,73   Міська рада 

1.23 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. 

Олевської республіки  

в м. Олевськ 

2538,113 253,811 2284,302   Міська рада 

1.24 Капітальний Капітальний ремонт 5964,820 596,482 5368,338   Міська рада 
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ремонт об’єктів 

благоустрою 

дороги по вул. 

Промисловій в м. 

Олевськ 

1.25 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. 40 р. 

Перемоги в м. Олевськ 

774,416 774,416    Міська рада 

1.26 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. 

Московській в м. 

Олевськ 

1501,577 150,158 1351,419   Міська рада 

1.27 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Олевської Республіки в 

м. Олевськ 

3712,489 371,249 3341,24   Міська рада 

1.28 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 40 років 

Перемоги в м.Олевськ 

1091,081 109,108 981,973   Міська рада 

1.29 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. 

Промисловій в м. 

Олевськ 

3528,520 352,852 3175,668   Міська рада 

1.30 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Першотравневій в м. 

Олевськ 

1797,397 179,74 1617,26   Міська рада 

1.31 Заходи з 

впровадження 

енергозберігаючих 

технологій 

Реконструкція 

вуличного освітлення 

міста Олевська:  

вул. О.Олеся, вул. 

Калинова, вул. 

Фарзаводська, вул. 

Коростенська, вул. 

Гетьмана 

448,298 448,298    Міська рада 
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Сагайдачного 

1.32 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Заводській в м. 

Олевськ 

1088,341 108,834 979,507   Міська рада 

1.33 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. Герцена 

в м. Олевськ 

2528,401 252,84 2275,561   Міська рада 

1.34 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. 

Пушкіна (тротуари) в 

м. Олевськ 

2060,117 206,012 1854,105   Міська рада 

1.35 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. Січових 

Стрільців (тротуар) в 

м. Олевськ 

755,016 755,016    Міська рада 

1.36 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по вул. Олексія 

Береста в м. Олевськ 

2296,823 229,682 2067,141   Міська рада 

1,37 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги по  вул. 

Володимирській в м. 

Олевськ 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Міська рада  

1.38 Капітальний 

ремонт об’єктів 

благоустрою 

Капітальний ремонт 

дороги  по вул. 

Київській в м. Олевськ 

1065,168 106,517 958,651   Міська рада 

 

 

 

2. Санітарна очистка та утримання об’єктів благоустрою міста 

2.1. Санітарна очистка 

території 

Ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ та оплата 

за розміщення ТПВ на 

міському 

сміттєзвалищі 

100,0 100,0    Міська рада, 

ПП 

«Будпослуги-

2» 
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2.2 Санітарна очистка 

території 

Вивіз ТПВ з усіх 

вулиць міста згідно  

графіку 

Кошти 

мешканців 

міста у 

відповідності 

до укладених 

договорів 

    ПП 

«Будпослуги-

2» 

2.3 Санітарна очистка 

території 

Облаштування діючого 

міського 

сміттєзвалища 

99,00 99,00    ПП 

«Будпослуги-

2» 

2.4 Санітарна очистка 

території 

Закупівля урн для 

сміття 

20,0 20,0    Міська рада 

 

2.5 Інформування 

населення міста 

Облаштування 

інформаційних тумб  

для розміщення 

оголошень, 

інформаційних 

матеріалів на території 

міста 

28,0 28,0    Міська рада 

 

2.6 Утримання мережі 

освітлення 

території міста 

Закупівля матеріалів та 

обладнання системи 

освітлення 

150,0 150,0    Міська рада 

 

2.7 Застосування 

енергозберігаючих 

технологій 

вуличного 

освітлення 

Закупівля 

модифікованих зонних 

багатотарифних 

лічильників обліку 

електричної енергії  

 

80,0 80,0    Міська рада 

 

2.8 Утримання мережі 

освітлення 

території міста 

Закупівля 

енергозберігаючих 

ламп вуличного 

освітлення 

60,0 0,0    Міська рада 

 

2.9 Вуличне 

освітлення 

Стандартне 

приєднання до 

18,713 18,713    Міська рада 
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електричних мереж 

електроустановок 

вуличного освітлення 

прибудинкових 

територій групи 

багатоквартирних 

будинків по вул. 

