
грн.

Назва головного розпорядника 
коштів План на 2015 рік Касові видатки Різниця

1 2 3 4=2-3

  Виконавчий комітет Житомирської 
міської ради 20,476,988.00 18,421,001.39 2,055,986.61

Придбання комп"ютерної техніки для 
організаційного відділу міської ради та 
виконавчих органів міської ради

88,140.00 87,758.00 382.00

Внески  до статутного капіталу в т.ч.: 17,299,561.00 17,120,101.07 179,459.93

 -КП "Агенство з управління майном" 
Житомирської міської ради на 
завершення будівництва житлового 
будинку по вул. Щорса,155

858,061.00 858,061.00

 -КП "Готельне господарство 
"Житомир" Житомирської міської ради 
на погашення заборгованості по зарплаті

178,000.00 178,000.00

 - КП "Житомирське трамвайно - 
тролейбусне управління" Житомирської 
міської ради, в тому числі на: 

16,263,500.00 16,262,040.07 1,459.93

 -придбання вузлів, агрегатів, 
матеріалів, запасних частин для 
проведення капітального ремонту 
електротранспорту

3,650,509.88 3,650,487.00 22.88

 -придбання GPS навігації на 
новопридбаний рухомий склад та 
спецтехніку, придбання пристроїв для 
озвучення зупинок

176,760.00 176,760.00

 -придбання рейок, стрілки, трамвайної 
колії та комплектуючих до них  для 
проведення капітального ремонту 
ділянки колії (вул.Небесної сотні - 
Котовського та вул.Корольова)

393,408.72 393,408.72

Узагальнена інформація головних розпорядників бюджетних коштів щодо 
використання бюджету розвитку станом на 31.12.2015 року

(з урахуванням субвенцій з обласного та державного бюджету, коштів НЕФКО)



 -придбання контактного проводу, 
спецчастин, матеріалів та ізоляторів 
для проведення капітального ремонту 
ділянки вул.Київської 

558,148.40 558,148.40

 -придбання кабелю 600 Вт для 
проведення капітального ремонту 
ділянки вул.Київської ТП 2

150,000.00 150,000.00

 -придбання трансформаторів струму 
на вузлах обліку 128,700.00 127,668.95 1,031.05

 -впровадження автоматизованої 
системи обліку і управління 
підприємством (фінансування 
здійснюється після надання висновку 
МІЦ та за погодженням постійних 
комісій)

649,973.00 649,973.00

 -виплата заробітної плати 
працівникам 9,800,000.00 9,800,000.00

 -придбання та улаштування зупинок 
громадського транспорту 476,000.00 476,000.00

  -модернізація існуючого диспетчерського 
обладнання на базі комплексу телемеханіки 
"Граніт - Мікро" (реалізація 1-го етапу 
впровадження) 

280,000.00 279,594.00 406.00

Будівництво світлофорного об'єкту по 
вул. Вітрука,33 241,241.00 16,920.00 224,321.00

Будівництво світлофорного об'єкту на 
перехресті вул. Красовського- Соснової 267,046.00 267,046.00

Будівництво світлофорного об'єкту на 
перехресті вул. Новосінна - Чехова 260,000.00 16,920.00 243,080.00

Проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок 100,000.00 43,302.32 56,697.68

Придбання комп"ютерної техніки та 
програмного забезпечення для 
впровадження системи електронного 
урядування "е - Місто"( за умови 
затвердження підсумків конкурсу на 
сесії)

1,080,000.00 1,080,000.00



Програма "Безпечне місто" (реалізація 
другого етапу створення міської 
системи відеоспостереження)

1,141,000.00 1,136,000.00 5,000.00

  Управління освіти Житомирської 
міської ради 57,401,712.76 51,499,030.66 5,902,682.10

Капітальний ремонт приміщення, 
фасаду управління освіти Житомирської 
міської ради та заміна пошкодженого 
асфальтованого покриття бруківкою  за 
адресою: вул. В.Бердичівська, 7 

1,315,703.00 975,594.96 340,108.04

Дошкільні заклади 16,568,655.30 16,129,556.21 439,099.09

Витрати на забезпечення потреб 
виборчого  округу м.Житомира за 
пропозиціями депутатів  міської ради 
Самчук О.Г., Кучик В.К., 
Кропивницький В.М., Горай О.С., 
Леонченко Н.П., Радько О.С., Савченко 
Г.В., Фещенко О.А., Цимбалюк Л.В., 
Мірошніков С.О., Примачек

123,625.00 123,295.00 330.00

Встановлення та заміна приладів обліку 
тепла з регулюючими клапанами в ДНЗ 2,885,796.00 2,885,796.00

Заміна холодильно-технологічного 
обладнання в дошкільних навчальних 
закладах

363,000.00 363,000.00

Придбання холодильно-технологічного 
обладнання 976,300.00 976,300.00

Закупівля контейнерів для сміття 98,992.00 98,992.00

Гідроакумулятор для ЦРД № 53 10,695.83 10,695.83

Придбання модулів горячої води для   
ДНЗ № 30, 21 125,190.00 125,190.00

Придбання ігрового обладнання 95,060.00 95,060.00

Придбання сантехнічного обладнання 
для ДНЗ №70 17,200.00 17,200.00

Придбання проектора для ЦРД №69 8,893.00 8,893.00

Придбання запобіжних клапанів для 
котлів в ДНЗ №35 10,600.00 10,600.00



Придбання обладнання для харчоблоків 
(стелажі,столи з бортом,мийки) всього 93,944.00 93,944.00

Придбання бойлеру Аристон 100 л для  
ДНЗ № 52 2,550.00 2,550.00

Придбання обладннаня для харчоблоку 
НВК №11 (столи з бортом,мийки, сушка 
навісна)

17,030.00 17,030.00

Придбання обладннаня для харчоблоку 
ДНЗ № 45 (столи з бортом,мийки, сушка 
навісна)

12,972.00 12,972.00

Придбання установки 
ультрафіолетового знезаражувача для 
НВК №11

7,659.00 7,659.00

Придбання багатофункціонального 
пристрою та кольорового принтера для 
ЦРД № 69

8,800.00 8,800.00

Придбання приладу керування для ДНЗ 
№26 8,280.00 8,280.00

Придбання умивальника з нержавійки з 
тумбою для ДНЗ № 70 4,000.00 4,000.00

Придбання комплекту меблів для 
їдальні НВК №11 34,920.00 34,920.00

Придбання столів СП-4 з бортом для 
харчоблоку НВК №38 8,136.00 8,136.00

Придбання пральної машини для ДНЗ 
№ 26 21,600.00 21,600.00

Придбання сушок для рук НВК №11 8,310.00 8,310.00

Придбання столів для харчоблоку ДНЗ 
№57 17,988.00 17,988.00

Придбання холодильника для ДНЗ №49 7,000.00 7,000.00

Придбання баяна "Мечта" та 
парогенератора з праскою для НВК №38 17,480.00 17,480.00

Придбання ноутбука і монітора для 
ЦРД № 69 12,813.00 12,813.00

Придбання парогенератора з 
праскою для НВК №11 5,330.00 5,330.00



Придбання електричних бойлерів 
для ДНЗ №26 19,600.00 19,600.00

Придбання оргтехніки для НВК №65 7,100.00 7,100.00

Придбання столів та мийки для ДНЗ 
№3 27,188.00 27,188.00

Придбання мийки з нержавійки 2-х 
секційної для харчоблоку ДНЗ№35 4,896.00 4,896.00

