
ЗВІТ 

про роботу управління транспорту і зв’язку міської ради 

за 2018 рік 

 

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту і пішоходів 

на вулично-шляховій мережі м. Житомира та забезпечення безпечного, 

комфортного та безперебійного перевезення громадян по вулицях міста 

громадським транспортом Управлінням транспорту і зв’язку розроблено та 

виконується дві цільові програми: 

1. «Програма організації безпеки руху транспорту і пішоходів в м. 

Житомирі на 2018-2020 роки». 

2. «Програма розвитку міського громадського транспорту на період 

2016-2019 роки». 

За даними управління патрульної поліції на дорогах м. Житомира за 11 

місяців 2018 році було скоєно 237 ДТП (з потерпілими), в яких 5 осіб 

загинуло та 289 отримали тілесні ушкодження різної ступені важкості. 

Для порівняння за 11 місяців 2017 року сталось 334 ДТП (з 

потерпілими), в яких 423 травмовано, 14 загинуло. 

Показник KPI щодо зменшення кількості ДТП, під час яких травмовані 

та/або загинули люди, складає у 2017 році (за 11 міс.) на 100 тис. населення:  

- Кількість ДТП– 125 випадків 

- Кількість загиблих– 5 осіб 

- Кількість травмованих – 158 осіб 

Показник КРІ у 2018 році (за 11 міс.) на 100 тис. населення: 

- Кількість ДТП – 89 випадків 

- Кількість загиблих – 2 особи 

- Кількість травмованих – 108 осіб 

Враховуючи наявні дані, існує тенденція до зниження кількості ДТП 

під час яких травмуються та/або гинуть люди.    

Протягом 2018 року управлінням було проведено 14 засідань міської 

комісії з безпеки дорожнього руху, на яких розглядались питання щодо 

встановлення дорожніх знаків, світлофорних об’єктів, турнікетного 

огородження, лежачих поліцейських, нанесення дорожньої розмітки, зміни 

організації дорожнього руху, зміни до паспортизації вулиць. 

В м. Житомирі функціонує 111 світлофорних об’єктів та 4080 дорожніх 

знаків. 

Завдяки поступовій заміні ламп розжарювання на економні Led-лампи 

вдалось скоротити витрати електроенергії на 65384 кВт. год. порівняно з 

2017 роком. 

Обсяги використання електроенергії у 2017 році склали 402664 кВт. 

год.,. у 2018р. 337280 кВт. год. 

Управлінням спільно з поліцією проводились весняні та осінньо-зимові 

обстеження вулично-шляхової мережі нашого міста. 

Протягом 2018 року встановлено 520 нових дорожніх знаків, замінено 

161 знак, крім того було встановлено 2 дорожні дзеркала з метою 

покращення оглядовості під час проїзду перехрестя вул. Соснової-вул. Героїв 

Базара. 

Протягом 2018 року замінено та відремонтовано 2464 погонних метри 

огородження. 



На аварійно-небезпечних ділянках доріг для зниження швидкості руху 

транспортних засобів встановлено 796 елементів пристроїв «лежачий 

поліцейський» за 33 адресами. У 2018 році було придбано 510 нових 

елементів пристроїв. 

У 2018 році було нанесено 18591,84 м. кв. горизонтальної дорожньої 

розмітки, але це задовольнило потребу тільки на центральних вулицях міста. 

Загальна потреба дорожньої розмітки всієї вулично-шляхової мережі складає 

46069 м. кв.  для позначення пішохідних переходів та стоп-ліній. 

Важливим заходом контролю за недопущенням правил паркування є 

встановлення «антипаркувальних стовпчиків» - у 2018 році встановлено 100 

шт. (вул. Київська, М.Грушевського, Лятошинського, Скорульського), також 

придбано «напівсферичних куль» -100 шт. 

У 2019 році заплановано встановлення напівсфер, придбаних у 2018 

році та плануємо закупівлю з подальшим встановленням антипаркувальних 

стовпчиків з метою недопущення паркування транспорту на тротуарах міста, 

що перешкоджає вільному пересуванню пішоходів. 

