
Звіт про результат виконання  

Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та землевпорядної документації на 2019-2021 роки 

за 2019 рік 

 
 Дата і номер рішення міської ради: 18.12.2018р. №1288 

 Відповідальний виконавець Програми: Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради 

 Термін реалізації Програми: 2019-2021р. 

 1. Виконання заходів Програми 
№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавці Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис. 

грн. 

Річний обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансован

о у звітному 

періоді, тис. 

грн. 

Відсоток 

виконання 

заходу, % 

Інформація 

про 

виконання 

або причини 

невиконання 

заходу 

1. Забезпечити 

виготовлення 

містобудівної 

документації для 

визначення 

планувальної 

організації та 

розвитку 

територій міста 

Житомира та 

села Вереси 

Розроблення 

детальних планів 

територій 

2019 Департамент 

містобудування та 

земельних 

відносин (далі – 

ДМ та ЗВ 

300 0,0 0,0 0 Відсутність 

потреби на 

реалізацію 

даного заходу 

Виготовлення 

схеми планування 

території, на якій 

реалізуються 

повноваження 

Житомирської 

міської ради 

2019 ДМ та ЗВ 100 0,0 0,0 0 Відсутність 

потреби на 

реалізацію 

даного заходу 

Виготовлення 

проектів територій 

річок та водойм, з 

влаштуванням 

пішохідної та 

велосипедних 

доріжок 

2019 ДМ та ЗВ 200,0 0,0 0,0 0 Відсутність 

потреби на 

реалізацію 

даного заходу 

Виконання 

розрахунку 

балансу територій 

2019 ДМ та ЗВ 100,0 18,61 18,61 100 Виготовлено 

1 розрахунок 

балансу 

територій 



2. Визначити 

кошторисну 

вартість робіт 

щодо 

капітального 

ремонту, 

реконструкцій, 

облаштування 

громадських, 

публічних  

просторів та зон 

відпочинку   

Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 

капітального 

ремонту 

благоустрою 

території 

2019 ДМ та ЗВ 994,0 24,0 24,0 100 Виготовлена 

1 проектно-

кошторисна 

документація 

 

3. Забезпечити 

визначення  

кращих  

проектних 

пропозицій щодо 

об'єктів 

містобудування 

та архітектури. 

Призовий фонд на 

преміювання під 

час визначення 

кращих проектних 

пропозицій 

2019 ДМ та ЗВ 200,0 125,0 125,0 100 Захід 

виконано 

4. Виготовити 

проекти із 

землеустрою 

Розробка 

документацій, 

проектів із 

землеустрою 

територій м. 

Житомира 

2019 ДМ та ЗВ 200,0 87,15 87,15 100 Захід 

виконано 

Розробка 

документацій, 

проектів із 

землеустрою 

територій с. Вереси 

2019 ДМ та ЗВ 100,0 100,0 98,0 100 Захід 

виконано 

Розроблення 

технічної 

документації із 

землеустрою щодо 

поділу (об'єднання) 