Придбання холодильноъ шафи для 
ДНЗ№6 23,665.00 23,665.00

Придбання ксероксу для НВК №38 2,505.00 2,505.00

Придбання принтера для НВК №38 2,505.00 2,505.00

Придбання холодильника для НВК 
№38 5,970.00 5,970.00

Придбання апарата УВЧ для НВК 
№59 20,485.00 20,200.00 285.00

Придбання принтера для НВК №59 2,505.17 2,505.00 0.17

Придбання парогенератора для НВК 
№59 5,330.00 5,330.00

Придбання комплекту електротенів 
для ДНЗ №29 2,520.00 2,520.00

Придбання телевізора для ДНЗ №44  
(обл.депутат.) 10,000.00 10,000.00

 Придбання пральної машини для 
дитячого садка №66 (обл.депутат) 15,000.00 15,000.00

 Придбання стравоварного котла КЕ-100 
М для дитячого садка №46 
(обл.депутат)

25,000.00 25,000.00

Придбання мультимедійного комплексу, 
кольорового лазерного принтеру, 
магнітофона, комп"ютера НВК №11 
(обл.депутат)

20,000.00 20,000.00

Придбання мультимедійного проектора 
та екрану для проектора для ЖДНЗ № 3 
(обл.депутат)

10,000.00 10,000.00



Придбання швейної машини, захистної 
сітки для вікон, праски промислової для 
ДНЗ №57 (обл.депутат)

4,600.00 4,600.00

Придбання системного блоку для ДНЗ 
№ 37 (обл.депутат) 8,000.00 8,000.00

Придбання компютерів ДНЗ №42 
(обл.депутат) 20,000.00 19,998.60 1.40

Придбання морозильних камер та 
пральної машини для ЦРД №5 
(обл.депутат)

21,600.00 21,600.00

Придбання мультимедійного центру для 
ДНЗ №26 (обл.депутат) 15,355.00 15,210.00 145.00

 Виготовлення та облаштування дитячих 
майданчиків для ДНЗ №33 (обл.депутат) 35,000.00 34,900.00 100.00

 Заміна віконних блоків на 
металопластикові по ЖДНЗ №71 
(обл.депутат)

3,750.00 3,750.00

Капітальний ремонт зі встановленням 
металопластикових конструкцій для 
ДНЗ №40 (обл.депутат)

19,000.00 19,000.00

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №3 380,542.20 380,542.20

Капітальний ремонт фасаду із заміною 
віконних блоків ДНЗ № 3 782,111.56 782,111.56

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на перенос комерційних 
вузлів обліку газу з газопроводів 
низького тиску після шкафного 
регуляторного пункту на газопроводи 
середнього тиску у власній котельні 
ДНЗ № 10

5,320.00 5,320.00

Капітальний ремонт з переносом 
комерційного вузла обліку газу з 
газопроводу низького тиску на 
газопровід середнього тиску в ДНЗ № 10 

132,566.00 132,565.03 0.97

Капітальний ремонт харчоблоку ЖДНЗ 
№ 15 227,610.80 227,610.80

Капітальний ремонт димової труби  ДНЗ 
№15 220,800.00 133,946.00 86,854.00

Капітальний ремонт системи опалення 
ДНЗ № 21 705,135.80 705,135.80



Капітальний ремонт вхідних груп ДНЗ 
№ 21 57,340.20 57,340.20

Заміна ламп розжарювання на 
світодіодні світильники та лампи  ДНЗ  
№21,44

318,048.00 318,048.00

Капітальний ремонт зовнішньої 
каналізації (ліквідація вигрібної ями) 
ДНЗ №27

255,075.40 255,075.40

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 29 24,825.40 24,785.40 40.00

Капітальний ремонт відновлення 2-х 
групових приміщень ДНЗ № 29 261,667.00 261,665.60 1.40

 Капітальний ремонт інженерних мереж 
ДНЗ № 30 84,974.20 84,974.20

Капітальний ремонт системи опалення 
ДНЗ № 30 1,017,931.40 952,931.40 65,000.00

 Капітальний ремонт інженерних мереж 
ДНЗ № 32 91,034.50 91,034.50

Капітальний ремонт водопроводу, 
каналізації та санвузлів ДНЗ № 33 345,369.39 345,369.39

Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 
37 198,698.80 198,698.80

Капітальний ремонт покрівлі 
Житомирського спеціального центру 
розвитку дитини санаторного типу № 41

1,147,427.32 1,147,427.32

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації  на капітальний ремонт 
харчоблоку ДНЗ № 43 

15,804.00 15,804.00

Капітальний ремонт харчоблоку   ДНЗ 
№43 241,164.00 241,164.00

Капітальний ремонт 4-х групових 
приміщень ДНЗ № 45 637,824.71 637,824.71

Капітальний ремонт приміщень (заміна 
віконних блоків на металопластикові 
конструкції) ДНЗ № 45

200,225.60 200,225.60

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт 
приміщення та інженерних мереж 
Житомирського центру розвитку дитини 
№ 68 

21,504.00 21,504.00

Завершення Капітального ремонту 
басейну з влаштуванням системи 
вентиляції,підігріву води,хімочистки 
ДНЗ № 68 

881,000.00 778,462.87 102,537.13



в тому числі субвенція з державного 
бюджету 321,000.00 321,000.00

Заміна віконних та дверних блоків на 
металопластикові конструкції у 
загальноосвітніх закладах

2,732,541.02 2,552,751.00 179,790.02

Капітальний ремонт приміщень 
(заміна віконних блоків на 
металопластикові конструкції) ДНЗ 
№55

29,700.00 29,436.00 264.00

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на утеплення ЦРД №53 та 
ДНЗ №71

216,676.00 216,676.00

Загальноосвітні школи 32,075,882.24 28,762,397.86 3,313,484.38

Витрати на забезпечення потреб 
виборчого  округу м.Житомира за 
пропозиціями депутатів  міської ради 
Мойсеєв Ю.В., Янчук, Пухтаєвич М.Г., 
Фещенко О.А., Велтчко О.Ю., 
ШустВ.П.,Буряченко Б.Д., Янушевич 
Ю.Є., ПримачекМ.С., Бірюченко В.Л.

150,128.00 149,174.00 954.00

Встановлення та заміна приладів обліку 
тепла з регулюючими клапанами 857,879.00 857,879.00

Встановлення фільтрів очистки води в 
загальноосвітніх навчальних закладах 1,764,032.00 1,764,032.00

Придбання дошки маркерної ЗОШ №28  
(обл.депутат)

4,000.00 4,000.00

Придбання мультимедійної дошки та 
холодильника для  Житомирського 
ліцею №25 ім.М.О.Щорса (обл.депутат)

30,000.00 29,990.00 10.00

Придбання мультимедійної апаратури  
для Житомирської міської гуманітарної 
гімназії №23 (обл.депутат)

15,000.00 15,000.00

Придбання мультимедійної 
апаратури,комп"ютерів та холодильника 
для ЗОШ №14 (обл.депутат)

51,147.00 51,140.00 7.00

Придбання телевізорів та комп"ютерів 
для ЗОШ №1 (обл.депутат) 31,668.00 31,668.00

Придбання меблів та навчального 
приладдя для ЗОШ №10 (обл.депутат) 9,000.00 9,000.00



Придбання оргтехніки для ЗОШ №5 
(обл.депутат) 7,000.00 6,997.00 3.00

Придбання оргтехніки для ліцею №25 
(обл.депутат) 10,000.00 9,998.50 1.50

 Придбання багатофункціонального 
пристрою для ЗОШ № 10 І-ІІІ ст. 
(обл.депутат)

5,000.00 4,752.00 248.00

Придбання радіоапаратури для ЗОШ № 
21 І-ІІІ ст .(обл.депутат) 7,000.00 6,996.00 4.00

Придбання проектора для 
Житомирського екологічного ліцею № 
24 (обл.депутат)

