
ДЕПАРТАМЕНТ
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

звіт за 2018 рік



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
підготовка програм соціально-економічного розвитку міста, інших 
цільових програм в межах компетенції, подання їх на погодження 
виконавчому комітету та на затвердження міській раді, організація 
їх виконання;
участь у здійсненні державної регуляторної політики, участь у 
тарифній політиці;
реалізація державної інвестиційної політики та місцевих 
інвестиційних проектів і програм;
організаційно-правовий супровід впровадження міжнародних 
інвестиційних та інституційних проектів, а також грантів та програм 
технічної допомоги;
реалізація державної, регіональної та міської політики з питань 
розвитку малого та середнього бізнесу; політики у сфері 
енергоефективності  тощо.
є розробником, виконавцем та координатором виконання 2-х 
МЦП:
➢ Муніципальний енергетичний план міста Житомира на 2017-2020 роки
➢ Програма  розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомир на 

2016 – 2018 роки



ОПРАЦЮВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ

inbox outbox

1447 документів підготовлено, в т.ч.:

1372 - листів до підприємств, 
організацій, установ та інших 
виконавчих органів ЖМР

33 - рішень виконавчого комітету

29 - рішень Житомирської міської 
ради

58 - доручень міського голови та 
заступників

1653 вхідних документів , в т.ч.:

1454 - від підприємств, 
організацій, установ та інших 
виконавчих органів ЖМР

156 - звернень громадян 

43 - інформаційних запитів 



Департамент є координатором з 
впровадження в місті Концепції 
інтегрованого розвитку 
Житомира до 2030 розвитку

Проект виконується GIZ у 
співпраці з Житомирською 
міською радою та фінансується 
урядами Німеччини та 
Швейцарії, реалізується в 6-ти 
містах України (Житомир, 
Вінниця, Чернівці, Полтава, Київ, 
Львів).

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА

Адмініструється 
інформаційний ресурс 
для висвітлення 
діяльності щодо 
розробки та 
впровадження 
концепції 
http://2030.zhitomir.ua/

http://2030.zhitomir.ua/


СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА

Організовано та проведено 
10 фокус-груп (350 
учасників) з питань 
визначення цілей, завдань, 
заходів та результативних 
показників пріоритетів 
інтегрованого розвитку 
міста до 2030 року



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА

Проведено IV Форум 
інтегрованого розвитку 
Житомира:
- презентація та 

обговорення проекту 
Концепції;

- презентація проектів 
розвитку в фокус-
зонах;

- презентація 
демонстраційного та 
інфраструктурного 
проектів.



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА

Підготовка та організація в 
рамках робочої групи 
містобудівного конкурсу з 
реалізації 
інфраструктурного проекту 
- Реконструкції майданів 
Соборний та Перемоги за 
фінансування GIZ



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА

Підготовка та організація в 
рамках робочої групи 
демонстраційного проекту - 
ревіталізація Водонапірної 
Вежі  за фінансування GIZ:
➢ розроблено технічне 

завдання на науково-
проектну документацію з 
ремонтно-реставраційних 
робіт



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА

26-27 вересня 2018 року 
організовано і проведено в 
Житомирі 8-ме засідання 
Координаційної ради з 
інтегрованого розвитку міст за 
участі представників міст-
партнерів, ДП 
«УкрНДПІцивільбуд» та німецької 
урядової компанії «Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH».



Майстерня Міста Житомир 2018

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА: ПАРТИСИПАЦІЯ

➢ 6 - 10 червня
➢ пріоритет «Зелене місто»
➢ перетворення простору 

вул. Пушкінської на 
пішохідну зону



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА: ПАРТИСИПАЦІЯ

Майстерня Міста Житомир 2018
https://www.facebook.com/UrbanWorkshopZhytomyr 

https://www.facebook.com/UrbanWorkshopZhytomyr


Підготовлено звіт про 
виконання Програми 
соціально-економічного і 
культурного розвитку міста 
за 2017 рік
Внесено 6 змін до 
Програми соціально-
економічного і культурного 
розвитку міста на 2018 рік

СТРАТЕГІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ



Розроблено та затверджено 
Програму соціально-
економічного і культурного 
розвитку міста Житомира та 
села Вереси на 2019 рік

5 нових розділів:
➢ Демографічний стан 
➢ Охорона дитинства
➢ Відповідальне ставлення 

до тварин
➢ Забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і 
чоловіків

➢ Соціально-економічний 
стан села Вереси

СТРАТЕГІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ



➢ Підготовлено інформацію 
про досягнення міста за 
2014-2018 роки.

