
1

3.1.1.Утримання та поточний ремонт 

зливових мереж та штучних споруд
2016-

2022
7 840,00 7 840,00 1 681,63 21,45

Забезпечено утримання  у належному 

санітарному стані та поточний ремонт 

зливових мереж та штучних спаруд ,  роботи 

продовжуються

3.1.2.Утримання та поточний ремонт 

зливових мереж на внутрішньоквартальних 

та прибудинкових територіях
2017-

2022
1 354,00 1 354,00 225,60 16,66

Забезпечено утримання у належному 

санітарному стані та поточний ремонт 

зливових мереж на внутрішньоквартальних 

та прибудинкових територіях, роботи 

продовжуються

3.1.3.Заходи щодо розміщення та 

обслуговування біотуалетів з метою 

забезпечення належного санітарного стану 

територій

2020-

2022
1 341,00 1 341,00 226,46 16,89 Забезпечено обслуговування 16 біотуалетів

3.1.4.Заходи по забезпеченню належного 

санітарного стану шахтних колодязів

2020-

2022
165,00 165,00 0,00 0,00

Виконання заплановано на                    

ІІ-ІІІ квартал 

3.2.Утримання та поточний ремонт 

водопідйомної греблі на річці Тетерів
2016-

2022
735,00 735,00 122,00 16,60

Забезпечено утримання   у належному 

санітарному стані та поточний ремонт 

водопідйомної греблі на річці Тетерів, роботи 

продовжуються

3.3.Придбання та встановлення решіток та 

люків оглядових колодязів підземних 

інженерних мереж, колесовідбійного 

огородження 

2016-

2022
160,00 160,00 87,26

Придбано 140 м.п. колесо відбійної 

огорожі 

3.8.Поточний ремонт зливового колектора по 

вул. Героїв Десантників, 33-35
2021 700,00 700,00 0,00

Виконання заплановано на                    

ІІ-ІІІ квартал 

3.9.Поточний ремонт зливового колектора 

ВАТ "Льонотекс" - черга №1 (від вулиці 

Корольова по вул. Параджанова до 

завершення території ТОВ "Житомирський 

м'ясокомбінат" - 1700 м.п.)

2021 290,00 290,00 0,00
Виконання заплановано на                    

ІІ-ІІІ квартал 

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді, тис.грн.

N 

з/п
Пріоритетні завдання 

Забезпечити утримання в належному 

стані об'єктів, задіяних в прийомі 

поверхневих стоків в дощову 

каналізацію, штучних споруд, мостів та 

шляхопроводів

1. Виконання заходів Програми

УКГ міської ради КП 

"Експлуатація 

штучних споруд"

3

І: Забезпечення функціонування об"єктів життєдіяльності  міста

Зміст заходів 
Інформація про виконання, або 

причини невиконання заходу

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, 

тис.грн.

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Термін реалізації Програми: 2016 – 2022 роки

Відсоток 

виконання 

заходу, %Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о

н
ан

н
я

Виконавці 

Звіт про результати  виконання

 Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об’єднаної територіальної громади  на 2016-2022 роки       

за І квартал 2021 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:  від 28.12.2015 № 38, останні зміни 25.02.2020 № 94

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради
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Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді, тис.грн.

N 

з/п
Пріоритетні завдання 

І: Забезпечення функціонування об"єктів життєдіяльності  міста

Зміст заходів 
Інформація про виконання, або 

причини невиконання заходу

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, 

тис.грн.