Промислова, 68-78 в  

м. Олевськ 

Житомирської області    

2.10 Утримання 

зелених насаджень 

Видалення аварійних 

дерев на території 

міста 

50,0 50,0    Міська рада, 

Олевський 

відділ УМНС 

2.11 Утримання 

зелених насаджень 

Створення нових 

зелених насаджень 

5,0 5,0    Міська рада 

2.12 Утримання 

об’єктів 

благоустрою 

Утримання міського 

кладовища 

100,0 100,0    Міська рада 

2.13 Санітарна очистка 

території 

Придбання обладнання 

на сміттєвоз  

350,0 350,0    Міська рада 

2.14 Санітарна очистка 

території 

Придбання 

контейнерів для сміття 

150,0 150,0    Міська рада 

2.15 Благоустрій Проведення поточного 

ремонту дитячих 

гральних майданчиків 

та встановлення нових 

50,0 50,0    Підрядні 

організації 

3. Житлово-комунальне господарство та впровадження житлової політики 

3.1 Формування 

тарифів на послуги 

водопостачання, 

водовідведення, 

утримання 

житлових будинків  

Розробка економічно-

обгрунтованих 

тарифів. 

 

Згідно 

розрахунку 

ТОВ 

«Олевське 

орендне 

підприємство 

 Державна 

субвенція 

  ТОВ 

«Олевське 

орендне 

підприємство 

теплових 

мереж» 
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та вивозу ТПВ теплових 

мереж» 

3.2 Виконання Закону 

України «Про 

особливості 

здійснення права 

власності у 

багатоповерхових 

будинках» 

Сприяти жителям 

багатоповерхових 

житлових будинків у 

визначенні управителя 

даних будинків 

Не потребує 

фінансування 

    Міська рада 

3.3 Індивідуальне 

житлове 

будівництво 

Сприяти мешканцям 

громади у вирішенні 

питань побудови 

індивідуальних 

житлових будинків, 

будівництві нових 

будинків на власних 

земельних ділянках 

Не потребує 

фінансування 

    Міська рада 

3.4 Благоустрій 

території 

Впорядкувати існуючі 

квартали житлової 

забудови, домогтися 

здійснення їх 

благоустрою 

Кошти 

мешканців 

житлових 

будинків 

    Міська 

рада,вуличні 

комітети 

3.5 Об’єднання 

співвласників 

багатоповерхових 

будинків 

Створення ОСББ в 

багатоповерхових 

комунальних житлових 

будинках 

Кошти 

мешканців 

комунальних 

будинків 

    Міська рада, 

мешканці  

комунальних 

будинків 

3.6 Об’єднання 

співвласників 

багатоповерхових 

будинків 

Надання 

співфінансування на 

проведення 

капітальних ремонтів 

ОСББ 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Міська рада 

3.7 Оновлення техніки 

 

Придбання обладнання 

на сміттєвоз 

320,0 320,0     
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 Міська рада 

3.8. Оновлення техніки Придбання 

контейнерів для 

твердих побутових 

відходів 

100,0 100,0    Міська рада 

4. Шляхове господарство 

4.1 Утримання доріг 

на території міста 

Проведення поточного  

та ямкового ремонту, 

нанесення  

дорожньої розмітки, 

встановлення дорожніх 

знаків 

200,0 із них: 

 150,0 

 

 30,0 

 20,0 

200 із них: 

150,0 

 

30,0 

20,0 

   ПАТ 

Олевське 

ШБУ-42, 

ПП 

«Будпослуги-

2» 

4.2 Безпека 

дорожнього руху 

Придбання дорожніх 

знаків 

20,0 20,0    Міська рада 

4.3 Утримання доріг 

на території міста 

Утримання доріг в 

зимовий період 

199,0 199,0    ПП 

«Будпослуги-

2» 

4.4 Утримання доріг 

на території міста 

Приготування 

піскосуміші для 

посипки доріг 

100,0 100,0    ПП 

«Будпослуги-

2» 

4.5 Утримання доріг 

на території міста 

Очищення зливової 

каналізації 

50,0 50,0    Підрядна 

організація 

4.6 Утримання 

вуличного 

освітлення 

Обслуговування 

вуличного освітлення 

100,0 100,0    ПП Борисюк 

4.7 Утримання 

вуличного 

освітлення 

Заміна діючих 

світильників 

вуличного освітлення 

43,0 43,0    ПП Борисюк 

4.8 Утримання 

вуличного 

освітлення 

Заміна 

електролампочок 

вуличного освітлення 

на енергоефективні 

20,0 20,0    ПП Борисюк 
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4.9 Заміна зношеного 

