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Організаційне забезпечення                        

депутатської діяльності 
 

підготовлено та опрацьовано           

14 сесій міської ради 

складались з 15 пленарних 

засідань, на яких депутатами 

було прийнято 423 рішення.  

Протягом 2018 року було скликано  8 позачергових сесій 

Житомирської міської ради 



Житомирська міська рада сьомого скликання складається із                            

42 депутатів. За своєю функціональною спрямованістю протягом 

звітного періоду працювали наступні  постійні комісії: 
 

з питань депутатської діяльності, регламенту, дотримання 

законодавства та протидії корупції (17 засідань); 

 

з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва,торгівлі та залучення інвестицій (48 засідань); 

 

з питань містобудування, архітектури та землекористування            

(58 засідань); 

 

із соціально-гуманітарних питань (36 засідань); 

 

з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста (44 засідання). 

За 2018 рік виконавчими органами ради та депутатами було 

підготовлено 474 проектів рішень, які було винесено на розгляд 

постійних комісій. 

З початку 2018 року організовано  підготовку 203 засідань 

постійних комісій. 



Протягом звітного періоду було організовано 

та проведено 7 засідань Погоджувальної ради. 
 

Варто зазначити, що на пленарних засіданнях 

міської ради депутатами протягом 2018 року 

прийнято низку звернень до Президента 

України, Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради України щодо вирішення  

важливих для міста питань. 



Робота наглядових рад  комунальних 

підприємств Житомирської міської ради.  

Житомирською міською радою 7 скликання, з метою 

здійснення контролю за діяльністю комунальних 

підприємств, забезпечення прозорості та законності 

їх діяльності створено 12 наглядових рад. 

 

Протягом звітного періоду відбулося 13 засідань 

наглядових рад, на яких було розглянуто низку 

важливих питань підприємств. 

 

 



Кількість пленарних засідань 



Кількість прийнятих рішень 



Кількість засідань постійних 

комісій  



Кількість наданих рекомендацій 

постійних комісій 



 

Інформаційний вектор 

Понад три роки координую роботу управління по зв'язках з 

громадськістю. У 2018 році діяльність управління була спрямована на 

оперативне інформування громадян, широку кампанію з роз’яснення рішень 

влади, аби вчасно реагувати на можливі проблемні чи конфліктні ситуації, 

не допускати підвищення соціальної напруги, забезпечувати потреби 

городян у достовірній та повній інформації про діяльність органів влади, 

заходи з життєзабезпечення обласного центру, формування громадської 

думки щодо актуальних питань управління містом.  



Протягом 2018 року проведено 85 медіа-

заходів (брифінги, прес-конференції, 

прямі ефіри). 

Діяльність Житомирської міської ради, її 

виконавчого комітету, структурних підрозділів 

висвітлювалась в ефірах телеканалів «СК1», 

«СоюзТV», «Телеканал UA»: Житомир, «1+1», 

«ZIK»,  «5- канал»,  «UA:Перший» та 

радіостанцій: «Люкс FM», «Просто радіо», 

«Радіо Relax»,   «Ретро FM»,  «Авторадіо»,  

«Радіо П’ятниця»,  «Радіо Енерджи». 



У  2018 року Житомирська міська рада за підсумками 

дослідження експертів Інституту масової інформації (ІМІ), 

проведеного за підтримки Freedom House, залишається однією 

з кращих за створення умов для роботи ЗМІ, другий рік 

поспіль, утримуючи відзнаку «Рада дружня до медіа».  



У 2018 році Житомир, за підсумками дослідження експертів 

Міжнародної організації «Transparency International», посів 5-е рейтингове 

місце у проекті «Прозорі міста». 



2017 2018 

У 2018 р. м. Житомир у зведеному рейтингу обласних центрів України 

піднялось на один щабель та займає 6 місце серед  24 обласних центрів 

України за індексом задоволеності якістю 22 сфер та послуг   



2017 2018 

Житомир входить в трійку міст з найнижчим показником 

рівня корупції  серед 24 обласних центрів України  





 

Бюджет участі 

З 2016 року у Житомирі запроваджено проект Бюджет участі.   

Житомиряни мали можливість подати 

цього року загальноміські проекти: великі - 

до 1 млн 500 тис грн. (1млн 350 тис грн +10% 

резерву) та малі -  до 500 тис грн. (450 тис грн 

+10% резерву). 

У рамках третього циклу реалізації 

громадського бюджету у м. Житомир 

протягом 2018 року було залучено більше 12 

тис. мешканців, подано 108 ініціатив, з яких 

80 винесені на голосування. 

У 2018 році прийнято нове Положення про бюджет участі міста Житомира, яке 

розроблялося спільно із представниками громадського сектору. 

У 2018 році проведено  24 засідання Координаційної ради з питань Бюджету 

участі із залученням виконавчих органів міської ради, представників 

громадськості, авторів проектів та представників ЗМІ. 



 23.10.2018 р. - через маніпуляції та численні порушення під час 

голосування за проекти Бюджету участі міський голова не підписав рішення 

про встановлення проектів-переможців Бюджету участі 2018 року. 