земельної ділянки, 

проекта 

землеустрою щодо 

відведення 

2019 ДМ та ЗВ 50,0 0,0 0,0 0 Виконання 

даного 

захисту 

перенесено на 

2020 рік 



земельної ділянки 

(зміна цільового 

призначення) на 

території 

Станишівської 

сільської ради 

Житомирського 

району 

Житомирської 

області 

5. Виготовити 

землевпорядну 

документацію 

Проведення 

топографічних 

зйомок земельних 

ділянок міста 

Житомира 

2019 ДМ та ЗВ 100,0 92,99 92,99 100 Захід 

виконано 

Проведення 

топографічних 

зйомок земельних 

ділянок с. Вереси 

2019 ДМ та ЗВ 100,0 0,0 0,0 0 Відсутність 

потреби в 

виконанні 

даного 

захисту 

Проведення 

нормативно-

грошової оцінки за 

межами с. Вереси 

2019 ДМ та ЗВ 300,0 0,0 0,0 0 Відсутність 

потреби в 

виконанні 

даного 

захисту 

6. Виготовити 

документацію на 

земельні 

ділянки, з метою 

їх подальшого 

продажу 

Розробка 

документацій, 

проектів із 

землеустрою 

територій 

м.Житомира, 

запланованих до 

продажу 

2019 ДМ та ЗВ 200,0 40,0 12,0 30 Виконання 

заходу 

перенесено на 

2020 рік 

7. Забезпечити 

збереження 

культурної 

спадщини міста 

Виготовлення 

облікової 

документації на 

об'єкти культурної 

спадщини 

2019 ДМ та ЗВ 50,0 50,0 0,0 0 Захід 

виконано, 

оплата на 

2020 рік 

8.  Виготовлення 

документації на 

2019 ДМ та ЗВ 100,0 0,0 0,0 0 Відсутність 

потреби в 



проведення 

аварійних, 

ремонтно- 

реставраційних 

робіт пам'яток 

культурної 

спадщини 

виконанні 

даного 

захисту 

9. Поширити 

інформації про 

пам'ятки 

культурної 

спадщини 

Придбання та 

встановлення 

цифрової 

інформаційної 

ідентифікації 

об'єктів культурної 

спадщини 

2019 ДМ та ЗВ 200,0 0,0 0,0 0 Відсутність 

потреби в 

виконанні 

даного 

захисту 

Придбання серверу 

для зберігання 

інформації про 

пам'ятки 

культурної 

спадщини 

2019 ДМ та ЗВ 100,0 0,0 0,0 0 Відсутність 

потреби в 

виконанні 

даного 

захисту 

10. Дослідити 

історичне 

минуле міста 

Проведення 

археологічних 

досліджень 

територій міста 

2019 ДМ та ЗВ 99,2 99,1 99,1 100 Захід 

виконано 

 

2. Виконання результативних показників Програми 

№ з/п Найменування показника Планове 

значення 

Фактичне 

значення 

Причини невиконання Що зроблено для 

виправлення ситуації 
І. Показники затрат 
1. Обсяг видатків спрямованих на виготовлення містобудівної та 

проектної документацій 

2760,00 18,61 Відсутність потреби в 

виготовленні 

містобудівної 

документації 

 

2.  Обсяг видатків на преміювання кращої проектної пропозиції 200,00 125,0 В зв’язку з тим, що 

призовий фонд був 

зменшений 

 

3.  Обсяг видатків на розроблення проектів, документацій із 

землеустрою 

1930,00 320,0 Відсутність потреби в 

виготовленні 

 



документацій в 2019 році 

4. Обсяг видатків на проведення експертно-грошової оцінки 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення під 

об’єктами нерухомого майна 

190,00 186,0 Захід виконано, 

зекономлені кошти 

 

5. Обсяг видатків на дослідження, поширення інформації по 

культурній спадщині міста 

860,0 0,0 Відсутність потреби в 

виконанні даного заходу 

в 2019 році 

 

6. Обсяг видатків на виготовлення облікової документації об’єктів 

культурної спадщини 

100,0 50,0 Захід виконано частково  

ІІ. Показник продукту 

1. Кількість виготовлених містобудівних та проектно-кошторисних 

документацій 

34 1 Відсутність потреби в 

виготовленні 

документацій в 2019 році 

 

2. Кількість проведених архітектурних конкурсів 2 2 Виконано  

3. Кількість розроблених документацій, проектів із землеустрою, 

топографічних зйомок 

44 14 Відсутність потреби в 

виготовленні 

документацій в 2019 році 

 

4. Кількість проведених експертно-грошової оцінки земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення під об’єктами 

нерухомого майна 

40 46 Виконано  

5. Кількість об’єктів, які планується поширювати серед населення 90 0 Відсутність потреби в 

виконанні даного заходу 

в 2019 році 

 

6. Кількість об’єктів, на які планується розробити облікову 

документацію  

20 10 Захід виконано частково  

ІІІ. Показник ефективності 

1. Обсяг видатків  на  виготовлення 1 містобудівної та проектної 

документацій 

81,2 18,61 Відсутність потреби в 

виготовленні 

документацій в 2019 році 

 

2.  Обсяг видатків на преміювання кращої проектної пропозиції: 

І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

 

 

100 

60 

40 

 

 

65 

40 

20 

В зв’язку з тим, що 

призовий фонд був 

зменшений 

 

3.  Обсяг видатків на розроблення 1 документацію із землеустрою 43,9 22,8 Відсутність потреби в 

виготовленні 

документацій в 2019 році 

 

4. Обсяг видатків на проведення 1 експертно-грошової оцінки 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення під 

4,8 4 Захід виконано  



об’єктами нерухомого майна 

5. Обсяг видатків на поширення серед населення 1 об’єкта 

культурної спадщини міста 

9,5 0,0 Відсутність потреби в 

виконанні даного заходу 

в 2019 році 

 

6. Обсяг видатків на розроблення 1 паспорту об’єкту культурної 

спадщини 

33,3 10,0 Захід виконано частково  

ІV Показники якості 

1. Рівень готовності документацій 100 100 Виконано  

2. Збільшення кількості учасників архітектурних конкурсів в 

порівнянні з минулим роком 

50 50 Виконано  

3. Збільшення кількості учасників земельних торгів 20 20 Виконано  
4. Рівень проінформованості населення з питань культурної 

спадщини 

20 0 Захід не виконувався  

5. Відсоток виготовлених паспортів на об’єкти культурної 

спадщини 

50 50 Виконано  

 

 

Директор департаменту           І.Й. Блажиєвський 