обладнання 

Придбання обладнання 

на піскорозкидач 

1000,0 1000,0    Міська рада 

5. Земельні питання 

5.1 Інвентаризація  

земель,  

розробка 

генерального 

плану території 

міста 

Проведення 

інвентаризації земель 

на території міста, 

впорядкування 

договорів оренди 

земельних ділянок 

 

Не потребує 

фінансування 

    Міська рада 

5.2 Організація 

аукціону з 

продажу 

земельних ділянок 

та надання 

земельних ділянок 

в оренду на 

конкурсних 

засадах 

Оформлення 

документів на продаж 

земельних ділянок з 

аукціону 

50,0 50,0    Спеціалісти 

міської ради 

5.3 Підтримка 

підприємництва 

Визначення переліку 

земельних ділянок для 

передачі в оренду на 

конкурсних засадах 

для здійснення 

підприємницької 

діяльності 

Не потребує 

фінансування 

    Спеціалісти 

міської ради 

5.4 Індивідуальне 

житлове 

будівництво 

Виділення та 

оформлення земельних 

ділянок під житлову 

забудову 

 

Кошти 

забудовників 

     

6. Соціальний захист 

6.1 Матеріальна 

допомога 

Надання цільової 

матеріальної допомоги 

355,5 

 

355,5    Міська рада 
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на вирішення проблем 

сімей, що опинилися в 

складних життєвих 

обставинах 

6.2 Здійснення заходів 

щодо дітей-сиріт 

та дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Здійснення планових 

та позапланових 

виїздів до сімей, що 

перебувають під 

соціальним 

супроводом 

 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Міська рада 

6.3 Здійснення заходів 

щодо дітей-сиріт 

та дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Святкування та 

надання подарунків до 

дня Святого Миколая, 

Новорічних  свят для 

дітей, що перебувають 

під соціальним 

супроводом 

10,0 

 
 

 а також 

спонсорські 

кошти 

    Міська рада 

6.4 Опіка і захист  Здійснення опіки та 

піклування над 

недієздатними та 

обмежено дієздатними 

особами, узаконення 

системи захисту їх 

прав 

 

Не потребує 

фінансування 

    Міська рада 

6.5 Здійснення заходів 

щодо дітей-сиріт 

та дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Захист майнових та 

житлових прав дітей-

сиріт та дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

 

Не потребує 

фінансування 

    Міська рада 

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

7.1. Покращення якості 

обслуговування 

Капітальний ремонт 

даху хірургічного та 

800,0 400,0   400,0 КУ «Олевська 

центральна 
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поліклінічного 

відділення 

районна 

лікарня» 

7.2. Покращення якості 

обслуговування 

Улаштування даху  

баклабораторії 

80,0  80,0    КУ Олевська 

ЦРЛ 

7.3. Покращення якості 

обслуговування 

Заміна вікон в 

поліклініці  та 

адмінприміщенні 

центральної районної 

лікарні 

430,0 430,0    КУ Олевська 

ЦРЛ 

7.4 Покращення якості 

обслуговування 

Поточний ремонт ФП 

с. Забороче 

15,0 15,0    КЗ 

«Олевський 

районний 

Центр 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги» 

7.5 Покращення якості 

обслуговування 

Поточний ремонт 

АЗПСМ с. Зольня 

22,0 22.0    КЗ Олевський 

районний 

ЦПМСД 

7.6 Покращення якості 

обслуговування 

Поточний ремонт 

АЗПСМ смт. Дружба 

25,0 25.0    КЗ Олевський  

ЦПМСД 

7.7 Покращення якості 

обслуговування 

Проведення  

водопостачання та 

водовідведення  в 

АЗПСМ с. Кам’янка 

100,0 100.0    КЗ Олевський  

ЦПМСД 

7.8 Покращення якості 

обслуговування 

Заміна вікон та дверей 

ФАП с. Варварівка 

30,0 30.0    КЗ Олевський  

ЦПМСД 

7.9 Покращення якості 

обслуговування 

Заміна вікон та дверей 

ФАП с. Покровське 

60,0 60.0    КЗ Олевський  

ЦПМСД 

7.10 Покращення якості 

обслуговування 

Заміна вікон та дверей 

ФАП с. Хочино 

12,0 12.0    КЗ Олевський  

ЦПМСД 

7.11 Покращення якості Заміна вікон та дверей 40,0 40.0    КЗ Олевський  
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обслуговування АЗПСМ с. Сущани ЦПМСД 