 08.11.2018 р. – депутатами міської ради було прийнято рішення №1188 

внести зміни в Положення про бюджет участі, припинити діяльність діючого 

складу Координаційної ради з питань впровадження бюджету участі та 

розпочати утворення нового складу координаційної ради, яка і буде 

встановлювати результати голосування та надасть пропозиції міському голові 

щодо затвердження проектів-переможців. 

 07.12.2018 р. - відбулося засідання конкурсної комісії щодо обрання нових 

членів Координаційної ради з питань бюджету участі. В результаті відкритого 

голосування однакову кількість голосів отримали 15 кандидатів. 

 18.12.2018 р. - під час 44 сесії міської ради, депутатами було прийнято 

рішення створити робочу групу з питань встановлення результатів 

голосування за проекти Бюджету участі 2018 року. Робоча група  

проаналізувала результати голосування за проекти житомирян, опрацювавши 

інформацію щодо можливих порушень. 
 

 

 

 



 

Подано проектів Бюджету участі 



Інтелектуальна мережа – шахові клуби у 
міських бібліотеках 

 

У 2018 році реалізовані 7 проектів: 



Екосквер  на Старому бульварі 



Ігровий та спортивний простір «Активний відпочинок на 
Мар’янівці» 



Здорове навчання – здорове дозвілля 



Мультиспортивний майданчик біля ЗОШ №28 та №16 



Європейські електронні табло 
прогнозування транспорту 



Музична школа – симфонія дитячих мрій 



 

Міжнародні відносини, співпраця з релігійними 
організаціями і національно-культурними 

товариствами 

У 2018 році було значно активізовано взаємодію Житомирської 

міської ради з містами-побратимами, національно-культурними 

товариствами та релігійними організаціями.  

14 травня підписано Меморандум про співпрацю між містами Житомир  та Хулун-

Буір. 

 

 

 



Проведено низку зустрічей з представниками міст – партнерів, 

дипломатичних відомств іноземних держав. Робочі зустрічі  відбулися з 

представниками  Посольства Республіки Польща в Україні, Посольства 

Словенії  в Україні, Посольства Чеської Республіки в Україні та Посольства 

Республіки Індонезія в Україні. 

 

 



У 2018 році представники Житомирської міської ради презентували місто 

Житомир на Форумі публічно-приватного партнерства в Плоцьку (Республіка 

Польща). 

 

 

 

 



У вересні  відбулась робоча зустріч з китайською делегацією з міста – 

побратима Дачжоу, на якій обговорили співпрацю між містами у культурній 

сфері. 



Делегації з міст-партнерів Плоцька, Кутаїсі та Монтани завітали до Житомира з 

нагоди відзначення 1134-річниці від дня заснування міста. Також цього року 

відбулися заходи у рамках XI Днів польської культури за участі  представників 

Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці, Сілезького воєводства, міста 

Люблін, а також міста побратима Житомира - Плоцька   (Республіка Польща). 

Колективи міст партнерів Плоцька та Кутаїсі ансамбль «Діти Плоцька» та «Баграті» 

взяли участь у Міжнародній хореографічній асамблеї ім. Н. Скорульської. 

У рамках Днів Європи у Житомирі відбулася святкова хода «Житомир 

багатонаціональний», яку очолили прапороносці з прапорами України та країн 

ЄС.  Свою культуру під час заходу представили близько 150 представників 

національно-культурних товариств. 



10 квітня 2018 року у Житомирі відбувся перший молитовний 

сніданок за участі представників духовенства, політиків, підприємців, 

депутатів та почесних гостей. Національні молитовні сніданки – традиція 

багатьох демократичних країн світу. Вже більше 60 років вони проходять 

в США, давши початок аналогічним зібранням у Європарламенті, 

Німеччині та багатьох інших країнах світу. 



13 травня декілька сотень житомирян разом з духовенством взяли 

участь у святковій ході центральними вулицями міста в рамках 

відзначення в Житомирі Свята сім’ї.  



12 серпня у Житомирі відбулися святкові заходи, присвячені  

1030-річчю хрещення Київської Русі – України.  



14 листопада спільно з Радою Християнських Церков                             

м. Житомира і Житомирської області було організовано сімейний 

форум "Українська сім'я: виклики і завдання". 



 

Організація загальноміських культурно-
масових заходів 

Заходи, які проходили у 

рамках відзначення цих 

свят, не лише 

презентували гостям 

міста багатогранність 

культури Житомира, але 

й згуртованість та 

міцність житомирської 

громади.  

Є головою організаційного комітету з проведення найбільших 

загальноміських культурно-масових заходів, які відвідали десятки тисяч 

житомирян та гостей міста з різних куточків України та світу.  



 

Великдень у Житомирі 



 

Дні Європи у Житомирі 





 

День міста - 2018 



 

Новорічні та різдвяні свята 



Протягом 2018 року було проведено 19 засідань комісії 

та розглянуто 415 кандидатур на нагородження. 

 
 

 

Є головою комісії з нагородження 
 громадян та юридичних осіб за заслуги перед містом Житомиром, 
відзнаками Житомирської міської ради та її виконавчого комітету 



Дякую за увагу! 