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Відсоток 

виконання 

заходу, %Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о

н
ан

н
я

Виконавці 

4 Забезпечити в належному стані 

геологічні памяток природи місцевого 

значення, прибережних смуг та русел 

річок

4.1.Упорядкування прибережних захисних 

смуг та розчищення русел річок. Проведення 

заходів, спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню та утримання в 

належному стані геологічних памʼяток 

природи місцевого значення скель «Чотири 

брати», «Голова Чацького»

2016-

2022
1 075,00 1 075,00 0,00 0,00

Виконання заплановано на                    

ІІ-ІІІ квартал 

5.1.Утримання та поточний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення в т.ч.кошти на 

забезпечення потреб виборчого округу

2016-

2022
12 935,10 12 935,10 2 675,93 20,69

Забезпечено утримання у належному 

санітарному стані та поточний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення, роботи 

продовжуються

5.2.Розрахунки за спожиту електроенергію 2016-

2022
7 814,82 7 814,82 1 253,58 16,04

Забезпечено безперебійне освітлення 

міста 

5.5.Придбання світлодіодних світильників 2019-

2021
6 244,78 6 244,78 6 244,78 100,00 Придбано 1260 світильників

6 Забезпечити святкове оформлення та 

освітлення міста

6.1.Монтаж та демонтаж новорічної ялинки 

на майдані С.П.Корольва, святкове 

оформлення міста та освітлення новорічних 

ялинок

2016-

2022

УКГ міської ради КП 

"ЕМЗО Міськсвітло", 

КП "Зеленбуд"
266,88 266,88 50,00 18,74

Виконано демонтаж святкового 

оформлення новорічної ялинки

7.1.Утримання та поточний ремонт обʼєктів 

озеленення в т.ч.  кошти на забезпечення 

потреб виборчого округу

2016-

2022

УКГ міської ради  КП 

"Зеленбуд" 23 145,73 23 145,73 3 783,28 16,35

Забезпечено утримання та поточний 

ремонт обʼєктів озеленення, роботи 

продовжуються

7.7.Розрахунки за спожитий газ 2016-

2022

УКГ міської ради  КП 

"Зеленбуд"
32,00 32,00 4,63 14,47

Забезпечено безперебійну роботу 

"Вічного вогню"

9 Ліквідувати наслідки буреломів, 

сніговалів, вітровалів

9.2.Виконання  природоохоронних заходів: 

ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, 

вітровалів

2016-

2022
250,00 250,00 0,00 0,00 Роботи виконуються за потреби 

10.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів 
2016-

2022
1 182,42 1 182,42 0,00 0,00

10.2.Розрахунки за спожиту воду
2016-

2022
292,08 292,08 0,00 0,00

11.1.Фінансова підтримка: на виплату 

заробітної плати та сплату податків та зборів 

на заробітну плату

2018-

2021

УКГ міської ради КП 

"Житомиртеплокомуне

нерго"

48 200,00 48 200,00 0,00 0,00  ІІ-ІІІ квартал 

11.2.Фінансова підтримка: на погашення 

заборгованості за спожитий природний газ за 

договорами реструктуризації

2018-

2021
11 870,21 11 870,21 2 967,55 25,00

Погашається заборгованість за 

спожитий природний газ згідно 

встановленого графіку

11.8.Фінансова підтримка для розрахунків з 

АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим 

угодам

2021 18 691,45 0,00 0,00 0,00 Кошти в бюджеті не передбачені 

Виконання заплановано на                    

ІІ-ІІІ квартал 

Забезпечити збереження та утримання 

на належному рівні міської зеленої зони

10 Забезпечення функціонування  фонтанів та 

безперебійної роботи КП 

"Житомирводоканал" з надання послуг 

населенню. Забезпечення належного стану 

водопровідного та каналізаційного 

господарства та відновлення живих водних 

ресурсів

УКГ міської ради КП 

"ЕМЗО Міськсвітло"

11

Забезпечити функціонування мереж 

зовнішнього освітлення

5

УКГ міської ради КП 

"Експлуатація 

штучних споруд"

7

Забезпечення безперебійної роботи КП 

"Житомиртеплокомуненерго" з надання 

послуг населенню.

УКГ міської ради КП 

"Житомирводоканал"
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Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді, тис.грн.