7.12 Ремонт закладів 

медицини 

Ремонт грубки в ФАП 

с. Замисловичі 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    КЗ Олевський  

ЦПМСД 

7.13 Енергозбереження Капітальний ремонт 

(заміна вікон) 

Кишинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Олевського 

району, Житомирської 

області  

1081,537 108,154 973,383   Відділ освіти  

7.14  Забезпечення 

якісною водою 

навчального 

закладу 

Придбання станції 

знезалізнення  води 

для Варварівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів по 

вул. Піонерській, 20 в 

с. Варварівка 

Олевського району 

Житомирської області 

50,0 10,0 40,0   Відділ освіти 

7.15 Економія витрат  

на енергоносії, 

забезпечення 

належного режиму 

в закладі 

Реконструкція системи 

опалення Тепеницької 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів по 

вул. Левчука, 27 в с. 

Тепениця  Олевського 

району Житомирської 

області 

967,432 96,743 870,689   Відділ освіти 

7.16 Економія витрат 

на енергоносії, 

забезпечення 

належного режиму 

в закладі 

Реконструкція 

головного корпусу 

Олевської гімназії  по 

вул. 

Інтернаціональній,34  в 

м. Олевськ 

Житомирської області 

6968,167 3825,213 3142,954   Відділ освіти 
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7.17 Завершення 

будівництва 

Олевська гімназія по 

вул. 

Інтернаціональна,34 в 

м. Олевськ 

Житомирської області 

16564,727 1656.473 14908,254   Відділ освіти 

7.18 Економія витрат 

на енергоносії, 

забезпечення 

належного режиму 

в закладі 

Капітальний ремонт 

котельні Олевського 

міжшкільного  

навчально-

виробничого комбінату 

по вул. Пушкіна,9 в 

 м. Олевськ 

Житомирської області   

334,4 33,4 301   Відділ освіти 

 

7.19 Забезпечення 

водою харчоблоку 

в школі, 

налагодження 

питного режиму 

згідно вимог   

Будівництво 

артсвердловини в 

Копищенській 

загальноосвітній школі  

І-ІІІ ступенів по вул. 

Партизанська,31 в 

 с. Копище Олевського 

району Житомирської 

області 

100,0 10,0 90,0   Відділ освіти 

7.20 Забезпечення 

водою харчоблоку 

в школі, 

налагодження 

питного режиму 

згідно вимог   

Будівництво 

артсвердловини в 

Олевській 

загальноосвітній школі  

І-ІІІ ступенів №3 по 

вул. Пушкіна, 24-б в м. 

Олевськ Житомирської 

області 

100,0 10,0 90,0   Відділ освіти 

7.21 Створення 

відповідних умов 

для виховання 

Придбання шкільного 

автобусу 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Відділ освіти 
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дітей 

7.22 Капітальний 

ремонт закладів 

культури 

Виготовлення 

проектної документації 

з  капремонту  

сільського клубу с. 

Перга 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Хочинського 

округу 

7.23 Енергозбереження Утеплення  Будинку 

культури  с. Хочино 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Хочинського 

округу 

7.24 Капітальний 

ремонт закладів 

культури 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації на 

ремонт даху Будинку 

культури смт. Дружба 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Дружбівсько 

го округу 

7.25 Благоустрій Заміна паркану біля 

бібліотеки  

 с. Варварівка 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости  

Руднє-

Бистрянсько 

го округу 

7.26 Капремонт 

закладів культури 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації на 

проведення 

капремонту стелі 

Руднє-Бистрянського 

сільського клубу 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости  

Руднє-

Бистрянсько 

го округу 

7.27 Енергозбереження Капітальний ремонт 

фасаду Будинку 

культури по вул. 