У 2018 році розпочато будівництво світлофорного об’єкту за адресою 

Київське шосе, 126.  

Було реалізовано проект щодо організації дорожнього руху по вул. 

Козацькій, а саме запроваджено односторонній рух транспорту від вул. 

Вільський Шлях до проспекту Миру.  

Протягом 2018 року фахівцями управління здійснювався контроль, 

перевірка звітів про виконану роботу комунальних підприємств «ЕМЗО 

«Міськсвітло» міської ради, «Управління автомобільних шляхів» міської 

ради, «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» міської ради. 

Також, варто зазначити, що протягом 2018 року працівниками 

управління регулярно організовувались заходи із забезпечення безпеки руху 

транспорту та пішоходів під час перекриття руху дорогами міста у зв’язку із 

проведенням масових заходів або ремонтом дорожнього покриття, ремонтом 

тепломереж.   

Спеціалістами управління було організовано встановлення пішохідних 

світлофорів відповідно до звернень мешканців, заміну пошкоджених 

дорожніх знаків, ремонт пошкоджених світлофорів, вжито заходів для 

підвищення безпеки руху аварійно-небезпечним перехрестям Князів 

Острозьких – Шевченка. 

 

Заходи щодо покращення розвитку громадського транспорту та 

пасажирських перевезень. 

 

Мережа пасажирських перевезень по м. Житомиру складається з 18 

автобусних маршрутів, в яких у 2018р. було задіяно 182 транспортні засоби 

та 19 тролейбусних (з них 5 нічних маршрутів ), в яких було задіяно 94 

тролейбуси, 1 трамвайний маршрут, в якому виходило на лінію 12 

трамвайних одиниць. 

Показники КРІ щодо рівня задоволеності мешканців міста послугами 

громадського транспорту у 2017 році складав 34%, у 2018р. цей показник 

40%, відсоток безготівкового розрахунку оплати за проїзд у 2017р. складав 

12%, у 2018р. – 20%, показник регулярності руху електротранспорту у 2017р. 

– 97%, у 2018р. – 95%, показник кількості перевезених пасажирів на 1 од. 



випущеного рухомого складу у 2017р. – 531,5 тис.чол., у 2018р. – 479,9 тис. 

чол. 

Рейдовою групою управління транспорту і зв’язку було проведено 128 

перевірок автоперевізників щодо виконання умов Договорів на перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. 

Житомира. За результатами перевірок складено 60 Актів контролю, 

накладено штрафних санкцій на суму 51000 грн. З них сплачено 2550 грн, 

щодо несплачених штрафних санкцій – подано 7 позовів до суду про 

стягнення, з них 2  рішення суду позитивні на користь позивача про 

стягнення штрафних санкцій, 1 – добровільно сплачено перевізником 

штрафні санкції, інші 4 позови – в очікуванні рішення суду.  

За допомогою організаційних заходів фахівців управління транспорту і 

зв’язку у 2018 році завершено будівництво тролейбусної лінії на вул. 

Промислову та спрямовано 2 тролейбусні маршрути №№7-А, 10, 

відремонтовано 5 одиниць тролейбусів та 1 трамвай. Крім того, було 

запроваджено вечірні-нічні маршрути. Відповідно до проведеного аналізу, 

кількість пасажирів, які скористались проїздом у «нічних» тролейбусах у 

2018р., становить 146 тисяч громадян.   

Проводились засідання робочих груп спільно з ЄБРР щодо реалізації 

проекту з модернізації тролейбусного транспорту м. Житомира. Опрацьовані 

заходи, завдяки яким підписано кредитний договір з Європейським банком 

реконструкції та розвитку на придбання близько 50 нових тролейбусів та 

будівництво нових тролейбусних ліній. 

Прийнято рішення міської ради щодо призначення спеціальних 

земельних ділянок для здійснення платного паркування, яке було 

підготовлено фахівцями управління транспорту і зв’язку.  

Також було здійснено обстеження рухомого складу КП ЖТТУ та 

проведено списання непридатних транспортних засобів (тролейбусів та 

трамвайних вагонів).  