N 

з/п
Пріоритетні завдання 

І: Забезпечення функціонування об"єктів життєдіяльності  міста

Зміст заходів 
Інформація про виконання, або 

причини невиконання заходу

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, 

тис.грн.

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Відсоток 

виконання 

заходу, %Т
ер
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12 Сприяти забезпеченню екологічної 

безпеки та контролю за раціональним 

природокористуванням в м.Житомирі

12.1.Надання трансфертів КП «Інспекція з 

благоустрою м.Житомира» 2016-

2022

УКГ міської ради КП 

"Інспекція з благоустрою 

м.Житомира"
1 165,20 1 165,20 148,28 12,73

Забезпечується утримання відділу 

екології 

13 Демонтувати самовільно збудовані та 

встановлені металеві конструкції 

13.1.Демонтаж самовільно збудованих та 

встановлених металевих конструкцій на 

обʼєктах благоустрою, в т.ч. супровід 

демонтажу та демонтаж памятних дощок, 

анотаційних  дощок та памятників (75,0 

тис.грн.) та інші

2016-

2022

УКГ міської ради КП 

"Інспекція з благоустрою 

м.Житомира"
519,30 519,30 57,66 11,10

Демонтовано 988 самовільно 

збудованих та встановлених 

конструкції на обʼєктах 

благоустрою

14.1.Утримання місць загального 

користування - об"єктів благоустрою для 

утримння в належному санітарному стані

2016-

2022

УКГ міської ради КП 

"Інспекція з благоустрою 

м.Житомира", КП "Зеленбуд"
3 085,90 3 085,90 496,01 16,07

Забезпечено утримання в належному 

санітарному стані, роботи 

продовжуються 

14.2.Для забезпечення виконання 

повноважень щодо укладання, підписання, 

реєстрації, супроводу договорів про пайову 

участь в утриманні об’єктів благоустрою на 

території міста Житомира, а також контролю 

за сплатою пайової участі шляхом надання 

трансфертів КП «Інспекція з благоустрою 

м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного 

відділу

2018-

2021

УКГ міської ради КП 

"Інспекція з благоустрою 

м.Житомира"

350,00 350,00 350,00 100,00

Заключено153 договорів про пайову 

участь в утриманні об’єктів 

благоустрою на загальну суму 359,93 

тис.грн.

14.3.Утримання та поточний ремонт 

спортивних майданчиків
2018-

2021
574,20 574,20 82,04 14,29

Забезпечено належне утримання, 8 

спортивних майданчиків роботи 

продовжуються 

14.4.Фінансова підтримка на утримання 

громадських вбиралень
2020-

2021
717,90 717,90 93,01 12,96

Забезпечено належне утримання,    3-

х громадських вбиралень роботи 

продовжуються 

15 Забезпечити благоустрій  кладовищ 15.1.Утримання та поточний ремонт 

кладовищ м.Житомира та с.Вереси, в т.ч.  

кошти на забезпечення потреб виборчого 

округу

2016-

2022

УКГ міської ради КП 

"СККПО"
16 038,88 16 038,88 3 160,00 19,70

Забезпечено утримання в належному 

санітарному стані міських кладовищ, 

роботи продовжуються 

17.1.Утримання відділу технічного нагляду за 

обʼєктами благоустрою

2016-

2022
694,92 694,92 155,83 22,42 Забезпечено належне утримання 

17.2. Плата за видачу сертифіката, який 

видається у разі прийняття в експлуатацію 

закінченого будівництвом об'єкта

2017-

2022
34,24 34,24 0,00 0,00 IV квартал

167 766,01 149 074,56 23 865,53 16,01ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ І:

УКГ міської ради відділ 

технічного нагляду за 

об'єктами благоустрою

Забезпечити належне утримання  місць 

загального користування об"єктів 

благоустрою

17

14

Здійснити контроль за виконанням 

робіт по реконструкції, будівництву, 

утриманню та поточному ремонту на 

обʼєктах комунального господарства 

міста
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Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді, тис.грн.