Катерини Зеленко,16 в 

с. Корощино 

Олевського району 

Житомирської області 

136,624 13,662 122,962   В.о. старости  

Руднє-

Бистрянсько 

го округу 

7.28 Ремонт закладів Капремонт 4-х грубок  В межах     В.о. старости 
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культури Юрівського клубу та 

бібліотеки 

кошторисних 

призначень 

Юрівського 

округу 

7.29 Ремонт закладів 

культури 

Реконструкція покрівлі  

Будинку культури  по 

вул. Княгині Ольги,12 

в с. Замисловичі  

Житомирської області 

848,191 84,82 763,371   В.о. старости  

Замисловиць 

кого округу 

7.30 Ремонт закладів 

культури                                                                                           

Капітальний ремонт 

приміщень клубу в с. 

Сарнівка Олевського 

району Житомирської 

області 

129,571 12,957 116,614   В.о. старости 

Майданського 

округу 

7.31 Енергозбереження Ремонт трьох 

опалювальних грубок в 

клубі с. Озеряни 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Новоозерянсь

кого округу 

7.32 Ремонт закладів 

культури 

Ремонт опалювальної 

системи в сільському 

клубі с. Жубровичі 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Жубровицько

го округу 

7.33 Ремонт закладів  

культури 

Ремонт пічного 

опалення в бібліотеці 

с. Кам’янка 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Кам’янського 

округу 

8. Збереження національних традицій та культурної спадщини 

8.1 Вивчення історії  Продовження 

проведення 

археологічних 

розкопок на території 

міста 

В межах 

кошторисних 

призначень 

 

    Міська рада 

8.2 Відновлення та 

збереження 

історичної та 

культурної 

спадщини 

Сприяння організації 

заходів, спрямованих 

на збереження 

національних традицій 

та обрядів, мистецтв та 

самобутніх ремесел 

 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Міська рада 
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9. Безпека життєдіяльності 

9.1 Природна та 

техногенна 

безпека 

Запобігання 

підтопленню та 

ліквідація його 

наслідків 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Міська рада 

9.2 Забезпечення 

правопорядку 

Посилення роботи 

дільничних інспекторів 

шляхом проведення 

подвірних обходів, 

роботи з 

підобліковими 

особами, особами, 

схильними до 

правопорушень, 

молоддю громади 

Не потребує 

фінансування 

    Дільничні 

інспектори 

10. Розвиток інформаційного простору 

1 Реалізація 

Стратегічного 

плану «Сталий 

міський розвиток» 

Виконання заходів по 

реалізації 

Стратегічного плану 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Міська рада 

2 Самоорганізація 

населення 

Створення об’єднань 

співвласників 

багатоповерхових 

будинків 

 

Кошти 

жителів 

    Міська рада 

3 Самоорганізація Активізація роботи з 

вуличними комітетами 

міста 

 

Не потребує 

фінансування 

    Апарат 

міської ради, 

голови 

вуличних 

комітетів 

4 Розвиток 

інформаційної 

політики 

Продовження випуску 

інформаційного 

бюлетеня Олевської 

міської ради 

В межах 

кошторисних 

призначень 

 

    Міська рада 
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11. Організація дозвілля мешканців міста 

1 Заходи з 

організації 

дозвілля 

мешканців міста 

Організація і 

проведення масових 

заходів: 

- Дня міста 

- Дня села 

- Дня Незалежності 

- Свята Чорниці 

350,0 

 

350,0    Міська рада 

2 Заходи з 

організації 

дозвілля 

мешканців міста 

Облаштування 

новорічної ялинки 

35,0 35,0     

Міська  рада 

12.  Розвиток  об’єднаної територіальної громади 

1 Капремонт 

дошкільних 

закладів  

Капітальний ремонт 

даху ДНЗ  №23 

«Малятко» 

В с. Зубковичі  

Олевського району 

Житомирської області 

299,640 89,892 209,748   В.о. старости 

Зубковицько 

го округу 

2 Благоустрій Ремонт огорож двох 

кладовищ с. Зубковичі 

В межах 

кошторисних 

призначень  

    В.о. старости 

Зубковицько 

го округу 

3 Благоустрій Ремонт огорожі  

кладовищ  сіл Хочино, 

Рудня-Хочинська, 

Перга 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Хочинського 

округу  

4 Утримання доріг Проектування та 

будівництво мосту по 

вул. Незалежній с. 

Рудня-Хочинська 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Хочинського 

округу 

5 Утримання доріг  Підсипка  дороги вул.  