➢ Надано пропозиції до 
планових, стратегічних 
документів міста та 
області.

➢ Підготовлено інформації 
про виконання 
регіональних планових та 
стратегічних документів. 

➢ Постійна актуалізація 
розділу “Програма 
соціально-економічного і 
культурного розвитку 
міста Житомира”.

СТРАТЕГІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ



Щоквартально оновлювалася інформація Паспорту міста (55 форм)

Актуалізовано дані Автоматизованої системи муніципальної 
статистики, до участі в якій місто долучилося в 2016 році (близько 
1000 показників)

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА МУНІЦИПАЛЬНА 
СТАТИСТИКА



➢ Постійний аналіз соціально-
економічного стану та 
тенденцій розвитку міста

➢ Підготовлено щоквартальну 
довідку щодо соціально-
економічного розвитку міста 

➢ Підготовлено соціально-
економічні показники для 
визначення рейтингу міста

➢ Підготовлено матеріали для 
презентаційних довідників  

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА МУНІЦИПАЛЬНА 
СТАТИСТИКА



➢ координація діяльності виконавчих 
органів міської ради щодо розробки 
та моніторингу виконання міських 
цільових програм.

➢ підготовлено 9 висновків про 
доцільність розробки міських 
цільових програм,  з яких 3 –  з 
рекомендацією недоцільності 
розробки.  

➢ проведено експертизу 8 проектів 
міських цільових програм та надано 
11  відповідних експертних висновків.

➢ надано 40 консультацій працівникам 
виконавчих органів щодо основних 
компонентів програм.

➢ постійно актуалізується розділ 
“Міські цільові Програми”  на сайті 
міської ради.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ: ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ



МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ ТА ПАРТНЕРИ



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: 
ЕНЕРГОМОНІТОРИНГ



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: 
ЕНЕРГОМОНІТОРИНГ



Рішення сесії від 27.09.2018 №1170 “Про 
затвердження звіту з моніторингу 
виконання заходів Плану дій зі 
сталого енергетичного розвитку 
міста Житомира на 2015-2024 роки за 
2015-2017 роки”

Обсяг скорочення викидів СО2 
становить 67 945 т./рік

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

За результатами Міжнародного 
аудиту (Швейцарія) проведеного 
29-30 листопада Житомир став 2-м 
містом в Україні, що отримало 
Європейську Енергетичну 
Відзнаку (ЄЕВ) з результатом 
54,6% у 2018 р.
(30,5% у 2014р).

У Вінниці 54,1% у 2015р 
(36,0% у 2012 р).



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ



Проведено моніторинг 
споживання теплової енергії 
загальноосвітніми закладами 
міста за січень-лютий 2018 р.

Надання необхідної 
інформації, координація та 
організація попереднього 
енергетичного аудиту 
понад 40 будівель 
бюджетних закладів в рамках 
проекту з термореновації 
будівель за кредитні кошти 
Німецького державного 
банку KfW.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NakdjCjVpCBfgf9Fw6C8N--llodgaBBEb4aLeNwX6Vc/edit#gid=1636453795
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NakdjCjVpCBfgf9Fw6C8N--llodgaBBEb4aLeNwX6Vc/edit#gid=1636453795
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NakdjCjVpCBfgf9Fw6C8N--llodgaBBEb4aLeNwX6Vc/edit#gid=1636453795
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NakdjCjVpCBfgf9Fw6C8N--llodgaBBEb4aLeNwX6Vc/edit#gid=1636453795


Проведення навчання 
представниками консультантів 
по проекту СЕКО («ПОЙРІ») для 
представників управління освіти 
та дошкільних навчальних 
закладів, де проводилась 
термомодернізація по проекту 
СЕКО, щодо проблем з 
виникненням плісняви та щодо 
правильного поводження з 
матеріалами, що містять азбест 
(18.04.2018 р.): 
http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=358
7