7,607.00 7,607.00

Придбання телевізора для ліцею № 25 
(обл.депутат) 10,000.00 9,990.00 10.00

Придбання ноутбука для Житомирської 
ЗОШ №6 ім.Короленка (обл.депутат) 5,000.00 4,820.00 180.00

Придбання ноутбука для 3-В класу 
Житомирської ЗОШ І-ІІІ ст. №6 ім. 
В.Г.Короленка (обл.депутат)

4,647.00 4,647.00

Придбання холодильно-технологічного 
обладнання 562,624.00 562,624.00

Заміна ламп розжарювання на 
світодіодні світильники та лампи  ЗОШ 
№10

44,851.25 44,851.25

Придбання електричного бойлеру в 
ЗОШ №20,27,35 ,гімназії №3 (заміна 
газової колонки на електричний бойлер)

5,200.00 5,200.00

Придбання системи біологічної очистки 
води (насосної станції) для ЗОШ №15 9,500.00 9,500.00

Придбання насосної станції для ЗОШ № 
15 9,500.00 9,500.00

Придбання плити для ЗОШ № 35 3,580.00 3,580.00

Придбання комплекту огороджуючих 
конструкцій біологічної системи 
очистки води для ЗОШ №15

20,000.00 20,000.00

Придбання обладнання для 
загальноосвітніх навчальних закладів  
(субвенція з державного бюджету)

27,000.00 27,000.00

Придбання комплектів приставок до 
гальванометру "Шкільник -1" 97,200.00 97,200.00



Придбання мультимедійного 
обладнання для закладів 73,000.00 73,000.00

Придбання мультимедійного 
обладнання для гімназії №3 та ліцею 
№25

71,940.00 71,940.00

Придбання автоматичних сушарок 
для рук ЗОШ №8 11,996.00 11,996.00

Придбання мультимедійного 
обладнання для ЗОШ №8 та ЗОШ 
№15

71,940.00 71,940.00

Придбання крісел для актового залу 
для Житомирського міського 
колегіуму

198,660.00 198,660.00

Придбання підручників (дежавна 
субвенція) 539,000.00 539,000.00

Створення систем відеоспостереження 1,125,000.00 1,125,000.00

 Заміна вікон для ЗОШ № 28  
(обл.депутат)

20,897.00 20,897.00

Заміна та встановлення метало-
пластикових віконних блоків для ЗОШ 
№21 (обл.депутат)

9,600.00 9,437.00 163.00

Заміна та встановлення метало-
пластикових віконних блоків для  
Житомирської міської гуманітарної 
гімназії № 23 (обл.депутат)

5,950.00 5,817.00 133.00

Капітальний ремонт покрівлі основного 
корпусу і майстерні ЗОШ № 1 1,106,329.08 1,106,329.08

Капітальний ремонт тепломережі ЗОШ 
№1 по вул.Якіра,26 в м.Житомирі 296,354.22 296,354.22

Капітальний ремонт існуючого 
спортивного майданчика початкової 
школи-ліцею № 2 

1,015,895.00 1,015,895.00

Капітальний ремонт приміщень 
майстерні Житомирської міської гімназії 
№ 3 

841,396.60 841,396.60

Капітальний ремонт водопровідно-
каналізаційної системи ЗОШ № 5 372,685.44 372,685.44



Капітальний ремонт  спортивного 
майданчика Житомирської 
загальноосвітньої школи № 5 

232,508.00 232,508.00

Капітальний ремонт санвузлів ЖЗОШ 
№ 5 1,054,060.99 1,054,060.99

Капітальний ремонт покрівлі та 
приміщень ЗОШ № 6 1,014,689.00 1,014,689.00

Капітальний ремонт приміщень блоку 
№5 ЗОШ № 6 за адресою 
м.Житомир,вул. Короленка,7

124,747.00 124,746.30 0.70

Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ № 7 410,925.10 410,925.10

Капітальний ремонт асфальтового 
покриття ЗОШ № 7 977,615.40 977,615.40

в тому числі субвенція з державного 
бюджету 289,000.00 289,000.00

Капітальний ремонт 
електроарматури з підключенням 
конвекторів в учбовому корпусі "Б" 
ЗОШ №8

91,812.00 91,812.00

 Капітальний ремонт приміщення ЗОШ 
№ 12 (підлога на І поверсі, їдальня, 
фойє)  

1,090,468.00 1,090,368.76 99.24

Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ №14 896,864.48 896,864.48

Капітальний ремонт  спортивного 
майданчика Житомирської 
загальноосвітньої школи №14 

265,179.20 265,179.20

Капітальний ремонт димової труби 
котельні ЗОШ №15 93,855.48 93,855.48

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №20 988,384.56 988,384.56

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №21 595,616.20 595,616.20

Капітальний ремонт  спортивного 
майданчика Житомирської 
загальноосвітньої школи № 22

233,892.38 233,892.38



Капітальний ремонт спортивного 
майданчика гімназії № 23 632,004.40 632,004.40

Капітальний ремонт двох спортивних 
залів гімназії № 23 789,542.40 789,542.40

Встановлення системи вентиляції в 
Житомирському екологічному ліцеї № 
24

884,023.60 674,023.60 210,000.00

Капітальний ремонт електромережі та 
електрообладнання ЗОШ № 26 725,884.00 725,884.00

Капітальний ремонт по заміні 
електрообладнання ЗОШ №26 962,074.00 962,074.00

Капітальний ремонт санвузлів філіалу 
ЗОШ № 27 380,265.00 380,265.00

Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ № 
28 879,827.40 879,827.40

Капітальний ремонт зовнішньої 
каналізаційної  мережі ЗОШ №28 674,167.00 674,166.80 0.20

Капітальний ремонт вхідної групи 
тильної сторони фасаду будівлі та інших 
приміщень ЗОШ №28

290,660.00 190,210.00 100,450.00

в тому числі субвенція з 
державного бюджету 50,357.60 50,357.60

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт 
будівлі  групи продовженого дня ЗОШ 
№ 35 

26,028.00 26,028.00

Капітальний ремонт будівлі групи 
продовженого дня ЗОШ №35 (покрівлі) 1,142,042.40 733,560.64 408,481.76

в тому числі субвенція з державного 
бюджету 312,642.40 312,642.40

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на перенос комерційних 
вузлів обліку газу з газопроводів 
низького тиску після шкафного 
регуляторного пункту на газопроводи 
середнього тиску у власній котельні 
ЗОШ № 10, 32, 36

15,960.00 15,960.00



Капітальний ремонт з переносом 
комерційного вузла обліку газу з 
газопроводу низького тиску на 
газопровід середнього тиску в ЗОШ № 
10,32,36

361,577.40 361,577.40

Капітальний ремонт інженерних мереж 
в Житомирському міському колегіумі 536,735.18 283,593.00 253,142.18

Капітальний ремонт санвузлів в 
Житомирському міському колегіумі 1,000,347.00 1,000,347.00

Капітальний ремонт покрівлі ліцею 
ЖДТУ 589,772.00 589,772.00

Заміна віконних та дверних блоків на 
металопластикові конструкції у 
загальноосвітніх закладах

4,141,939.68 3,466,980.88 674,958.80

Капітальний ремонт приміщень (заміна 
дверних блоків на металопластикові 
конструкції ) ЗОШ №36

19,316.80 19,316.80

Капітальний ремонт приміщень (заміна 
віконних  блоків на металопластикові 
конструкції ) ЗОШ № 14

131,816.40 131,816.40

Капітальний ремонт приміщень 
(заміна віконних та дверних блоків 
на металопластикові конструкції) 
ЗОШ №19

98,349.20 97,711.20 638.00

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на утеплення ЗОШ № 26 та 
ЗОШ №27

200,956.00 200,956.00

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по загальноосвітнім 
школам

12,770.00 12,770.00

Позашкільна освіта 3,065,960.46 2,075,535.06 990,425.40

Витрати на забезпечення потреб 
виборчого  округу м.Житомира за 
пропозиціями депутатів  міської ради 
Стойко В.М.

16,000.00 16,000.00

Придбання лічильника (55,5 тис. грн.) та 
підсилювача звуку (35,0 тис. грн.) для 
Житомирської міської школи 
хореографічного мистецтва "Сонечко"

90,500.00 89,748.00 752.00



Встановлення фільтрів очистки води в 
позашкільних закладах 300,000.00 285,378.00 14,622.00

Придбання насосної станції для ШХМ 
"Сонечко" 10,500.00 10,500.00

Придбання оргтехніки, лабораторного 
обладнання та комютерної техніки для 
МЦНТТУМ

34,105.60 34,100.00 5.60

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт 
покрівлі МЦНТТУМ

15,127.20 15,127.20

Капітальний ремонт покрівлі 
МЦНТТУМ за адресою Б.Тена,82 337,964.40 337,964.40

Капітальний ремонт покрівлі та фасаду 
МЦНТТУМ за адресою вул Гагаріна ,22 1,347,936.90 522,936.90 825,000.00

Капітальний ремонт приміщень 
навчального корпусу МЦНТТУМ за 
адресою: вул. Гагаріна,22 

499,953.56 349,953.56 150,000.00

Капітальний ремонт санвузлів Центру 
творчості дітей і молоді 269,372.80 269,372.80

Заміна віконних та дверних блоків на 
металопластикові конструкції у 
загальноосвітніх закладах

144,500.00 144,454.20 45.80

Методична робота, інші заходи у сфері 
народної освіти 36,500.00 36,500.00

Придбання мультимедійного обладнання 15,000.00 15,000.00

Придбання ноутбука 21,500.00 21,500.00

Централізовані бухгалтерії обласних, 
міських, районних відділів освіти 434,500.00 424,195.80 10,304.20

Заміна застарілої комп'ютерної техніки в 
централізованій бухгалтерії управління 
освіти

99,000.00 99,000.00

Закупівля кондиціонерів 2 шт 28,000.00 28,000.00

Закупівля комп'ютерної техніки 167,500.00 167,490.00 10.00

Капітальний ремонт приміщення 
централізованої бухгалтерії управління 
освіти

10,294.20 10,294.20



Заміна віконних блоків на 
металопластикові конструкції в 
централізованій бухгалтеріі управління 
освіти

129,705.80 129,705.80

Групи централізованого 
господарського обслуговування 53,500.00 53,500.00

Придбання 4-х одиниць комп'ютерної 
техніки 41,500.00 41,500.00

Придбання принтерів 12,000.00 12,000.00

Утримання та навчально-
тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

1,630,095.00 1,458,331.30 171,763.70

Витрати на забезпечення потреб 
виборчого округу м.Житомира за 
пропозиціями депутата міської ради  
Єлісєєва О.В. на придбання килимового 
покриття для ДЮСШ №2

9,000.00 9,000.00

Встановлення та заміна приладів обліку 
тепла з регулюючими клапанами 119,395.00 119,348.00 47.00

Встановлення фільтрів очистки води 110,252.00 110,252.00

Закупівля тренажерного обладнання 199,000.00 199,000.00

Придбання килима борцівського для 
ДЮСШ №2 30,000.00 30,000.00

Придбання килимового покриття для 
ДЮСШ №2 34,931.00 34,931.00

Придбання тренажерного обладнання 
для ДЮСШ №2 40,000.00 39,935.40 64.60

Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ 
№2 за адресою: м.Житомир, вул. 
Хлібна,24

938,517.00 821,138.50 117,378.50

Заміна вікон на енергоефективні по 
закладах освіти, в тому числі на умовах 
співфінансування з батьками 

99,000.00 94,726.40 4,273.60

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по дитячо-юнацьким 
спортивним школам

50,000.00 50,000.00



Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво 
та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів

518,550.00 427,752.71 90,797.29

Реконструкція санвузлів майстерні ЗОШ 
№ 36 370,000.00 279,204.71 90,795.29

 Будівництво спортивного  залу  ЗОШ 
№10 за адресою : м.Житомир, Київське 
шосе,37(виготовлення проектно - 
кошторисної документації) 

148,550.00 148,548.00 2.00

 Фінансування енергозберігаючих 
заходів 546,700.00 546,700.00

 Придбання GSM модулів на придбання 
обліку теплової енергії в закладах 
освіти(в т.ч. роботи по їх 
встановленню,необхідне програмне 
забезпечення,71 GSMмодулів по 7700) 

546,700.00 546,700.00

Кредиторська заборгованість станом 
на 01.01.2015 року 1,155,666.76 1,155,666.76

  Управління у справах сім’ї, молоді 
та спорту Житомирської міської ради 839,027.00 800,437.00 38,590.00

Утримання Центру соціальної допомоги 
учасникам АТО та їх сім"ям (придбання 
багатофункціонального пристрою)

6,000.00 3,899.00 2,101.00

Капітальний ремонт м’якого покриття 
даху, частковий ремонт приміщення 
підліткового клубу "Вікторія"

207,561.00 207,561.00

Капітальний ремонт міні-футбольного 
поля біля підліткового клубу "Вікторія" 131,629.00 123,680.00 7,949.00

Реконструкція спортивного майданчика 
за адресою: проспект Миру,12 144,743.00 138,071.00 6,672.00

Реконструкція спортивного майданчика 
за адресою: вул.Перемоги,49 179,994.00 158,126.00 21,868.00

 Придбання 2 комп’ютерів та 
копіювального принтера для 
корекційного центру з надання 
соціальних послуг 

34,100.00 34,100.00



 Придбання розбірного рингу для 
проведення міжнародних, 
всеукраїнських та міських змагань, 
застосування його на загальноміських 
заходах 

135,000.00 135,000.00

  Управління охорони здоров'я 
Житомирської міської ради 19,660,382.92 19,570,846.54 89,536.38

Л і к а р н і 16,495,541.00 16,442,149.06 53,391.94

Витрати на забезпечення потреб 
виборчого  округу м.Житомира за 
пропозиціями депутатів  міської ради 
(Ковалюк Н.Д., Голішевський С.А., 
Радько О.С., Буряченко Б.Д., Гірук В.В., 
Ковалюк Н.Д., Пархомчук О.О., 
Самборський Ю.А.,  Самчук О.Г., 
Янушевич Ю.Є.)