Лісова в с. Хочино 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Хочинського 

округу 
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6 Утримання доріг  Ремонт дороги  

провулка Незалежний 

в с. Перга  

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Хочинського 

округу 

7 Догляд за 

пам’ятниками  

Виготовлення проекту  

на реконструкцію 

пам’ятника полеглим  

в роки ВВ війни 

жителям 

 с. Хочино  

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Хочинського 

округу 

8 Освітлення вулиць Проектування 

освітлення вулиць сіл 

Хочино, Рудня-

Хочинська, Перга, 

Рудня-Перганська  

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Хочинського 

округу 

9 Капремонт 

дошкільних 

закладів 

Реконструкція будівлі 

дошкільного дитячого 

закладу №18 

«Дзвіночок» по 

вул.Зарічна, 26  в  

с. Лопатичі Олевського 

району Житомирської 

області 

283,48 223,48    В.о. старости 

Лопатицького 

округу 

10 Утримання доріг  Капремонт вулиць 

Зарічна та Червона в 

 с. Лопатичі 

141,038 42,311 98,727   В.о. старости 

Лопатицького 

округу 

11 Підвищення якості 

послуг 

Капітальний ремонт 

водопровідної мережі в 

 смт. Дружба 

Олевського району 

Житомирської області 

660,6 198,18 462,42   В.о. старости 

Дружбівсько 

го округу 

Дружбівське 

ПЖКГ 

12 Утримання доріг  Ремонт дороги   

с. Варварівка від 

дитсадка до 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости  

Руднє-

Бистрянсько 
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центральної вулиці го округу 

13 Утримання доріг Ямковий ремонт 

дороги с. Варварівка  

від школи до 

центральної вулиці 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости  

Руднє-

Бистрянсько 

го округу 

14 Утримання доріг Капітальний ремонт 

доріг вул. Молодіжна 

та вул. Ковпака 

 с. Варварівка 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости  

Руднє-

Бистрянсько 

го округу 

15 Вуличне 

освітлення 

Виготовлення  

проектно-кошторисної 

документації на 

проведення освітлення 

вул. Гагаріна та вул. 

Хмільової  

с. Корощино 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости  

Руднє-

Бистрянсько 

го округу 

16 Ремонт 

дошкільних 

закладів 

Заміна внутрішніх 

дверних блоків в 

Корощинському ДНЗ 

№12 – 7штук 

В межах 

кошторисних 

призначень  

    В.о. старости  

Руднє-

Бистрянсько 

го округу 

17 Ремонт 

дошкільних 

закладів 

Капітальний ремонт 

системи опалення в 

дитсадку №35 

«Пролісок» с. Юрово. 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Юрівського 

округу 

18 Енергозбереження Перепрограмування 

двох  лічильників 

вуличного освітлення, 

заміна 30 штук 

електролампочок 

 с. Юрово 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Юрівського 

округу 
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19 Утримання доріг Ямковий ремонт  

вул. Княгині Ольги  

 с. Замисловичі 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости  

Замисловицьк

ого округу 

20 Вуличне 

освітлення 

Ремонт 

електролічильника по 

вуличному освітленню 

за адресою вул. 

Княгині Ольги, 53 та 

заміна 

електролампочок 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости  

Замисловицьк

ого округу 

21 Благоустрій Капітальний ремонт 

огорожі кладовища  по 

вул. Леніна в с. 

Замисловичі 

Замисловицької 

сільської ради 

Олевського району, 

Житомирської області 

299,926 89,98 209,946   В.о. старости  

Замисловицьк

ого округу 

22 Дошкільне 

виховання 

Відновлення роботи 

дитячого садочка в  

с. Копище 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости  

Копищенсько

го округу 

23 Вуличне 

освітлення 

Реконструкція 

вуличного освітлення в 

с. Майдан-

Копищенський 

Олевського району 

Житомирської області 

290,083 87,025 203,058   В.о. старости  

Копищенсько

го округу 

24 Вуличне 

освітлення 

Реконструкція 

вуличного освітлення в 

с. Копище 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости  

Копищенсько

го округу 

25 Догляд за 

пам’ятниками 

Поточний ремонт 

пам’ятника загиблим 

односельчанам в 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости  

Копищенсько

го округу 
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 с. Майдан-

Копищенський - 

400 п.м.  

26 Утримання доріг Підсипка та 

профілювання вул. 