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

http://zt-rada.gov.ua/?3398%5b0%5d=3587
http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=3587
http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=3587


ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

Участь у проекті 
«Енергоефективність у 
громадах - ІІ».
Житомир – ментор для 5 малих 
міст.
Отримано «Набір 
енергоменеджера» – кейс з 
вимірювальним  обладнанням 
для проведення енергетичних 
обстежень будівель та 
інженерних систем



Проведено попередній відбір 
закладів для реалізації пілотного 
проекту з встановлення 
фотовольтаїчних панелей на 
даху навчальних закладів.

В результаті відбору було 
розроблено та подано заявку 
на СЕКО щодо 
співфінансування проекту по 
встановленню сонячних 
панелей на даху ЗОШ № 6.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J-EAHn5z9dGmbBo9_rqHscSYuufFY7LysG7DXRr1H70/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J-EAHn5z9dGmbBo9_rqHscSYuufFY7LysG7DXRr1H70/edit#gid=0


Місто Житомир відібрано 
партнером для підготовки 
спільного проектної заявки на 
конкурс HORIZON 2020 проекту 
«GALAXITY» відповідно до заявки 
LC-SC3-SCC-1-2018 «Розумні міста та 
громади».

Подано заявку 
«Енергоефективний квартал» з 
міжнародним консорціумом

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: МІЖНАРОДНА 
ФІНАНСОВА І ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА



Конференція з 
енергоефективності та 
відновлюваної 
енергетики Alternative 
Energy Day спільно з 
Клубом альтернативної 
енергетики

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: АЛЬТЕРНАТИВНА 
ЕНЕРГЕТИКА



Підписано меморандум про 
співпрацю та здійснення 
спільних заходів для переходу 
міста на 100% відновлюваних 
джерел енергії до 2050 року

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: АЛЬТЕРНАТИВНА 
ЕНЕРГЕТИКА



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: ОБМІН ДОСВІДОМ



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: ПІДТРИМКА ЕКОСТАРТАПІВ

Мобільний додаток 
“Кліматичні краплі”, який 
вперше запроваджено в місті 
Житомир отримав винагороду 
– Sustainable Cities and 
Human Settlements Award 
(Бангкок, Таїланд)– в номінації 
“Взірець зеленої технології”



Представники 
екологічного ліцею №24 
стали одними з 
переможців конкурсу від 
“Кліматичних крапель” в 
Україні, отримавши 
можливість відкрити день 
молоді на кліматичній 
конференції ООН СОР24 в 
Катовіце, Польща.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: ПІДТРИМКА ЕКОСТАРТАПІВ



Проведено захід «Перша 
Майстерня кліматичної 
політики у Житомирі» за 
підтримки
фонду ім. Г.Бьолля та 
Української кліматичної 
мережі для виконавчих 
органів,
громадськості, 
журналістів, університетів, 
шкіл.

КЛІМАТ



Проведено семінар в місті 
Житомир за участі Оксани 
Кисіль – національного 
експерта
проекту Угода Мерів в 
Україні щодо 
можливостей міст 
працювати із заходами по
адаптації до зміни клімату 
у напрямку відповідності 
стратегій цілям сталого 
розвитку

КЛІМАТ



ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

● співпраця з Офісом із 
залучення та підтримки 
інвестицій UkraineInvest;

● поширення інформації про 
інвестиційний потенціал 
міста;

● підготовка інформації на 
запити потенційних 
інвесторів;

● підготовка паспортів об’єктів 
(greenfield and brownfield)



ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Меморандум про 
співробітництво між 
Житомирською міською радою 
та китайською компанією 
“China Railway Siyuan Survey and 
Design Group Co., Ltd”



ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Укладено інвестиційну угоду з 
ТОВ “МС Соціальний проект” 
щодо будівництва 
сміттєпереробного заводу



● проект “Будівництво наземної 
сонячної електростанції 
потужністю 10,79/9,35 МВт 
(DC/AC)”;

● виконавець КП “Центр 
інвестицій” міської ради;

● орієнтовна вартість проекту 
близько 10 млн. євро, в т.ч. 3 
млн. євро грант уряду Словенії.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА



ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Розроблено Інвестиційний 
каталог про потенціал
м. Житомира



Доопрацьовується інвестиційний 
портал м. Житомира згідно з 
рекомендаціями 
Мінекономрозвитку.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА



70 підприємств
40 навчальних закладів міста та 
області

Організовано та проведено 
Форум роботодавців та 2 
Ярмарки вакансій 

СПРИЯННЯ СТВОРЕННЮ РОБОЧИХ МІСЦЬ



СПРИЯННЯ СТВОРЕННЮ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Угода про співпрацю
ТОВ “Ферпласт-Україна” та 
Центр професійно-технічної 
освіти міста Житомира

ТОВ “Євроголд Індестріз ЛТД” та 
ДНЗ “Житомирське вище 
професійне технологічне 
училище”

Сприяння впровадженню 
дуальної освіти в місті



СПРИЯННЯ СТВОРЕННЮ РОБОЧИХ МІСЦЬ



Організовано та проведено 5 
семінарів-тренінгів для суб’єктів 
МСП :
➢ "Умови участі у Програмі WNISEF" 

(фінансові інвестиції, успішні 
практики ведення бізнесу) - 
WNISEF

➢ "Міжнародні програми Senior 
Experten Service для розвитку 
бізнесу" - МГО "Сучасний формат"

➢ "Start Business Challenge" 
(відкриття бізнесу за допомогою 
Платформи ефективного 
регулювання PRO) - BRDO

➢ "Маркетинг в нових реаліях" - 
К.Fund

➢ Школа МСП (малого і середнього 
підприємництва)

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ПІДТРИМКА МСБ



Організовано Школу малого та 
середнього підприємництва.
В рамках проекту особлива увага 
приділена навчанню учасникам 
АТО та внутрішньо-переміщеним 
особам, які планують розпочати 
власну справу

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ПІДТРИМКА МСБ



Виготовлено відеоролик про місцевий бізнес
до Global Entrepreneurship Week 
https://www.facebook.com/der.zt.city/videos/426406074558877/ 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ПІДТРИМКА МСБ

https://www.facebook.com/der.zt.city/videos/426406074558877/


ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ПІДТРИМКА МСБ



ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ПІДТРИМКА МСБ
Локалізовано 57 кейсів для відкриття власного бізнесу на 
Платформі ефективного регулювання regulation.gov.ua



Партнери з розвитку бізнес середовища в 
Житомирі

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ПІДТРИМКА МСБ



Надання департаментом висновків і 
пропозицій щодо економічного 
обґрунтування тарифів для:

Управління житлового господарства
➢ утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій
➢ вивезення побутових відходів
➢ технічне обслуговування ліфтів
Управління комунального 
господарства 
➢ виробництво теплової енергії на 

установках з використанням 
альтернативних джерел енергії і 
традиційних

➢ ритуальні послуги

ТАРИФНА ПОЛІТИКА



Надання департаментом висновків і 
пропозицій щодо економічного 
обґрунтування тарифів для:
Управління транспорту і зв'язку
➢ послуги з перевезення пасажирів в 

міському пасажирському транспорті 
загального користування

➢ послуги з користування 
майданчиками для платного 
паркування транспортних засобів

Управління охорони здоров'я:
➢ медичні послуги

ТАРИФНА ПОЛІТИКА



➢ консультування суб'єктів 
господарювання по 
формуванню економічно 
обґрунтованих тарифів;

➢ консультування мешканців 
міста з проблемних питань 
щодо встановлення та 
застосування тарифів. 