176,770.00 176,770.00

Придбання лазерного літотриптора для 
уронефрологічного відділення КУ ЦМЛ 
№1

1,600,078.00 1,600,078.00

Придбання ноутбука для 
кардіологічного відділення КУ ЦМЛ №1 
(обл.депутат)

6,000.00 6,000.00

 Придбання дифибрілятора ДКІ-10 
"Аксіон" для КУ ЦМЛ № 2 (обл.депутат) 80,000.00 80,000.00

 Придбання добового монітора 
артеріального тиску для кардіологічного 
відділення КУ ЦМЛ № 2 (обл.депутат) 

15,580.00 15,580.00

Придбання гінекологічного крісла з 
колькоскопом та кріодеструктора для 
поліклініки КУ ЦМЛ № 2 за адресою: 
вул.Л.Українки, 16

656,381.44 656,381.44

Придбання ехотомографа для 
кардіологічного відділення КУ ЦМЛ № 2 2,740,044.50 2,740,044.50

Придбання аналізатора 
напівавтоматичного фотометра для 
клініко-діагностичної лабораторії 
поліклініки за 
адресою:вул.Л.Українки,16 КУ ЦМЛ № 
2

106,874.06 106,873.74 0.32

Придбання шприцевого насосу та 
інфузомату для кардіологічного 
відділення КУ ЦМЛ №2 (обл. депутат)

84,839.74 84,839.74



Придбання інфузійних стійок для 
кардіологічного відділення КУ ЦМЛ №2 
(обл.депутат)

10,160.26 10,160.24 0.02

Придбання медичного обладнання для 
карбіологічного відділення КУ ЦМЛ №2 
(обл.депутат)

59,000.00 59,000.00

Придбання медичних інструментів для 
ендоскопічної хірургії КУ ЦМЛ № 2 
(обл.депутат)

40,000.00 40,000.00

Придбання медичного інструментарію 
для відділень хірургічного профілю КУ 
ЦМЛ №2

10,000.00 9,430.79 569.21

Придбання апарату штучної вентиляції 
легенів КУ ЦДМЛ 605,000.00 604,999.40 0.60

Придбання системи холтерівського 
моніторингу серцево- судинної системи 
КУ ЦДМЛ 

133,500.00 133,482.50 17.50

Придбання ехоенцефалографа КУ 
ЦДМЛ 113,000.00 113,000.00

Придбання гематологічного 
автоматичного аналізатора КУ ЦДМЛ 220,100.00 220,099.00 1.00

Придбання напівавтоматичного 
біохімічного аналізатора КУ ЦДМЛ 99,700.00 99,700.00

Придбання фотометра КУ ЦДМЛ 19,100.00 19,100.00

Прибдання електрокардіографа КУ 
ЦДМЛ 30,000.00 30,000.00

Придбання трьох мікроскопів для 
клініко-діагностичних лабораторій КУ 
ЦДМЛ

77,850.00 77,850.00

Придбання центрафуги лабораторної  
КУ ЦДМЛ 21,200.00 21,200.00

Придбання витяжної шафи КУ ЦДМЛ 48,480.00 48,480.00

Придбання стерилізаторів ГП-80 та ГП-
20 КУ ЦДМЛ 71,070.00 70,980.00 90.00

Придбання комп"ютерів 97,200.00 96,430.00 770.00



Придбання матеріалів для ремонту 
басейну поліклініки № 1 КУ ЦДМЛ 126,218.00 126,218.00

Придбання трьох електрокардіографів 
для КУ ЦДМЛ (обл.депутат) 86,911.00 86,894.70 16.30

Придбання варочних 
котлів,електроплит,жарочного 
шафа,картоплечистки для харчоблоку 
КУ ЦМЛ №1

132,542.00 132,542.00

Придбання центрифуги для ЦМЛ №1 57,770.00 34,500.00 23,270.00

Придбання медичного обладнання для 
КУ ЦМЛ №2 (рентгенологічний 
апарат,лінійний датчик для УЗД, 
електрокардіограф,фізіотерапевтичний 
апарат Поток,набір пробних очних лінз)

371,125.00 371,125.00

Придбання операційного стола для 
хірургічного блоку стаціонару КУ 
"ЦМЛ№2"

100,000.00 100,000.00

Придбання операційних світильників 
КУ "ЦМЛ №2" 147,700.00 147,000.00 700.00

Капітальний ремонт гуртожитку 
медпрацівників КУ "Центральна дитяча 
міська лікарня" по вул. 1 Травня 26 в м. 
Житомирі

1,156,195.00 1,156,194.06 0.94

Капітальний ремонт кисневої станції КУ 
ЦМЛ № 1 за адресою вул. В. 
Бердичівська 70

282,982.80 282,322.50 660.30

Капітальний ремонт ліфта КУ ЦМЛ №1 782,407.20 782,407.20

Капітальний ремонт 3-х стерилізаторів 199,770.00 199,770.00

Капітальний ремонт поліклініки КУ 
ЦМЛ № 2 за адресою: вул. Л.Українки, 
16 в м. Житомирі

2,753,643.00 2,753,611.40 31.60

Капітальний ремонт цокольного 
поверху лікувального корпусу №1 КУ 
«Центральна дитяча міська лікарня" по 
вул. Шевченко, 2 в м. Житомирі

575,000.00 554,548.60 20,451.40



Капітальний ремонт (заміна вікон на 
металопластикові конструкції) будівель 
стаціонару КУ ЦДМЛ по 
вул.Шевченка,2 в м.Житомирі

1,123,800.00 1,122,214.52 1,585.48

Капітальний ремонт(заміна вікон на 
металовластикові конструкції) 
поліклініки №1 Корольовського району 
КУ ЦДМЛ по вул.1-го Травня,23 в 
м.Житомирі

763,000.00 761,852.08 1,147.92

Капітальний ремонт філії дитячої 
поліклініки КУ ЦДМЛ за адресою: вул. 
Маршала Рибалка, 6 в м.Житомирі

714,549.00 710,469.65 4,079.35

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво 
та реконструкція лікарень загального 
профілю

146,839.00 146,839.00

 Реконструкція комерційного  вузла 
обліку газу в приміщення Міської 
дитячої поліклініки по  вул. 1-го Травня, 
23 в м.Житомирі 

146,839.00 146,839.00

Стоматологічні поліклініки 735,901.00 711,039.07 24,861.93

Придбання комп'ютерів 29,100.00 28,920.00 180.00

Придбання рентген апарату дентального 
для КУ"Житомирська міська 
стоматологічна поліклініка №2"

83,818.00 82,497.00 1,321.00

Вивіска "Житомирська міська 
стоматологічна поліклініка №2" 12,950.00 12,950.00

Лампа фотополімерна КУ ЖСП №2 2,680.00 2,680.00

Капітальний ремонт частини приміщень 
будівлі КУ "Житомирська міська 
стоматологічна поліклініка №2" за 
адресою: вул.Щорса, 159

587,532.00 564,171.07 23,360.93

Капітальний ремонт приміщень КУ 
"Житомирська міська дитяча 
стоматологічна поліклініка" за адресою 
м-н Перемоги,11

19,821.00 19,821.00



Центри здоров'я і заходи у сфері 
санітарної освіти 9,700.00 9,700.00

Придбання комп'ютерів 9,700.00 9,700.00

 Фінансування енергозберігаючих 
заходів 226,500.00 224,880.00 1,620.00

 Придбання GSM модулів до приладів 
обліку енергоносіїв 76,500.00 75,000.00 1,500.00

Придбання лічильників обліку тепла 150,000.00 149,880.00 120.00

Інші видатки 197,000.00 197,000.00

Придбання систем відеоспостереження 197,000.00 197,000.00

 Внески до статутного капіталу всього 
в т.ч.: 1,360,000.00 1,350,337.49 9,662.51

КП "Фармація" Житомирської міської 
ради (на покращення товарного 
асортименту 800,0 тис.грн., проведення 
капремонту аптек -400,0тис.грн.)  

1,200,000.00 1,191,367.49 8,632.51

КП "Житомирська госпрозрахункова 
стоматологічна поліклініка" 
Житомирської міської ради за адресою 
В.Бердичівська,33 капітальний ремонт 
приміщень (заміна віконних блоків на 
металопластикові конструкції)  

160,000.00 158,970.00 1,030.00

Кредиторська заборгованість станом 
на 01.01.2015 року 488,901.92 488,901.92

  Управління праці та соціального 
захисту населення Житомирської 

міської ради 
845,679.24 845,545.24 134.00

Капремонт власних житлових будинків і 
квартир інвалідів війни (субвенція з 
державного бюджету)

161,596.24 161,596.24

Витрати на забезпечення потреб 
виборчого  округу м.Житомира за 
пропозиціями депутатів міської ради 
(Глазунов В.В., Стойко В.М.)

13,500.00 13,500.00

 Придбання холодильника для Центру 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів 3,333.00 3,199.00 134.00



 Придбання спеціального обладнання 
для дітей інвалідів для Центру 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

24,000.00 24,000.00

 Внески до статутного капіталу КП 
"Агентство з управління майном" 
Житомирської міської ради для 
відшкодування витрат за комунальні 
послуги  за проживання тимчасово 
переміщених осіб 

643,250.00 643,250.00

  Управління культури Житомирської 
міської ради 2,970,188.15 1,901,782.95 1,068,405.20

Капітальний ремонт елементів 
благоустрою території будівлі, пам'ятки  
архітектури по вул. В.Бердичівська, 
61/18 м.Житомир (виготовлення ПКД)

70,000.00 59,658.81 10,341.19

Витрати на забезпечення потреб 
виборчого  округу м.Житомира за 
пропозиціями депутатів міської ради 
(Симанько Л.П.)

10,000.00 10,000.00

Поповнення бібліотечного фонду  КЗ " 
Централізована бібліотечна система" 80,000.00 79,986.00 14.00

Придбання комп"ютерної техніки в 
кількості 10 шт. КЗ "Централізована 
бібліотечна система" для організації 
клубу "Університет для пенсіонерів"

120,000.00 119,845.40 154.60

Капітальний ремонт приміщень палацу 
культури по вул.І-го Травня,12/5 в м. 
Житомирі для забезпечення доступності 
інвалідів та маломобільних груп 
населення 

58,872.00 55,198.50 3,673.50

Придбання крісел (23 комплекти) в 
актовий зал КПСМНЗ музична школла 
№2 ім.С.Ріхтера

88,000.00 87,998.00 2.00

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації, капітальний ремонт 
приміщення КПСМНЗ музична школа 
№5 за адресою: площа Польова,7 в 
м.Житомирі

425,222.00 421,889.94 3,332.06



Виготовлення проектно-кошторисної 
документації, капітальний ремонт 
аварійного перекриття покрівлі 
музичної школи № 4 в м.Житомирі

90,506.00 89,430.00 1,076.00

Капітальний ремонт окремих приміщень 
першого та приміщень другого поверху 
приміщення будівлі, пам'ятки 
архітектури за адресою: вул. 
В.Бердичівська,61/18 в м.Житомирі 

404,101.00 382,164.60 21,936.40

Реконструкція вхідної групи головного 
фасаду адміністративної будівлі по вул. 
В.Бердичівська, 61/18 в м.Житомирі ( 
виготовлення ПКД)

120,000.00 115,972.19 4,027.81

Придбання обладнання для дитячого 
кафе в структурному підрозділі 
"Спеціалізований дитячий кінотеатр 
ім.І.Франка" КП "Об"єднана дирекція 
кінотеатрів міста"

148,000.00 148,000.00

Внесок до статутного капіталу КП 
"Парк культури та відпочинку 
ім.Ю.Гагаріна" Житомирської міської 
ради на придбання 4 модульних туалетів

1,000,000.00 1,000,000.00

 Реконструкція мережі побутової 
каналізації КПСМНЗ музична школа №3 
за адресою: вул. В.Бердичівська,122 в м. 
Житомир в т.ч. виготовлення ПКД 

85,008.00 61,160.36 23,847.64

Кредиторська заборгованість станом 
на 01.01.2015 року 270,479.15 270,479.15

 Управління комунального 
господарства Житомирської міської 

ради 
76,934,162.07 73,446,643.51 3,487,518.56

Придбання комп"ютерної та оргтехніки 
для забезпечення діяльності апарату 
управління

24,800.00 24,516.80 283.20

Благоустрій 3,573,340.00 1,739,287.35 1,834,052.65



 Капітальний ремонт скверу на розі 
вулиць  Лятошинського - Небесної сотні 
із облаштуванням меморіальної дошки 
героям Небесної сотні, в тому числі 
проектні роботи

1,500,000.00 31,436.00 1,468,564.00

Проведення конструктивного 
обстеження та розроблення проектно- 
кошторисної документації на 
капітальний ремонт мосту через річку 
Кам'янку по вул. Якіра в м.Житомирі 

196,340.00 196,340.00

 Капітальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення міста , в т.ч. проектні роботи 1,705,000.00 1,339,561.15 365,438.85

Виготовлення ПКД для капітального 
ремонту скверів 172,000.00 171,950.20 49.80

Капітальні вкладення 3,350,000.00 2,929,713.87 420,286.13

Будівництво кладовища та автостоянки 
на міському кладовищі в м.Житомирі 
Алея слави (коригування) (сектори 3а,4а)  

1,194,419.00 1,110,552.32 83,866.68

Будівництво кладовища та автостоянки 
на міському кладовищі в м. Житомирі II 
пусковий комплекс, ІІ черга 
(коригування) (сектори 50,51)

805,581.00 472,362.66 333,218.34

Будівництво ритуального залу на 
Корбутівському кладовищі 
(виготовлення проектно - кошторисної 
документації)

150,000.00 150,000.00

Виготовлення проектної документації та 
реконструкція  автономної котельні для 
забезпечення послугами опалення та 
горячого водопостачання житлового 
будинку по вул. І. Гонти,2

1,200,000.00 1,196,798.89 3,201.11

Внески до статутного капіталу  в т.ч.: 51,432,362.00 50,713,766.00 718,596.00

КП "Житомирводоканал" ЖМР 19,776,200.00 19,487,176.96 106.00

 -придбання лічильників для обліку води 
з необхідними комлектуючими - 93 од. 928,836.00 928,836.00



 -придбання екскаватора 1,530,000.00 1,530,000.00

 - придбання гідромолоту для 
екскаватора 177,164.00 174,000.00

 - придбання матеріалів та відновлення 
благоустрою по вул. Східній 491,000.00 225,306.96

 -придбання матеріалів для забезпечення 
функціонування підприємства в осінньо - 
 зимовий періуд

1,500,000.00 1,500,000.00

 - придбання і заміна пожежних гідрантів 200,000.00 179,940.00

 - погашення заборгованості перед КП 
"УАШ" ЖМР за відновлення 
асфальтобетонного покриття після 
розкопок 

300,000.00 300,000.00

 - проведення ремонтних робіт  
водопровідної мережі, яка забезпечує 
централізованим водопостачанням 
мешканців с. Лісове

70,000.00 70,000.00

 - виготовлення проектної документації 
для будівництва водогону до с. Лісове 100,000.00 99,894.00 106.00

 -оплата частини чистого прибутку та 
податку на прибуток 1,612,700.00 1,612,700.00

 -для погашення заборгованості перед 
КП "Житомиртеплокомуненерго" за 
послуги по підвищенню тиску холодної 
води в багатоповерхові будинки та 
послуги з централізованого опалення 
відповідно до рішення суду

3,772,300.00 3,772,300.00

 - придбання реагентів 3,000,000.00 3,000,000.00

 -розрахунки за електроенергію 800,000.00 800,000.00

 - на виплату індексації заробітної плати 5,294,200.00 5,294,200.00

КП "Житомиртеплокомуненерго" 
ЖМР 28,498,936.00 28,290,217.56 208,718.44

 -оплата частини чистого прибутку та 
податку на прибуток 8,621,937.00 8,621,937.00



 -для оплати авансових платежів по 
податку на прибуток (взаєморозрахунки) 5,254,699.00 5,254,699.00

 -для виплати зарплати з поверненням 
до бюджету з 01.11.2015 - 
3700,0тис.грн., 01.12.15 - 3700,0тис.грн