Спеціалістами управлінням транспорту і зв’язку реалізовано проект 

бюджету участі «Європейські електронні табло прогнозування транспорту на 

зупинках». Такі табло встановлені на 13 зупинках громадського транспорту в 

місті: вул. Героїв Десантників, ринок "Хмільники", Стоматологічна 

поліклініка, Агротехнічний коледж, вул. Корольова, вул. Івана Огієнка, 

Державний технологiчний університет, Старий Бульвар, вул. Довженка, ТЦ 

«Глобал», вул. Небесної сотні, Телецентр, майдан Перемоги. Зазначені табло 

дають змогу відслідковувати прибуття громадського транспорту на зупинку в 

режимі реального часу. 

Розроблено Положення про багатофункціональну електронну 

пластикову картку  «Карта житомирянина», прийнято рішення міської ради 

про запровадження в місті цієї картки, розпочато прийом документів 

громадян на оформлення картки житомирянина. Така картка - це 

універсальна банківська картка, яка  забезпечить доступ до додатків 

(функцій), пов'язаних із наданням соціальної підтримки та інших міських 

сервісів і послуг зокрема: оплата проїзду у транспорті, соціальні виплати, 

банківські, знижки в магазинах, медичне обслуговування, освітні послуги, 

комунальні платежі. 

Варто зазначити, що протягом 2018 року було розроблено та введено в 

дію рішення про види та вартість пакетів послуг у громадському транспорті, 



підписано угоду з мережею роздрібної торгівлі, налаштовано та забезпечено 

здійснення транзакцій віддаленого поповнення карток, реалізовано продаж е-

квитків для юридичних осіб. 

Управлінням транспорту і зв’язку забезпечено перевезення громадян 

міста під час Великодніх свят, а також на Поминальну неділю. 

Працівники управління взяли участь у загальноміському благоустрої та 

санітарному прибиранні міста. 

Сесією Житомирської міської ради було затверджено рішення, 

підготовлене спеціалістами управлінням транспорту і зв’язку, Про 

затвердження договору фінансового лізингу, після чого були придбані 17 

нових автобусів МАЗ, які експлуатуються комунальним підприємством 

«Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» міської ради для 

перевезення громадян міста Житомира. Наявність зазначених автобусів 

надала можливість відновити міські автобусні маршрути №№ 53, 53-А для 

забезпечення потреб мешканців мікрорайону Крошня у транспортному 

сполученні з іншими районами міста. Крім того, було запроваджено маршрут 

53-С з метою покращення транспортного сполучення району Паперової 

фабрики з іншими маршрутами міста та маршрут №20 сполученням «вул. 

Андріївська – Комбінат силікатних виробів». 

У 2018 році спільно з німецьким товариством міжнародного 

співробітництва «GIZ» було розроблено проект плану сталої мобільності 

міста Житомира. Такий план надасть змогу створити міську транспортну 

систему відповідно до наявних потреб мешканців міста та можливостей 

міста, а також допоможе зменшити забруднення повітря, рівень шуму, 

досягти енергозбереження, підвищити ефективність та економічну 

доцільність переміщення людей та транспортування товарів, допоможе 

сформувати більш привабливе та якісне міське середовище та міський дизайн 

на користь громадян та економіки. 

Крім того, працівниками управління постійно здійснюється збір та 

оновлення всієї необхідної інформації з метою виконання Постанови КМУ 

від 21.10.15р. №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». 

Управлінням протягом року підготовлено 20 проектів рішень сесії 

міської ради та 17 проекти рішень виконавчого комітету міської ради. 

В 2018 році працівниками Управління розглянуто 2235 різних 

звернень, з них:  

- 688 від юридичних осіб; 

- 454 звернень громадян; 

- 129 запитів на інформацію; 

- 483 звернення безпосередньо до управління. 

 

В галузі пасажирських перевезень м. Житомира продовжується робота щодо 

оптимізації міської транспортної мережі, приведення обсягів руху міського 

пасажирського електро- та автотранспорту до потреб населення у 

перевезеннях. 

 

Начальник управління        М.В. Грищук 