Шуди в с. Копище та 

вул. Шведа в 

 с. Майдан-

Копищенський -1,3км. 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости  

Копищенсько

го округу 

27 Утримання доріг Вирівнювання 

дорожнього покриття, 

висипання щебенем: 

вул. Гагаріна - 1,45км, 

вул. Садова -1,34 км, 

вул. Корольова - 0,88 

км, вул. Михайлівська 

- 0,57 км, в с. 

Стовпинка та вул. 

Гагаріна - 0,30 км 

 с. Держанівка 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Стовпинсько 

го округу 

28 Енергозбереження 

 

Заміна вікон, вхідних 

дверей та виконання 

ремонтних робіт в 

дитсадку №25 

 с. Зольня 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Зольнянсько 

го  округу 

29 Утримання доріг Ремонт  доріг  вул. 

Молодіжна -1,2 км, 

вул. Морозова – 1,5 км  

с. Зольня 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Зольнянсько 

го  округу 

30 Освітлення вулиць Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації на 

вуличне освітлення сіл 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Зольнянсько 

го  округу 
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Зольня, Сердюки, 

Ковалівка 

31 Ремонт 

дошкільних 

закладів 

Капітальний ремонт 

дошкільного 

навчального закладу 

по вул. Національного 

визволення 57-б в 

с. Майдан Олевського 

району Житомирської 

області 

288,4 86,52 201,88   В.о. старости 

Майданського 

округу  

32 Благоустрій Заміна огорожі 

кладовища с. Озеряни  

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Новоозянсько

го округу 

33 Вуличне 

освітлення 

Ремонт вуличного 

освітлення в смт. 

Новоозянка та 

встановлення трьох 

світильників 

В межах 

кошторисних 

призначень 

     

В.о. старости 

Новоозерянсь

кого округу 

34 Ремонт закладів 

культури 

Заміна вікон та дверей 

в Будинку культури в 

смт. Новоозерянка 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Новоозерянсь

кого округу 

35 Дошкільне 

виховання 

Відкриття дитячого 

садочка на повний 

робочий день на базі 

Покровського ДНЗ з 

короткотривалим 

перебуванням дітей 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Покровського 

округу 

36 Благоустрій Ремонт огорожі 

кладовища  

с. Покровське 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Покровського 

округу 

37 Ремонт доріг Грейдерування  вул. 

Вишнева - 0,8км, 

8 Березня - 0,5км,  

В межах 

кошторисних  

призначень 

    В.о. старости 

Покровського 

округу 



30 
 

 с. Покровське.  

Ямковий ремонт 

асфальтного покриття 

вул. Лісна - 0,6 км,  

Тужилкіної - 0,8 км, 

Молодіжна - 0,5 км  

с. Покровське  та 

вул Рад - 0,8 км  

с. Михайлівка   

38 Благоустрій Ремонт огорожі 

кладовища с. Сущани 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Сущанського 

округу 

39 Вуличне 

освітлення 

Виготовлення 

документації на 

проведення вуличного 

освітлення  

вул. Центральна, 

вул. Шевченка,  

вул. Корольова, 

вул. Гагаріна  

с. Жубровичі  

В межах 

кошторисних 

призначень   

    В.о. старости 

Жубровицько

го округу 

40 Утримання доріг Капітальний ремонт 

доріг  

вул. Шевченка,  

пров. Шевченка, 

вул. Жовтнева, вул. 

Центральна 

с. Жубровичі 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Жубровицько

го округу 

41 Утримання доріг Ямковий ремонт доріг 

вулиць  Молодіжна, 

Зелена, Робітнича 

 с. Жубровичі 

  В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Жубровицько

го округу 

42 Благоустрій Ремонт огорожі на В межах     В.о. старости 
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кладовищах 

  с. Жубровичі 

кошторисних 

призначень 

Жубровицько

го округу 

43 Ремонт 

дошкільних 

закладів 

Капітальний ремонт 

дитсадка №15 

«Чебурашка» 

с.Жубровичі. 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Жубровицько

го округу 

44 Енергозбереження Ремонт покрівлі 

адмінприміщення  

с. Жубровичі 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Жубровицько

го округу 

45 Дошкільне 

виховання 

Реконструкція фасадів 

та прилеглої території 

ДНЗ «Дзвіночок» по 

вул. Леніна, 66 в 

 с. Кишин Олевського 

району 

1478,232 443,470 1034,762   В.о. старости 

Кишинського 

округу 

46 Вуличне 

освітлення 

Капремонт вуличного 

освітлення  

вул. Житомирська  

с. Кишин 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Кишинського 

округу 

47 Утримання доріг Поточний ремонт доріг   

вул. Шевченка,  

вул. Гагаріна,  

вул. Матросова 

 с. Кишин та  

вул. Молодіжна  

с. Забороче   

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Кишинського 

округу 

48 Благоустрій Відведення площі для 

кладовища с. Забороче 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Кишинського 

округу 
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49 Утримання доріг Грейдерування доріг  

вулиць сіл Ліски, 

Бацево 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    Т.в.о. 