➢ комунікація з центральними 
органами влади з питань 
регулювання тарифів

ТАРИФНА ПОЛІТИКА



Підтримка розділу “Тарифна 
політика” на офіційному сайті 
міської ради, який постійно 
оновлюється та наповнюється 
актуальною інформацією

http://zt-rada.gov.ua/?3445[0]=36

ТАРИФНА ПОЛІТИКА

http://zt-rada.gov.ua/?3445[0]=36


РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
Прийнято 3 регуляторних акти: 
➢ «Про затвердження Положення про 

організацію сезонної, святкової виїзної  
торгівлі, надання послуг у сфері розваг та 
проведення ярмарків на території м. 
Житомир» - розроблено департаментом 
економічного розвитку
http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1519803305.pdf 

➢ «Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету міської ради від 
06.12.2017 № 1121 «Про Порядок залучення, 
розрахунку розміру і використання коштів 
пайової участі у розвитку інфраструктури м.
Житомира»
http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1521133319.pdf 

➢ «Про створення комісії з визначення та 
відшкодування збитків, заподіяних 
Житомирській міській раді»
http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1509455490.rar 

http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1519803305.pdf
http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1521133319.pdf
http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1509455490.rar


ПОЛІТИКА У СФЕРІ ТОРГІВЛІ І ПОСЛУГ

Департаментом економічного 
розвитку надавалося 9 видів 
адміністративних послуг для 
суб'єктів господарювання, які 
відповідають вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2015
“Система управління якістю”



ПОЛІТИКА У СФЕРІ ТОРГІВЛІ

Адміністративні послуги, які надавались відділом 
через ЦНАП ЖМР для суб’єктів господарювання:
267 послуг зі встановлення / скасування режиму роботи об’єктів 
торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у денний 
час
33 послуги з встановлення / скасування режиму роботи об’єктів 
торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у нічний 
час 
139 послуг з погодження розміщення об᾽єктів сезонної торгівлі 
12 послуг з погодження проведення ярмарку 
72 послуги з погодження розміщення облаштованих відкритих 
майданчиків на території, прилеглій до підприємств ресторанного 
господарства стаціонарної мережі 
33 послуги з погодження розміщення об᾽єктів сезонної торгівлі для 
торгівлі продовольчими товарами на території, прилеглій до 
підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами та 
ресторанного господарства
13 послуг з погодження розміщення об᾽єкта святкової виїзної торгівлі 



ПОЛІТИКА У СФЕРІ ТОРГІВЛІ

Проводиться робота з:
➢ консультування з питань 

торгівлі мешканців міста
➢ консультування з питань 

торгівлі юридичних осіб та 
ФОПів

➢ організація та проведення 
комісій з організації сезонної 
святкової торгівлі, надання 
послуг у сфері розваг та 
проведення ярмарків



ПРОМОЦІЯ

➢ підготовка та редагування новин зі 
сфери економіки для сайту 
Житомирської міської ради

➢ поширення інформації щодо 
проведення конкурсів, виставок, 
форумів тощо

➢ ведення сторінки департаменту 
Facebook



ПРОМОЦІЯ МІСТА

Зростання переглядів 
відео про економічний 
потенціал міста.

Понад 100 тис. (!) 
переглядів тільки на 
Facebook-сторінці 
ЖМР

https://www.facebook.c
om/pg/miskaradazt/vide
os/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/pg/miskaradazt/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/miskaradazt/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/miskaradazt/videos/?ref=page_internal


ПРОМОЦІЯ МІСТА

Підготовка участі міського 
голови в:
➢ City Invest Battle в рамках 

Національного форуму з 
управління будівельними 
проектами RED PM DAY 
2018

➢ Глобальному 
кліматичному саміті 
(Global Climate Action 
Summit) у Сан-Франциско

➢ панельній дискусії 
«Практичні аспекти 
переходу на 100% 
відновлюваної енергії»

➢ брифінгу в УНІАН
➢ Міжнародному саміті 

мерів та ін.



РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ДЕПАРТАМЕНТУ
70% працівників департаменту 
пройшли навчання “м’яким навичкам” 
(soft skills) в рамках проекту 
“Інтегрований розвиток міст в Україні:  
Кваліфікація 2030”.
Здобували та ділились новими 
знаннями на міжнародних 
конференціях, форумах, семінарах, 
навчальних турах за такими 
напрямками:
- Проектний менеджмент
- Енергоефективність у громадах;
- Державно-приватне партнерство;
- Підвищення інвестиційної привабливості;
- Розвиток міської інфраструктури, 
міжнародної торгівлі та інвестицій;
- Урбаністика та міський розвиток тощо
5 працівників департаменту проходять 
магістерську програму “Публічне 
управління та адміністрування”



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ


