
                                                                                                                                                                                                                                                           Додаток 

Звіт 

                                                                               про результат виконання  

Міської цільової програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки 

за I квартал 2021 року 

 

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму:  24.12.2020   №31 

Відповідальний   виконавець Програми:   відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності 

Термін реалізації Програми:  2021-2022 роки 

 

1. Виконання заходів Програми  

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Пріоритетні 

  завдання 

 

 

Зміст 

заходів 

 

  

Термін   

виконання 

 

 

  

  Виконавці 

 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми,  

тис.грн. 

 

Річний 

обсяг 

фінансув

ання, 

 

тис.грн. 

 

Фактично 

профінанс

овано у 

звітному 

періоді, 

тис.грн. 

 

Відсоток 

виконання 

заходу,% 

 

Інформація 

про виконання, 

або причини 

невиконання 

заходу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



                                                                                                                                                                                                                                                           Додаток 

1 Забезпечити 

вільний 

доступ 

депутатам до 

профільної та 

нормативно-

правової 

літератури, 

пов’язаної із 

депутатською 

діяльністю 

 

 

 

 

Передплата 

періодичних 

видань 

профільної 

орієнтації, 

забезпечення 

депутатів 

нормативно-

правовою 

літературою, 

інформа-

ційними 

виданнями, 

законодавчи-

ми 

документами 

та 

довідковою 

літературою 

2021-2025 Відділ 

організацій-

ного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

     20,0       4,0 0,00 100% Захід виконано в 

повному обсязі. 

Виписка 

періодичних 

видань 

організована 

управлінням по 

зв’язках з 

громадськістю; 

депутати міської 

ради мають 

вільний доступ 

до періодичної 

літератури.  

 

 

 

 

2 Забезпечення 

депутатів 

матеріально-

технічними 

засобами 

 

Придбання 

послуг та 

товарів 

2021-2025 Відділ 

організацій-

ного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

580,0     116,0 15,8 13,6% Закупівля 

матеріально- 

технічних 

засобів 

здійснюється за 

потреби 

протягом 

поточного року. 
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3 Забезпечення 

безперебійної 

роботи ПТК 

«Віче» 

Послуги 

пов’язані з 

системами та 

підтримкою 

«Віче» СЕГ 

2021-2025 Відділ 

організацій-

ного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

    245,0      49,0    26,2   53,5% Інформаційно-

технічний 

супровід 

програмно-

технічного 

комплексу ПТК 

«Віче». 

 

4 Підвищити 

рівень 

професійних 

та 

управлінських 

навиків 

депутатів  

Організація 

навчань, 

семінарів, 

тренінгів для 

депутатів 

міської ради 

держав 

2021-2025 Відділ 

організацій-

ного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

    705,0    141,0 4,00    2,8% Навчання щодо 

заповнення 

декларацій 

(онлайн- 

12.03.2021); 

У I кварталі не 

було потреби у 

використанні 

коштів за 

вказаним 

пунктом. 

 

5 Забезпечити 

обмін 

досвідом 

щодо доброго 

врядування з 

іншими 

містами 

Організація 

заходів за 

участю 

депутатів та 

забезпечення 

прийому 

депутатських 

делегацій із 

2021-2025 Відділ 

організацій-

ного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

     950,0      190,0   0,00    0% Депутати 

відвідали  

місто Дніпро з 

метою обміну 

досвідом у 

реалізації 

важливих 

загальноміських 
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інших міст 

України та 

інших 

держав 

проєктів 

(08.02.2021). 

 

 

 

            Начальник відділу                                                                                                                                        Г.В. Семенко 













Звіт 

про результати виконання 

міської цільової програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» 

за І квартал у контексті здійснення нагородження 

 

За І квартал 2021 року 
Дата і номер рішення міської ради, 

Яким затверджено Програму та зміни до неї: 18.12.2017 р. № 879 

Відповідальний виконавець Програми_управління звернень та діловодства міської ради, управління по зв’язках із громадськістю, відділ 

організаційного забезпечення депутатської діяльності 
Термін реалізації Програми__2018-2020 роки 

1. Виконання заходів Програми 

№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст 

заходів 

Термін 

виконання 

Виконавці Річний обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансован

о 

у звітному 

періоді, тис. 

грн. 

Відсоток 

виконання 

заходу, % 

Інформація про 

виконання, або 

причини 

невиконання 

заходу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Стимулювати до 

активної громадської 

позиції та ефективної 

роботи трудові 

колективи установ, 

організацій та окремих 

громадян 

Забезпечення процесу 

нагородження відзнаками 

(нагородами, подарунками) 

міської ради: 

- відзнаки; 

- годинники; 

- бланки тощо 

2021-2025 управління 

звернень та 

діловодства 

Житомирської 

міської ради 

183,00        49,90             20% 

Нагороджено 

8 осіб 

Процес 

нагородження 

забезпечений 

відзнаками 

 
 

Начальник управління                                                                                                                                       В.В. Скороход 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Забезпечення процесу 

приватизації обєктів 

комунальної власності

2

Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області, відділ по управлінню та приватизації 

комунального майна міської ради

В І кв. 2021 року не 

проводилась незалежна оцінка 

приміщень та її рецензування, 

так як перелік обєктів 

приватизації затверджено 

міською радою 25.03.2021

--3333Виконавчий комітет 

Житомирської міської ради 

Житомирської області, відділ по 

управлінню та приватизації 

комунального майна

22 1,7 7,7 Замовлення технічної 

документації здійснюється 

поступово при виникненні 

необхідності

Захист майнових прав 

Житомирської міської 

територіальної громади 

відносно обєктів 

комунальної власності 

Виготовлення 

технічної документації 

та документів, 

необхідних для 

реєстрації права 

власності на обєкти 

нерухомого майна

Виконавчий комітет 

Житомирської міської ради 

Житомирської області, відділ по 

управлінню та приватизації 

комунального майна

2021Проведення 

незалежних оцінок 

приватизації, їх 

рецензування  

Дата 25.03.2021 номер рішення міської ради 31

1 2021 22

Орієнтов-

ний обсяг 

фінасуван-

ня 

відповідно 

до 

програми, 

тис.грн.

Виконавці

Термін 

виконан

ня

Зміст заходівПріоритетні завдання
№ 

з/п

Інформація  про виконання 

або причини невиконання     

заходу

Від-

соток 

викона

ння 

заходу

, %

Фактич-

но 

профіна

нсовано 

у 

звітному 

періоді, 

тис.грн.

Річний 

обсяг 

фінансув

ання, 

тис.грн.

Звіт

про результат виконання 

Термін реалізації Програми 2021-2025 роки

1. Виконання заходів Програми

назва міської цільової програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

за І квартал 2021 року