7,400,000.00 7,400,000.00

 - на облаштування вузлами обліку 
теплової енергії житлових будинків у 
м.Житомирі. Реконструкція.( в т.ч. 
відшкодування витрат, понесених 
підприємством)

1,500,000.00 1,295,431.02 204,568.98

  - на відшкодування витрат на 
реконструкцію теплової мережі, 
проектування, придбання та 
облаштування модульної котельні для 
забезпечення теплопостачанням 
житлових будинків за адресами: пров.1-
й Транзитний, 76а та пров. 1-й 
Паровозний,24-а з облаштуванням

700,000.00 695,850.54 4,149.46

 - для сплати комісії за резервування 
кредитних коштів ЄБРР 3,000,000.00 3,000,000.00

 - на виплату індексації заробітної плати 2,022,300.00 2,022,300.00

 КП "ЕМЗО" Міськсвітло" ЖМР 2,390,000.00 2,169,145.48 220,854.52

 - придбання 2-х спецмашин 1,990,262.00 1,774,000.00 216,262.00

 -придбання автомобіля для 
електролабораторії 309,738.00 309,738.00

 - придбання 2 автовишок для 
погашення заборгованості по рішенню 
суду

90,000.00 85,407.48 4,592.52

КП "Міський інформаційний 
центр"ЖМР 767,226.00 767,226.00

 - утримання 731,181.00 731,181.00

 - на виплату індексації заробітної плати 36,045.00 36,045.00



Капітальний ремонт доріг міста 17,650,600.00 17,140,179.42 510,420.58

Придбання електричного компресора 
високого тиску повітря для дихальних 
систем для Житомирської міської 
рятувальної служби на воді

100,000.00 96,120.00 3,880.00

Кредиторська заборгованість станом 
на 01.01.2015 року 803,060.07 803,060.07

  Управління житлового господарства 
Житомирської міської ради 53,014,884.89 46,954,677.24 6,060,207.65

Придбання комп"ютерів в комплекті, 
кондиціонерів для забезпечення 
діяльності апарату управління

70,000.00 69,489.00 511.00

Капітальний ремонт житлового фонду 
в т.ч.: 30,163,429.21 27,330,202.48 2,833,226.73

 - капітальний ремонт шиферних дахів 5,935,786.89 5,051,247.87 884,539.02

 - капітальний ремонт м'яких покрівель 9,426,112.43 9,033,601.92 392,510.51

 - капітальний ремонт інженерних 
мереж та влаштування нових систем і 
обладнання

6,397,966.03 6,142,119.72 255,846.31

 - капітальний ремонт та заміна 
обладнання теплових пунктів та 
насосних станцій

321,884.32 307,877.15 14,007.17

 - капітальний ремонт та заміна 
освітлення силових проводок, приладів 
обліку, розподільчих щитів  в житлових 
будинках

1,104,217.43 970,188.36 134,029.07

 - капітальний ремонт ( в т.ч. експертна 
оцінка технічного стану) ліфтів в 
житлових будинках

3,960,960.15 3,954,179.42 6,780.73

 - капітальний ремонт фасадів 11,904.93 11,904.93

 - капітальний ремонт дренажної 
системи та зовнішньої каналізації 
житлових будинків

262,680.48 104,935.62 157,744.86

 - виготовлення проектно - кошторисної  
та технічної документації 248,762.55 247,633.00 1,129.55



 - вибірковий капітальний ремонт 
житлових будинків 2,493,154.00 1,518,419.42 974,734.58

Капітальний ремонт асфальтобетонного 
покриття внутрішньоквартальних 
проїзних доріг

3,500,417.00 2,803,719.13 696,697.87

Капітальний ремонт асфальтобетонного 
покриття прибудинкових територій 5,310,035.54 3,846,788.38 1,463,247.16

Придбання та облаштування дитячих 
ігрових майданчиків 598,000.00 597,980.00 20.00

Витрати на забезпечення потреб 
виборчого  округу м.Житомира за 
пропозиціями депутатів  міської ради 
Бабкін М.О., Кропивницький В.М., 
Янушевич М.В.,Онопрієнко В.В., 
Боровська Н.Д., Михалець В.М., 
Рабінович О.Ю.,Сарно А.В., Примачек 
М.С., депутата обласної 

351,321.00 351,320.68 0.32

Реконструкція нежитлового приміщення 
за адресою: м. Житомир, вул. Баранова, 
87 під притулок для утримання 
безпритульних тварин 

1,256,621.00 1,208,660.58 47,960.42

Капітальний ремонт житлового фонду 
ОСББ 3,629,459.20 3,434,281.48 195,177.72

 Внески до статуного капіталу КП 
ВЖРЕП -ам 5,110,210.00 4,315,982.80 794,227.20

  КП "Житлове виробниче підприємство 
аварійних робіт" на виплату зарплати, 
індексації  та створення резервного 
запасу матеріалів 

1,300,000.00 1,270,860.77 29,139.23

Кредиторська заборгованість станом 
на 01.01.2015 року 1,725,391.94 1,725,391.94

  Управління капітального 
будівництва Житомирської міської 

ради 
143,627,764.43 52,370,031.01 91,257,733.42

Капітальний ремонт приміщень  та 
фасаду ПК «Мрія» по вул. Рильського,1 
в м. Житомирі

220,542.00 198,646.54 21,895.46

Капітальний ремонт приміщень  та 
фасаду ПК «Спартанець» по вул. Щорса, 
34 в м. Житомирі

362,740.85 353,244.34 9,496.51



Капітальний ремонт приміщень  та 
фасаду ПК «Пролісок» по вул. Мала 
Бердичівська, 4 в м. Житомирі

440,220.00 410,019.76 30,200.24

Капітальний ремонт тротуарів по вул. 
В.Бердичівській в м. Житомирі (від 
площі Соборної до вул.Старий 
бульвар)(виготовлення ПКД)

55,000.00 54,991.60 8.40

Капітальний ремонт тротуарів по вул. 
Київській в м. Житомирі (від площі 
Соборної до вул.Небесної сотні) 
(виготовлення ПКД)

55,000.00 54,976.40 23.60

Капітальний ремонт тротуарів по вул. 
Театральній в м. Житомирі (від 
вул.В.Бердичівська до майдану 
Перемоги) (виготовлення ПКД)

45,000.00 44,995.80 4.20

 Реконструкція покрівлі ДЮСШ №2 по 
вул.Хлібна,24 в м.Житомирі  0.17 0.17

Реконструкція  корпусу навчально - 
виховного комплексу № 25 по вул. 
Бориса Тена,84а в м.Житомирі 

677,012.00 634,422.86 42,589.14

 Реконструкція  зовнішніх електричних 
мереж навчально - виховного комплексу 
№ 25 по вул. Бориса Тена,84а в 
м.Житомирі  

145,837.00 138,101.14 7,735.86

Реконструкція вхідної групи з 
влаштуванням пандусу в житловому 
будинку за адресою: майдан Польовий, 
10 в м. Житомирі

60,596.72 60,596.72

Реконструкція системи опалення з 
встановленням автоматизованої 
котельні на біомасі в ЗОШ №1 (2 котла)   
 за адресою : м. Житомир, вул. Якіра,26

312,474.47 304,897.09 7,577.38

 Реконструкція приміщень дошкільного 
навчального закладу №32 по вул. 
Якубовського,10 в м.Житомирі 
(співфінансування) 

1,239,400.00 1,220,142.52 19,257.48

 Реконструкція дошкільного 
навчального закладу №58 за адресою:  
м.Житомир вул. Крошенська,12б 
(співфінансування) 

1,714,500.00 1,653,093.16 61,406.84



 Капітальний ремонт частини 
нежитлових приміщень за адресою: вул. 
Лятошинського,15-б в м.Житомирі 