старости 

Калинівсько 

го  округу  

50 Утримання доріг Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації  на 

ремонт доріг 

 с. Тепениця, с. 

Кам’янка, м. Олевськ 

(вул. Льонозаводська) 

300,0 300,0    Міська рада 

51 Утримання доріг Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації з ремонту 

дороги вул. Левчука  

с. Тепениця 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Тепеницького 

округу 

52 Утримання доріг Підсипка та 

грейдерування  доріг 

вулиць Поліська, 

Вишневе, Садова   

с. Тепениця 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Тепеницького 

округу 

53 Утримання доріг Ремонт дороги  

 від с. Артинськ до 

кладовища 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Тепеницького 

округу 

54 Утримання доріг Капітальний ремонт 

огорожі кладовища по 

вул. Леніна в  

с. Тепениця 

Олевського району, 

Житомирської області  

261,794 261,794    В.о. старости 

Тепеницького 

округу 

55 Благоустрій Ремонт огорожі 

кладовища с. Кам’янка 

В межах 

кошторисних 

призначень 

    В.о. старости 

Кам’янського 

округу 
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ  

 

Нормативно-правове забезпечення 

             Для забезпечення реалізації Програми передбачається прийняття ряду рішень сесії, 

виконкому міської ради, регуляторних актів на підставі чинного законодавства, 

спрямованих на забезпечення реалізації завдань Програми економічного і соціального 

розвитку об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік. 

 

Фінансове забезпечення 

 

               Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених Програмою 

економічного і соціального розвитку Олевської територіальної громади на 2017 рік,  

здійснюватиметься за рахунок: коштів державного бюджету (субвенції з державного 

бюджету об’єднаним  територіальним громадам на розвиток інфраструктури, державного 

фонду регіонального розвитку); коштів місцевих бюджетів, у тому числі власних коштів 

бюджету об’єднаної  територіальної громади; розміщення тимчасово вільних коштів  

бюджету Олевської об’єднаної  територіальної громади на вкладних (депозитних) 

рахунках у банках; інших джерел не заборонених законодавством. Фінансування 

Програми може здійснюватися підприємствами всіх  форм  власності, іншими 

юридичними особами.  

               Виходячи з фінансових можливостей бюджету поточного року, розробляється 

техніко-економічне обґрунтування вартості заходів, проектно-кошторисна документація 

на забезпечення реалізації завдань Програми економічного і соціального розвитку 

територіальної громади та вносяться зміни сесією ради у заходи Програми з послідуючим 

виконанням.    

 

Організаційне забезпечення 

 Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюватиме виконком та 

апарат міської ради.  

  Орган, що забезпечує організацію виконання Програми, на протязі року має 

представляти техніко-економічне обґрунтування вартості заходів для включення змін у 

витрати бюджету міської ради та вносить пропозиції щодо змін до Програми.  

 

Інформування про стан реалізації завдань Програми економічного і соціального 

розвитку  об’єднаної територіальної громади та участь громадськості в її реалізації 

 З метою   підвищення рівня участі населення, суб’єктів господарювання  у 

виконанні заходів економічного і соціального розвитку  об’єднаної територіальної 

громади, Програмою передбачається: 

-  висвітлення в засобах масової інформації, інформаційному бюлетені та сайті міської 

ради проблем та напрямків розвитку об’єднаної  територіальної громади; 

- розроблення та впровадження пропозицій щодо участі населення, суб’єктів 

господарювання у виконанні заходів економічного і соціального розвитку об’єднаної 

територіальної громади, у тому числі юнацтва та молодого покоління,  забезпечення 

широкої інформованості з проблем життєдіяльності громади та території міста; 

- участь активу вуличних комітетів, громадських організацій громади у виконанні заходів 

Програми соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.  