N 

з/п
Пріоритетні завдання 

І: Забезпечення функціонування об"єктів життєдіяльності  міста

Зміст заходів 
Інформація про виконання, або 

причини невиконання заходу

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, 

тис.грн.

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Відсоток 

виконання 

заходу, %Т
ер
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о

н
ан
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я

Виконавці 

6 Покращити зовнішнє освітлення в місті 6.2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні 

ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в 

т.ч. придбання світлодіодних світильників та 

виготовлення ПКД

2016-

2022

УКГ міської ради КП 

"ЕМЗО Міськсвітло"

9 956,00 0,00 0,00 100,00 Кошти в бюджеті не передбачені 

Покращення фінансового стану 

підприємства, в т.ч.:
2016-

2022
2 269,94 2 269,94 594,48 26,19

10.18. Придбання техніки на умовах 

фінансового лізингу
2020-

2022
2 269,94 2 269,94 594,48 26,19

Сплачена частина кредитних 

зобов'язань згідно встановленого 

графіка

Проведення будівництва та капітального 

ремонту мереж, в т.ч.:
2016-

2022

УКГ міської ради КП 

"Житомирводоканал" 371,8 371,8 0,0 0,00

11.19.Виготовлення проектно-кошторисної 

документації з реконструкції каналізаційної 

станції "Чуднівська 3", за адресою: 

м.Житомир, вул.Чуднівська, 22а

2021 371,82 371,82 0,00 0,00 ІІ-IV квартал 

Фінансова підтримка для реалізації проектів, 

в т.ч.

УКГ міської ради КП 

"Житомиртеплокомуне

нерго"
246 909,21 76 958,31 13 683,50 17,78

12.3.Для реалізації проекту з розвитку 

системи теплопостачання у м.Житомирі за 

фінансування ЄБРР

2016-

2021
53 735,34 53 735,34 12 835,24 23,89

Забезпечено погашення кредитних 

зобов’язань згідно встановленого 

графіку 

12.6.Для реалізації проекту з розвитку 

енергоефективності у м.Житомирі за 

фінансування СЕКО, в т.ч.:

2016-

2020
115 686,90 15 736,00 0,00 0,00

12.6.1.Реконструкція теплових мереж 

котелень РК-10, вул.Вільський Шлях, 15, 

вул.Вільський Шлях, 18 в м.Житомирі. 

Реконструкція системи теплопостачання 

міста Житомира (Гоголівська, 3- Київська, 

82 (РК-9))

2016-

2021
12 390,20 0,00 0,00 Кошти в бюджеті не передбачені 

12.6.2.Технічне переоснащення теплових 

вузлів шляхом встановлення індивідуальних 

теплових пунктів (ІТП) в будинках, що 

підключені до котелень РК-10 (57 шт.), 

вул.Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул.Вільський 

Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в 

м.Житомирі

2016-

2021
35 000,00 5 421,00 0,00 0,00 ІІ-IV квартал 

Забезпечити безперебійне 

функціонування водопровідно-

каналізаційних мереж

10 Забезпечити належну та безперебійну 

роботу КП "Житомирводоканал" з 

надання послуг шляхом збільшення 

статутного капіталу

Забезпечити належну та безперебійну 

роботу КП 

"Житомиртеплокомуненерго" з надання 

послуг населенню шляхом збільшення 

статутного капіталу

12

ІІ. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення  благоустрою міста

11

УКГ міської ради КП 

"Житомирводоканал"



5

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді, тис.грн.
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І: Забезпечення функціонування об"єктів життєдіяльності  міста

Зміст заходів 
Інформація про виконання, або 
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Орієнтований 

обсяг 

фінансування 
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програми, 
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Річний обсяг 
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тис.грн.

