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1.1.Капітальний ремонт 

житлових будинків, в т.ч. ветхих 

і аварійних, та окремих 

конструктивних елементів, а 

саме:

2021 УЖГ 3000,0 148,5

1.1.1.Капітальний ремонт 

внутрішньобудинкової мережі 

холодного водопостачання, в т.ч. 

насосного обладнання для 

підвищення тиску води у 

житловому будинку за адресою: 

проспект Миру, 12 

2021 УЖГ 148,5 148,5

 Проведена процедура 

закупівель через систему 

електронних закупівель, 

укладений договір з підрядною 

організацією на виконання 

капремонту, кошти будуть 

освоєні в ІІ кв-лі п.р.               

(перехідний обєкт на 2021 рік)

1.2.Реконструкція нежилових 

приміщень під житло для 

учасників бойових дій в зоні 

АТО та інших пільгових 

категорій населення,  а саме:

2021 УЖГ 1000,0 45,0 12,3 27,2

1.2.1. Реконструкція нежитлового 

приміщення під житло на пров. 

Паперовому, 16 в м. Житомир

2021 УЖГ 45,0 45,0 12,3 27,2

Зміст заходів

Термін 

виконан 

ня

Виконав 

ці

Дата і номер рішення міської ради,    

яким затверджено Програму та зміни до неї         від 24.12.2020 №46 /із змінами/

Відповідальний виконавець Програми    управління житлового господарства Житомирської міської ради

Відсоток 

виконання 

заходу

1. Виконання заходів Програми

№ 

п/п

Річний обсяг 

фінансування

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді, тис.грн

Пріорітетні завдання

Інформація про виконання 

або причини невиконання 

заходу

Термін реалізації Програми  2021-2025 роки

1 Провести капітальний 

ремонт житлового 

фонду, 

прибудинкових та 

внутрішньо-

квартальних 

територій                    

м. Житомира

(Програми житлового господарствата поводження з відходами на території Житомирської міської обєднаної територіальної громади на 2021-2025 роки)

ЗВІТ
про виконання цільових програм за програмно-цільовим методом бюджетування

Орієнтовни

й обсяг 

фінансуван

ня 

відповідно 

до 

програми, 

тис.грн

Проводяться роботи в 

житловому будинку по 

пров.Паперовому, 16 , а саме в 

2021 році  оплачена ПКД для 

газопостачання (перехідний 

обєкт на 2021 рік)

за січень-березень 2021 року



1.5.Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій 

житлових будинків та проїздів, в 

т.ч. ОСББ, та з відновленням 

підпірних стінок в т.ч. за 

пропозиціями депутатів

2021 УЖГ 15000,0

Планується проведення 

капітального ремонту 

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій за 

наявності бюджетного ресурсу

1.4. Капітальний ремонт 

житлових будинків на умовах 

співфінансування 

2021 УЖГ 15000,0

Планується проведення 

капітального ремонту житлових 

будинків на умовах 

співфінансування за наявності 

бюджетного ресурсу і коштів 

співвласників
1.5. Інші види капітального 

ремонту житлових будинків,                

а саме:

2021 УЖГ 686,7 686,7

 1.5.1. Капітальний ремонт 

інженерних мереж електро-

постачання житлового будинку 

по вул. Небесної Сотні, 29 в м. 

Житомир 

2021 УЖГ 163,1 163,1

Роботи будуть виконуватись 

після проведення тендеру                    

ПП "КВЖРЕП 8"

 1.5.2. Капітальний ремонт 

інженерних мереж електро-

постачання житлового будинку 

по вул. Бориса Лятошинського, 

15В в м. Житомир 

2021 УЖГ 107,0 107,0

 1.5.3. Капітальний ремонт 

інженерних мереж електро-

постачання житлового будинку 

по вул. Київська, 21 в м. 

Житомир 

2021 УЖГ 94,5 94,5

 1.5.4.Капітальний ремонт 

шиферного даху в житловому 

будинку по вул. Покровська, 25  в 

м. Житомир 

2021 УЖГ 322,1 322,1

1.6. Будівництво дитячого 

ігрового майданчика                        

в м. Житомирі (виготовлення 

ПКД)

2021 УЖГ 25,0 25,0

Планується на квітень п.р. у 

відповідності до затвердженого 

плану асигнувань

1.7. Капітальний ремонт частини 

житлового будинку сімейного 

типу із застосуванням 

енергозберігаючих технологій 

термомодернізації за адресою. м. 

Житомир, провул. Скельний, 3, 

кв.2

2021

УЖГ, 

служба у 

справах 

дітей

568,0

Захід запланований за 

пропозиціями служби захисту 

дітей, який буде виконуватись за 

наявності бюджетних коштів

Роботи будуть виконуватись 

після проведення тендеру                    

ПП "КВЖРЕП 8"

1 Провести капітальний 

ремонт житлового 

фонду, 

прибудинкових та 

внутрішньо-

квартальних 

територій                    

м. Житомира



2.1.Капітальний ремонт ліфтів 

житлового фонду на умовах 

співфінансування

1000,0 500,0

обсяг співфінансування

3.1.Виготовлення покажчиків 

(табличок) назви вулиці, 

провулка, площі та номерних 

знаків на фасади житлових 

будинків

2021 УЖГ 120,0 120,0
Проведений тендер, укладений 

договір на виконання робіт

3.2.Встановлення на фасади 

житлових будинків покажчиків 

(табличок) назви вулиці, 

провулка, площі та номерних 

знаків  

2021 УЖГ 40,0 40,0

Виконання робіт буде 

здійснюватись після 

виготовлення покажчиків

3.3.Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій 

житлових будинків 2021 УЖГ 6000,0 4000,0

Проведення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій 

житлового фонду розпочнеться 

з травня 2021 року у 

відповідності до плану 

асигнувань

3.4. Забезпечення потреби 

виборчих округів на обєкти 

житлово-комунального 

господарства

2021 УЖГ 1000,0 179,6

 Бюджетні призначення  

затвердженні 25.03.2021,                  

тому використання коштів буде 

здійснюватись у ІІ кв-лі п.р.

4.1.Демонтаж (розбирання, 

знесення) будівель
2021 УЖГ 35,5 35,5

1.1. Утримання нежитлових 

приміщень комунальної 

власності

2021 УЖГ 92,1 28,0 22,0 78,6

Здійснено відшкодування внесків 

на утримання нежитлових 

приміщень комунальної власності  

ОСББ "Домбровського 26"                   

на суму 10,7 тис.грн., ОСББ 

"Житичі" - 11,3 тис.грн., 

балансоутримувачем яких є КП 

"ВЖРЕП №6"

1.2. Утримання житлових 

приміщень дитячих будинків 

сімейного типу

2021 УЖГ

Запланований захід буде 

виконуватись за наявності 

бюджетних коштів

1.3.Технічна підтримка сайту по 

веденню електронної карти-

довідника житлового фонду 

м.Житомира

2021 УЖГ 16,0 5,0

Укладений договір на 

виконання заходу з 01.04.2021

1.Проводити 

ефективне вико-

ристання та 

утримання  обєктів 

комуна-льної 

власності 

В І кв-лі п.р.  на розгляд постійної 

комісії з  питань житлово-

комунального господарства та 

інфраструктури міської ради не 

вносилось погодження обєктів

4.Запобігти та 

ліквідувати 

надзвичайні ситуації 

та наслідки стихій-

ного лиха

Фінансування  заходу  здійснювати  лише  після  погодження обєктів з 

постійною комісією з  питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міської ради 

УЖГ

3.Забезпечити ремонт 

житлового фонду, 

прибудинкових 

територій, елементів 

та їх облаштування, 

інші заходи

2021

Планується оголошення 

конкурсу на визначення обєктів 

капремонту

2 2. Забезпечити 

надійну та 

безперебійну 

експлуатацію ліфтів в 

житловому фонді



2. Надання фінансової 

підтримки 

комунальним 

підприємствам

2.1. Фінансова підтримка для 

погашення боргу КП "ВЖРЕП 

№6" Житомирської міської ради 

перед КП 

"Житомиртеплокомуненерго" 

Житомирської міської ради за 

теплопостачання та перед 

Пенсійним фондом України на 

виплату та доставку пенсій, 

призначених на пільгових 

умовах, по комунальних 

підприємствах, що припинені

2021 УЖГ 123,0 75,4

 Використання бюджетних 

призначень, які  затвердженні 

25.03.2021, заплановано на квітень 

2021 року 

7 Здійснювати контроль 

за виконанням робіт 

на обєктах житлового 

господарства міської 

ради

7.1.Утримання відділу, що 

виконує функції по  контролю за 

виконанням робіт на обєктах 

житлового господарства міської 

ради 

2021 УЖГ 661,1 661,1 175,6 26,6

Відділом технагляду 

забезпечувався контроль за 

ремонтними роботами на 

обєктах житлового фонду

8 Обстежити технічний 

стан житлових 

будинків

8.1.Обстеження технічного стану 

конструкцій існуючих житлових 

будинків

2021 УЖГ 150,0 150,0
Планується обстежити 

технічний стан 2-х обєктів

9.1.Догляд за деревами і кущами 

(обрізання крон дерев, 

вирізування сухих гілок, 

знешкодження омели). 

Видалення окремих засохлих та 

пошкоджених дерев, садіння 

нових дерев і кущів, 

знешкодження омели

1150,0 1150,0 0,0 0,0

9.1.1.Видалення засохлих, 

пошкоджених дерев
952,0 952,0

9.1.2.Кронування дерев 198,0 198,0

1.1.Облаштування та поточний 

ремонт контейнерних 

майданчиків для збору ТПВ та 

для складування 

великогабаритних і будівельних 

відходів, встановлення парканів

2021 УЖГ 500,0 500,0

Бюджетні призначення 

заплановані на квітень-                

травень п.р.

 1.2.Виготовлення схеми 

санітарного очищення території 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади 

(розроблення, погодження та 

затвердження) 

2021 УЖГ

Запланований захід буде 

виконуватись за наявності 

бюджетних коштів

2.1.Придбання контейнерів 

(єврозразка) для збору ТПВ 2021 УЖГ

Запланований захід буде 

виконуватись за наявності 

бюджетних коштів

9

2021

За результатами проведеного 

тендеру   визначена підрядна 

організація на виконання робіт з 

кронування та знесення 

аварійних дерев на 

прибудинкових територіях 

житлового фонду з 12.04.2021.

УЖГ

Забезпечити 

збереження та 

утримання в 

належному стані 

зелених насаджень на 

прибудинкових 

територіях

1.Забезпечення 

санітарного очищення 

території 

Житомирської міської 

обєднаної 

територіальної 

громади

2.Оновлення 

матеріально-технічної 

бази для надання 

послуг з вивезення та 

захоронення 

побутових відходів

10.

11.



2.2.Придбання малогабаритних 

контейнерів (120-140 л) для 

збору ТПВ
2021 УЖГ

Запланований захід буде 

виконуватись за наявності 

бюджетних коштів

3.1.Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, видалення, 

знешкодження і захоронення 

відходів з несанкціонованих 

звалищ

2021 УЖГ 810,0 810,0

За результатами кварталу будуть 

оплачені  послуги,                                  

що виконувались КП 

"Автотранспортне підприємство 

0628"
3.2.Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, видалення, 

знешкодження і захоронення 

відходів (ліквідація безхазяйних 

сміттєзвалищ) 

2021 УЖГ 450,0 450,0

За результатами кварталу будуть 

оплачені  послуги,                                

що виконувались КП 

"Автотранспортне підприємство 

0628"
3.3.Придбання засобів 

пожежогосіння на полігоні ТПВ 2021 УЖГ

Запланований захід буде 

виконуватись за наявності 

бюджетних коштів

3.4. Придбання та встановлення 

приладів, обладнання для 

здійснення контролю за якістю 

атмосферного повітря на 

території Житомирської міської 

обєднаної територіальної 

громади

2021 УЖГ 400,0

Запланований захід буде 

виконуватись за наявності 

бюджетних коштів

Всього 47 827,40 9 609,80 209,85 2,2

Начальник  управління житлового господарства міської ради                                                                                          А.В. Гуменюк

2.Оновлення 

матеріально-технічної 

бази для надання 

послуг з вивезення та 

захоронення 

побутових відходів

11.

12. 3.Забезпечення 

виконання 

природоохоронних 

заходів та 

функціонування 

полігону ТПВ