418,900.00 407,484.04 11,415.96

Реконструкція системи опалення з 
встановленням автоматизованої 
котельні на біомасі в ДНЗ№10  за 
адресою : м. Житомир,  вул. 
Котовського,89/97

259,150.00 240,967.20 18,182.80

Реконструкція приміщення ЗОШ №8 під 
обсерваторію на майдані Згоди, 5 в м. 
Житомирі

428,128.00 427,090.00 1,038.00

Реконструкція приміщень ЗОШ №30 із 
забезпеченням доступності 
маломобільних груп населення за 
адресою: пров.Шкільний,4 
(виготовлення ПКД)

65,000.00 65,000.00

Реконструкція групових приміщень 
ЖНВК №11 за адресою: м.Житомир, 
вул.Західна,110 (виготовлення ПКД)

32,860.53 24,985.00 7,875.53

Реконструкція приміщень з 
влаштуванням санвузлів у ВЗОШ №1за 
адресою : м.Житомир, 
вул.Каракульна,15  (виготовлення ПКД)

35,000.00 35,000.00

Реконструкція спортивного майданчику 
по провулку Чехова,2 в м.Житомирі 1,132,180.00 1,121,583.22 10,596.78

Реконструкція спортивного майданчику 
за адресою: м. Житомир, вул. 
Вокзальна,8 (виготовлення ПКД)

25,000.00 15,000.00 10,000.00

Реконструкція спортивного майданчику 
за адресою: м. Житомир, Бульвар 
Польський, 13 (виготовлення ПКД)

25,000.00 25,000.00

Реконструкція приміщення з 
влаштуванням підйомного пристрою 
для доступу в приміщення інвалідів та 
маломобільних груп населення на 
майдані ім. С.П.Корольова, 4/2 в м. 
Житомирі

1,101,388.00 1,017,367.82 84,020.18

Співфінансування за проектом  GIZ. 
Енергоефективна термосанація 
(капітальний ремонт) будівлі 
дошкільного навчального закладу №63 
за адресою: м.Житомир, вул.Київська,45

1,139,788.00 1,138,770.81 1,017.19



 Співфінансування за проектом GIZ. 
Капітальний ремонт частини приміщень 
8- го поверху готелю "Житомир" за 
адресою: м.Житомир, майдан 
Перемоги,6

327,186.18 327,186.18

Капітальний ремонт приміщень 
Житомирської обласної організації 
УТОС по вул. 8-го Березня , 5-А в м. 
Житомирі

228,892.00 227,606.95 1,285.05

 Виготовлення ПКД для 
термореновації об'єктів бюджетної 
сфери міста  (ДНЗ №44,46,52,56,73) 
в рамках проекту 
енергоефективності в м.Житомирі 
(SEКО) 

600,000.00 600,000.00

Проведення робіт з термомодернізації 
будівель та встановлення 
індивідуальних теплових пунктів в 
рамках реалізації проекту "Підвищення 
енергоефективності об'єктів бюджетної 
сфери м.Житомира" Північна екологічна 
фінансова корпорація (НЕФКО),  в т.ч.:

90,816,900.00 40,253,159.35 50,563,740.65

 - співфінансування в т.ч.: 816,900.00 816,900.00

 -ДНЗ№42, вул. Гагаріна,42 400,000.00

 -ДНЗ№66 , майдан Польовий,16 200,000.00

 - ДНЗ № 43 по вул.I-й 
Портизанській,12а (співфінансування 
об'єктів фонду регіонального розвитку)

216,900.00

 - кредитні кошти в т.ч.: 90,000,000.00 39,436,259.35 50,563,740.65

 -ДНЗ№42 , вул. Гагаріна,42 4,705,796.98

 -ДНЗ№29 вул. Перемоги 47-а 3,556,161.74

 -ДНЗ№6вул.Старочуднівська,4  (в 
т.ч.:119975 грн. співфінансування 
об'єктів фонду регіонального розвитку)

4,339,672.54

 -ДНЗ№70 вул.Мануїльського,1-А 5,023,938.37

 -СНВК№59 вул.Войкова,32 3,970,440.34

 -ДНЗ№57 вул.Довженка,11 3,807,613.62

 -ЖЦРД№69  вул.Хлібна,47 2,953,319.45

 -ДНЗ№26 вул.Крошенська,34 4,813,494.35



 -ДНЗ№66 майдан Польовий,16 3,729,467.80

 -ДНЗ №43 вул.Партизанська,12-а  ( в 
т.ч.: 22378 грн. співфінансування 
об'єктів фонду регіонального розвитку)

2,536,354.16

Резервні кошти 40,348,366.00 40,348,366.00

Кредиторська заборгованість станом 
на 01.01.2015 року 1,315,702.51 1,315,702.51

  Управління містобудування, 
архітектури та дизайну міського 

середовища Житомирської міської 
ради 

2,067,506.00 1,807,070.20 260,435.80

Придбання комп"ютерів в комплекті, 
принтеру, кондиціонерів для 
забезпечення діяльності апарату 
управління

40,700.00 39,028.00 1,672.00

 Внесення змін до генерального плану 
міста Житомира 718,400.00 718,400.00

Проведення державної експертизи 
містобудівної документації 180,000.00 180,000.00

Розробка плану зонування території 
міста 150,000.00 150,000.00

Коригування плану червоних ліній 165,000.00 165,000.00

Розробка детальних планів територій 
міста 86,900.00 85,189.70 1,710.30

Виготовлення топографічного плану 
масштабу 1:500 80,000.00 78,447.50 1,552.50

Виготовлення детального плану 
території в районі пров. Річкового, пров. 
4 Смолянського, пров.2 Труда, вул. 
С.Наливайка, набережної Крошенської, 
пров. 5 Щорса, пров. 2 Тургєнєва та вул. 
Світинської 

190,000.00 190,000.00

Виготовлення проектної документації  
благоустрою території з розміщення 
пам'ятника О.Ольжичу на розі вулиці 
Перемоги та Ольжича в м.Житомирі

37,506.00 37,506.00



Внесок до статутного капіталу КП 
"Містобудівна політика м.Житомира" 
Житомирської міської ради на 
придбання тахеометру (для створення 
технічних матеріалів по топографо-
геодезичних роботах у цифровому та 
електронному форматах)

119,000.00 93,600.00 25,400.00

 Внесок до статутного капіталу КП 
"Реклама" ЖМР на облаштування 
душових кімнат та прального відділення 
в позаміському закладі оздоровлення та 
відпочинку  "Супутник"  

300,000.00 249,899.00 50,101.00

  Управління регулювання земельних 
відносин Житомирської міської ради 90,200.00 89,628.00 572.00

Придбання комп"ютерів в комплекті, 
багатофункціонального пристрою для 
забезпечення діяльності апарату 
управління

88,200.00 88,200.00

Підготовка та виготовлення 
документації для проведення земельних 
торгів в м.Житомирі

2,000.00 1,428.00 572.00

Департамент бюджету та фінансів 
Житомирської міської ради 62,000.00 62,000.00

Придбання комп"ютерної техніки 62,000.00 62,000.00

 Субвенції з міського бюджету 
бюджетам інших рівнів 140,000.00 140,000.00

Матеріально-технічне забезпечення 
Державної міграційної служби України 
в Житомирській області (кошти, що 
передаються бюджету іншого рівня)

98,000.00 98,000.00

Заміна теплового лічильника 
адмінприміщення Корольовської 
районної ради

42,000.00 42,000.00

 Повернення кредиту НЕФКО 1,138,600.00 793,203.78 345,396.22

379,269,095.46 268,701,897.52 110,567,197.94Всього:


