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Наталії Чиж 
за 2019 рік 



Організаційне забезпечення 
депутатської діяльності 

Протягом 2019 року було 

організовано та проведено 17 

чергових та  11 позачергових 

сесій міської  ради на яких було 

прийнято понад  416 рішень.   

                                            

За 2019 рік виконавчими  органами  ради та 

депутатами  було  підготовлено 409 проєктів 

рішень, які було внесено на розгляд  депутатських 

постійних комісій. 



Зокрема, у звітному періоді проведено:  

  

11 засідань постійних комісій  з питань депутатської діяльності, 

регламенту,  дотримання  законодавства та протидії корупції; 

 

38 засідань постійних комісій з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності,  підприємництва,торгівлі та залучення 

інвестицій; 

 

57 засідань постійних комісій з питань містобудування, 

архітектури та землекористування;  

 

32 засідання постійних комісій із соціально-гуманітарних питань; 

 

38 засідань з питань житлово-комунального господарства та 

інфраструктури міста. 

   

У  2019 році організовано  175 засідань постійних комісій: 

 



Пленарні засідань 
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Робота наглядових рад комунальних  

підприємств Житомирської міської ради. 

З метою  здійснення контролю за діяльністю 

комунальних  підприємств, забезпечення їх 

прозорості та законності  Житомирською міською 

радою 7 скликання створено 12 наглядових рад.   

 
 



 

Інформаційний вектор 

Понад чотири роки координую роботу управління по зв'язках з  

громадськістю. У 2019 році діяльність управління була спрямована на  

оперативне інформування громадян, широку інформаційну кампанію з 

роз’яснення рішень  влади, задля вчасного реагування на можливі проблемні 

чи конфліктні ситуації або не допущення підвищення соціальної напруги. 

Головним завданням діяльності управління було 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 2019 року проведено 80 медіа-заходів 

(брифінги, пресконференції,  прямі ефіри). 

Діяльність Житомирської міської ради, її виконавчого 

комітету, структурних підрозділів висвітлювались: 



У 2019 році Житомир, за підсумками дослідження експертів 

Міжнародної організації «Transparency International», посів 12-е рейтингове 

місце у проекті «Прозорі міста». 

32,30% 

42,78% 

64,40% 

66,10% 

Рейтинг прозорості  міст 
2016 - 21 місце  

2017- 12 місце  

2018 - 7 місце 

2019-12 місце 



Індекс публічності  Житомирської міської ради щороку зростає від  54,1% у 2017  

до 73,35% на початку 2019 року 





У 2019 році впроваджено проєкт «Єдина платформа місцевої 
електронної демократії» в Житомирській міській ОТГ. 
Платформа Е-DEM – це онлайн система, що має на меті 
надати громадянам легкий і зручний доступ до 
використання базових інструментів електронної демократії.  
 



Реалізація проєктів 
Бюджету участі              

у 2019 році 
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Подано проєктів Бюджету участі  



Перший в Житомирській області 

"Зелений лабіринт» 

 

 

 

Сучасна зупинка 

 

 

 

Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104) 

 

 

 

Європейський сквер на Крошні 

 

 

 



Благоустрій прибудинкових територій  

 

Територія здоров'я на Мальованці  

"Дитяча мрія" - облаштування дитячої 

зони у Мальованському сквері 

Алея здоров'я 



Декоративний фонтан на розі 

Небесної Сотні та Лятошинського 

«Лотос Небесної Сотні»  

 

 

 

Сонячні дерева для зарядки мобільних 

пристроїв у Гідропарку  

Міському парку - нові атракціони 
Футбол для всіх на Мар’янівці 

 



Мрії дитини: "Спортляндія над 

Кам'янкою” 

Музичний фонтан "Фонтан щастя" зі 

світлодіодною підсвіткою 

Архітектурне освітлення музичної школи 

на Михайлівській 

Каскадні сходи до річки Кам'янки 



Вуличне відеоспостереження в мікрорайоні 

Малікова: «Раді Вас бачити!» 

ДрагонСіті - гребля на човнах 

"Дракон у м.Житомирі  

Дитячий парк «Моя 

дитяча мрія» 



Міжнародні відносини, співпраця з релігійними 
організаціями і національно-культурними  

товариствами 

У 2019  році  значно активізовано взаємодію Житомирської  

міської ради  з містами-побратимами, національно-культурними 

товариствами та релігійними організаціями. 

20 травня 2019 року підписали Меморандум про взаємопорозуміння та 

співробітництво між Промислово-інноваційною палатою Ізраїль-Україна та 

Житомирською міською радою. 



24-26 травня 2019 року у Житомирській міській ОТГ відбувся 
перший фестиваль японської  культури – «Дні Японії в Житомирі» 



10 та 12 липня 2019 року місто Житомир вперше відвідали 
делегації з міста Ханчжоу та Хай Донг. 



12  травня декілька сотень житомирян разом з духовенством взяли 
участь у святковій ході центральними вулицями міста в рамках відзначення 
сімейного фестивалю «Щаслива родина – тато, мама, дитина» за сприяння 
Ради Християнських Церков. 



Вперше, у Житомирі, 23 травня було проведено День Героїв. У цей день на майдані 
Соборному відкрито п’ять стел пам’яті  на честь 66 Героїв  -  житомирян, які загинули 
внаслідок війни на Сході України. 



31 травня 2019 року у Житомирі на громадському просторі головної 

пішохідної вулиці міста – Михайлівської відбувся другий Молитовний 

сніданок.  

Також, щовівторка, започатковано Молитовні сніданки за участю 

представників Ради церков та працівників виконавчих органів міської 

ради. 



03 жовтня, в рамках проведення  Другого форуму регіонів України та Білорусі, 
Житомир відвідала делегація з міста Гродно на чолі з головою виконавчого комітету  
Мечиславом Гойєм. 

У рамках проведення  форуму було організовано  Ярмарку – продаж продукції 
виробників регіонів України та Республіки Білорусь, а також організовано концертну 
програму за участю колективів Республіки Білорусь та Житомирської області.  



Житомир гідно прийняв учасників Другого форум регіонів з усієї України та 
Республіки Білорусь.  Захід проходив 3-4 жовтня  2019 року.  



Організація загальноміських культурно-масових заходів 

Заходи, які проходили у  

рамках відзначення цих  

свят, не 

презентували 

лише  

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 



 

Відкриття стадіону «Спартак Арена» 



 

День міста - 2019 



 

Новорічні та різдвяні свята 



 

Відкриття світлового шоу на Михайлівській 



Протягом 2019 року було проведено 19 засідань комісій 

та розглянуто 515 кандидатур, поданих до нагородження. 

Є головою комісії з нагородження 

громадян та юридичних осіб за заслуги перед містом Житомиром,  

відзнаками Житомирської міської ради та її виконавчого  комітету 

Нагороджено  36 осіб: 

 військовослужбовці та ветерани – 8 

 іноземні меценати – 2 

  працівники культури – 3 

 волонтери та благодійники – 1 

 лікарі – 6 

 єпископ – 1 

 працівники освіти – 11 

 меценати – 2 

 інші - 2 




