
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ 

УПРАВЛІННЯ ПО ЗВ’ЯЗКАХ 

З ГРОМАДСЬКІСТЮ 



ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ Є: 

• забезпечення відкритості та прозорості діяльності 
органів місцевого самоврядування, 

• залучення громадян до управлінських процесів, 
інформування населення щодо актуальних питань 
життєдіяльності міста, проведення консультацій з 
громадськістю, 

• популяризація м. Житомира на регіональному, 
загальноукраїнському та міжнародному рівнях, 
розширення зв’язків з містами-партнерами, 

• забезпечення доступу до публічної інформації, 

• втілення партиципативних практик.  



Здійснювалося виконання 

завдань міської Програми 

«Прозора влада. Відкрите 

місто» на 2017 рік. 



ІНФОРМУВАННЯ МЕШКАНЦІВ МІСТА 

• більше 16 брифінгів, 

• більше 30 прес-конференцій, 

• 10 засідань «круглого столу», 

• більше 250 «прямих ефірів», 

• надавались коментарі та інтерв’ю для 

представників ЗМІ, у тому числі, 

всеукраїнських. 



ВИСВІТЛЕННЯ НА TV ТА РАДІО: 

• СК1,  

• Союз ТВ,  

• ОДТРК,  

• 1+1, ZIK,  

• 5- канал,  

• Перший національний,  

• «Наше радіо»,  

• «Ретро FM», 

• «Авторадіо»,  

• «Радіо П’ятниця»,  

• «Радіо Енерджи». 



ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА 

ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА» 

В рейтингу найкращих Житомирська 

міська рада отримала друге почесне 

місце серед 47 обласний та міських 

рад. 



НОВИЙ ОФІЦІЙНИЙ САЙТ МІСТА 

• З квітня 2017 року запрацював новий офіційний сайт 

Житомирської міської ради www.zt-rada.gov.ua. 

• Щоденно сайт відвідує близько 1000 користувачів. 
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ЩОДНЯ НА САЙТІ 10 ПОВІДОМЛЕНЬ У РУБРИЦІ 

«НОВИНИ» 

На інших інформаційних 

ресурсах понад 20 

повідомлень щодня про 

Житомирську міську раду. 
 



ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА У FACEBOOK  

Акаунт має більше 8 000 підписників. 



YOUTUBE КАНАЛ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Кількість переглядів відеоматеріалів на каналі 

протягом 2017 року становить близько 23 тисяч. 



РОЗМІЩЕНО РЕКЛАМУ НА ПОНАД 100 НОСІЯХ 

ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 

 15 соціальних рекламних кампаній з метою:  

• популяризації спорту, зокрема в рамках співпраці з ГО «Футзальний клуб 

ІнБев Житомир» , інформування про проведення Чемпіонату України з 

мотокросу, «Спортивна гордість міста» та інше;  

• соціального характеру, а саме: протидія зберіганню нелегальної зброї, 

боротьба зі ВІЛ/СНІДом та інше;  

• загальнодержавного характеру, до Дня незалежності України та Дня 

Конституції України та інше;  

• про діяльність міста, а саме: інформування про податки, земельні 

аукціони, діяльність національно-культурних товариств, проведення 

1133-річниці від Дня заснування міста та інше. 

 





ВШАНУЙ ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯ 

• на центральних вулицях міста 

розміщувалися біг-борди; 

• на 4 центральних радіостанціях в день 

пам’яті Героїв лунали заклики вшанувати 

їх пам'ять. 



ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР 

• Друк газети «Місто», в тиждень – 10 000 

примірників. 

• Щодня 15 хв по дротовому радіо про 

новини міста. 



149  ЗВЕРНЕНЬ ,  ІЗ  НИХ  

НЕОБХІДНУ  КІЛЬКІСТЬ  ПІДПИСІВ  

(250)  НАБРА ЛИ  24  ПЕТИЦІ Ї ,  ПО  

ЯКИМ  НА ДАНІ  ВІДПОВІДІ   





• У 2017 році подача проектних пропозицій бюджету участі 
розпочалась 1 квітня та тривала до 31 травня.  

• За цей час Житомиряни подали 99 проектних пропозицій.  

• У порівнянні з 2016 роком кількість поданих проектів 
зросла на 30 %: 2016 – 67, 2017 – 99 . 

• На реалізацію проектів передбачено у 2017 році – 9,1 млн 
грн, у 2018 – 12,1 млн грн.   

 

67 проектів 

 

 

  

99 проектів 

 

 

  



РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ 2017 

Нове футбольне поле отримав Житомирський 
екологічний ліцей № 24.  



ВСТАНОВЛЕНО СТЕНДИ З 
ГРАФІКОМ РУХУ МІСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ 

Спеціальними стендами 
облаштовано двісті 
зупинок. 