Відсоток 
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м
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в
и

к
о

н
ан

н
я

Виконавці 

12.6.3.Реконструкція районної котельні РК-

10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й 

Винокурний, 36а, шляхом встановлення 

термодинамічної установки органічного 

циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини)

2020-

2021
31 608,10 10 000,00 0,00 0,00 ІІ-IV квартал 

12.6.4.Здійснення технічного нагляду за 

виконанням будівельних робіт на 

будівництві об'єкта "Реконструкція 

районної котельні РК-10 за адресою: 

м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, 

шляхом встановлення термодинамічної 

установки органічного циклу Ренкіна (паливо 

- тріска деревини)

2021 941,30 315,00 0,00 0,00 ІІ-IV квартал 

12.6.5.Реконструкція районної котельні РК-

10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й 

Винокурний, 36а, шляхом встановлення 

термодинамічної установки органічного 

циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) 

(Приєднання до зовнішніх електричних 

мереж термодинамічної установки та 

автоматичної системи комерційного обліку 

електричної енергії згідно нормативних 

документів) 

2021 16 247,30 0,00 0,00 Кошти в бюджеті не передбачені 

12.6.6.Реконструкція районної котельні РК-

10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й 

Винокурний, 36а, шляхом встановлення 

термодинамічної установки органічного 

циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) 

(підвищення ступеню автоматизації та 

заміни окремих одиниць технологічного 

обладнання існуючої газової котельні РК-10)

2021 19 500,00 0,00 0,00 Кошти в бюджеті не передбачені 

12.11.На погашення кредитних зобовязань за 

договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 

15.10.13 року 
2021 1 290,06 1 290,06 271,09 21,01

Забезпечено погашення кредитних 

зобов’язань згідно встановленого 

графіку 

12.19.Співфінансування контракту № А-

5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення 

попередньо ізольованих труб)" від 

14.02.2019 р. по проекту централізованого 

теплопостачання у м.Житомирі за 

фінансування ЄБРР

2019-

2021
23 000,00 4 000,00 0,00 0,00 ІІ-IV квартал 

Забезпечити належну та безперебійну 

роботу КП 

"Житомиртеплокомуненерго" з надання 

послуг населенню шляхом збільшення 

статутного капіталу

12
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12.20.Для співфінансування контракту №  А-

2.1  "ТЕЦ на біомасі" по проекту 

централізованого теплопостачання у м. 

Житомирі за фінансування ЄБРР

2021-

2022
51 000,00 0,00 0,00 Кошти в бюджеті не передбачені 

12.21. Придбання техніки на умовах 

фінансового лізингу 
2020-

2022
2 196,91 2 196,91 577,17 26,27

Сплачена частина кредитних 

зобов'язань згідно встановленого 

графіка

17 Забезпечити необхідну кількість місць 

поховань на міському кладовищі

17.1.7.Будівництво кладовища  та 

автостоянки на міському кладовищі в м. 

Житомирі  2 пусковий комплекс, І 

черга(сектори 56,57) (коригування) та 

виготовлення ПКД

2021

УКГ міської ради КП 

"СККПО"

1 600,00 800,00 0,00 0,00 ІІІ-IV квартал 

Фінансова підтримка для реалізації проектів, 

в т.ч.
852,27 852,27 223,73 26,25

18.1. Придбання техніки на умовах 

фінансового лізингу 
2020-

2022
852,27 852,27 223,73 26,25

Сплачена частина кредитних 

зобов'язань згідно встановленого 

графіка

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІІ: 261 959,2 81 252,3 14 501,7 17,85

429 725,3 230 326,9 38 367,2 16,66

Начальник управління                                                      О.В.Марцун

УКГ міської ради КП 

"СККПО"

Забезпечити належну та безперебійну 

роботу КП 

"Житомиртеплокомуненерго" з надання 

послуг населенню шляхом збільшення 

статутного капіталу

12

ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:

Забезпечити належну та безперебійну 

роботу КП "СККПО" з надання послуг 

населенню шляхом збільшення 

статутного капіталу

18