РЕАЛІЗОВАНО ПРОЕКТУ 
ПРОПОЗИЦІЮ  
«ЧИСТИЙ ВІДПОЧИНОК» 

П’ять майданчиків з контейнерами для збору сміття за адресами: на березі 
річки Тетерів (пров. Річковий та ріг провулків Нагірний та 1-ий Кривий), на 
березі Соколовського кар’єру (вул. Труда та вул. Чеська Крошня), поруч з 
Богунським кар’єром (вул. В’ячеслава Липинського).  



РЕАЛІЗОВАНО ПРОЕКТНУ 
ПРОПОЗИЦІЮ  
«ЖИТОМИР - НЕ СМІТНИК» 

В рамках проекту було закуплено 190 
спеціальних сміттєвих баків для роздільного 
збору сміття.  



РЕАЛІЗОВАНО ПРОЕКТНУ 
ПРОПОЗИЦІЮ  
«ОСТРОВКИ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ 
ВСІХ» 

Для мешканців навколишніх будинків по вул. Грушевського – це 
єдиний в мікрорайоні спортивний майданчик із спеціально 
обладнаними тренажерами.  



ЗАВЕРШЕНО РЕАЛІЗАЦІЮ 
ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ  
«ЧИСТА РІЧКА КАМ’ЯНКА» 

Комунальне підприємство «Експлуатація штучних споруд» 
здійснила очищення річки від сміття, повалених дерев та мулу. 

Облаштовано пішохідних доріжок та пляжної зони. 



ЗАВЕРШЕНО РЕАЛІЗАЦІЮ 
ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 
БЮДЖЕТУ УЧАСТІ «ПОЛЬСЬКИЙ 
ЦВИНТАР» 

Ідея проектної пропозиції полягала в тому, щоб 
розчистити Польський цвинтар від зелених насаджень, 
встановити огорожу та облаштувати пішохідні доріжки 
для туристів. 



РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «EXTRIME 
PARK ДЛЯ ЗАНЯТЬ STREET WORK 
OUT» ЗАВЕРШЕНО 

Виконані роботи з облаштування 
ігрових та спортивних елементів. 
Встановлено рампу для скейтерів та 
стіл для настільного тенісу. 



ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ 
БЕЗПРИТУЛЬНИХ СОБАК 

Вже закуплені 2,5 тисячі чіпів та один сканер для 
ідентифікації тварин. 

Чіпування здійснюється на базі КП “Центр захисту 
тварин”. 



РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 2017 

 У голосуванні взяли участь 8676 

житомирян, які віддали 28 756 голосів за 

своїх фаворитів. Це вдвічі більше, ніж у 

2016 році. 



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ З 8 МІСТАМИ-

ПАРТНЕРАМИ: 

• м. Кутаїсі, Грузія,  

• м. Монтана, Болгарія,  

• м. Плоцьк, Польща,  

• м. Битом, Польща,  

• м. Хулунбуір, КНР,  

• м. Дачжоу, КНР, м.  

• м. Шанглу, КНР.  

 

Проводилися перемовини по встановленню 
партнерських стосунків ще з 4 містами Європи.  



ПІДПИСАНО 3 НОВИХ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ З 

МІСТАМИ ІНШИХ КРАЇН СВІТУ 

• Проведено ряд зустрічей та нарад з 

представниками міст-партнерів для 

налагодження більш тісної співпраці та 

впровадження подальших спільних проектів.  

• У 2017 році підписано 3 нових угоди про 

співпрацю з містами інших країн світу Шанглу 

КНР, Даджоу, КНР та посилено угоду 2008 року з 

м. Кутаїсі, Грузія. 



ПРОВЕДЕНО 5 МАСШТАБНИХ ЗАХОДІВ: 

• вперше у Житомирі масово відзначено День Європи з виступами творчих 
колективів міст-партнерів Житомира,  

• 25 дітей учасників АТО безкоштовно відпочивали на березі Чорного моря 
у Грузії,  

• в рамках святкування Дня міста у драматичному театрі виступали творчі 
колективи КНР,  

• відбулися масштабні Дні польської культури за участі Сілезького 
воєводства, Нижньосілезького воєводства, міст Плоцьк та Битом 
Республіки Польщи,  

• діти з міст-партнерів у Житомирі змагалися під час танцювального 
конкурсу Міжнародної хореографічної асамблеї, 

• житомирські дзюдоїсти брали участь у змаганнях в місті Битом 
Республіки Польщи. 





НОВИЙ РІВЕНЬ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ В 

УКРАЇНІ 

• за результатами проекту «Прозорі міста», що 

реалізується Transparency International Україна, 

місто Житомир займає ІІІ місце в рейтингу 

прозорості 100 найбільших міст України,  

• набрано 54,53 балів з 100 можливих, 

• у рейтингу Житомир піднявся з 11 на 3 місце. 


