




























 

 

Звіт 

                                                                               про результат виконання програми 

«Ефективна влада. Конкурентне місто на 2018-2020роки» 

за  2020 рік 

Дата і номер рішення міської ради, 18.12.2017   №879 

яким затверджено Програму та зміни до неї                                                                                                                                 

Відповідальний   виконавець    Відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради             

Термін реалізації Програми  2018-2020 р.р 

1. Виконання заходів Програми  

 

 

№ 

з/п 

 

 

Пріоритетні 

  завдання 

 

 

    Зміст  

  заходів 

 

  Термін  

   вико- 

  нання 

 

 

   Виконавці 

Орієнтов-

ний обсяг 

фінансуван-

ня 

відповідно 

до 

програми, 

тис.грн. 

Річний 

обсяг 

фінансу-

вання, 

тис.грн. 

Фактично 

профінан-

совано 

у звітному 

періоді, 

тис.грн. 

Відсот

ок 

викона

ння 

заходу,

% 

Інформація 

про виконання або 

причини 

невиконання 

заходу 

1 Забезпечити 

обмін 

досвідом 

щодо доброго 

врядування з 

іншими 

Організація 

заходів за 

участю 

депутатів та 

забезпечення 

прийому 

2018-

2020 

Відділ 

організацій-

ного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

     570       190 0,00 0% Виконання заходів 

здійснено не у 

зв'язку з 

обмежувальними 

заходами щодо 

недопущення 



 

 

містами депутатських 

делегацій з 

інших міст 

України та 

інших 

держав 

поширення 

коронавірусної 

інфекції  

COVID-19 на 

території ЖМОТ  

2 Підвищити 

рівень 

професійних 

та 

управлінських 

навиків 

депутатів 

Організація 

навчань, 

семінарів, 

тренінгів для 

депутатів 

міської ради 

2018-

2020 

Відділ 

організацій-

ного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

     570,0      190 38,796,00 50% 1.Тренінг «МІСТА 

ДОБРОЧЕСНОСТІ» 

(17-18 лютого 

2020); 

2.Навчання щодо 

заповнення 

декларацій (11 

лютого 2020) 

3.Проведення 

короткотермінового 

семінару за темою: 

«Практика 

організаційного та 

інформаційного 

забезпечення 

роботи місцевих 

рад. Проблематика 

бюджетотворення 

на місцевому рівні» 

4.Проведення 

короткотермінового 

семінару за темою: 

«Формування 

адаптаційних 



 

 

механізмів та 

емоційної стійкості 

в епоху пандемії. 

Виконання решти 

завдань не 

здійснено, 

у зв'язку з 

обмежувальними 

заходами щодо 

недопущення 

поширення 

коронавірусної 

інфекції  

COVID-19 на 

території ЖМОТГ. 

3 Забезпечити 

вільний 

доступ 

депутатам до 

профільної та 

нормативно-

правової 

літератури, 

пов’язаної із 

депутатською 

діяльністю 

Передплата 

періодичних 

видань 

профільної 

орієнтації, 

забезпечення 

депутатів 

нормативно-

правовою 

літературою, 

інформаційн

ими 

виданнями, 

законодавчи

ми 

2018-

2020 

Відділ 

організацій-

ного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

    12,0      4,0 0,00 100% Захід виконано в 

повному обсязі. 

Виписка 

періодичних видань 

організована 

управлінням по 

зв’язках з 

громадськістю; 

депутати міської 

ради мають вільний 

доступ до 

періодичної 

літератури 



 

 

документами 

та 

довідковою 

літературою 

4 Забезпечення 

депутатів 

матеріально-

технічними 

засобами 

Придбання 

послуг та 

товарів 

2018-

2020 

Відділ 

організацій-

ного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

     348,0      116,0 95,920,03   90% Закупівля 

матеріально- 

технічних засобів 

здійснюється за 

потреби протягом 

поточного року 

5 Впровадити 

інструменти 

електронної 

комунікації 

депутатів з 

громадою 

Створення 

електронного 

кабінету 

депутата на 

офіційному 

сайті міської 

ради 

2018-

2020 

Відділ 

організацій-

ного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

      0,0       0,0 0,00 100% Створено 

електронні кабінети 

депутатів,які 

поступово 

заповнюються 

відповідною 

інформацією. 

На сайті міської 

ради постійно 

опубліковується і 

оновлюється графік 

засідань  постійних 

комісій. 

Протягом  

2020 року 

депутатами активно 

надавались звіти 

про роботу за 2020 

рік з метою 

розміщення їх в 



 

 

електронних 

кабінетах. 

 

            Начальник відділу                                                                                                                                        Г.В. Семенко 

 



№ 

з/п

Пріоритетні 

завдання

Зміст 

заходів

Термін 

виконання
Виконавці

Орієнтовний 

обсяг фінасування 

відповідно до 

програми, 

тис.грн.

Річний обсяг 

фінансування, 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано у 

звітному періоді, 

тис.грн.

Відсоток 

виконання 

заходу, %

1

Стимулювання 

до активної 

громадської 

позиції та 

ефективної 

роботи трудові 

колективи 

Забезпечен

ня процесу 

нагороджен

ня 

відзнаками

2018-2020

управління 

звернень та 

діловодства, 

управління 

по зв'язках з 

громадськіс

тю, 

152,3 130,3 130,3

100% 

нагороджено 

41 особа

Процес 

нагородження був 

у повній мірі 

забезпечений 

відзнаками

назва міської цільової програми

за 2020 рік

Дата і номер рішення міської ради 18.12.2017 № 879

Інформація про виконання або 

причини невиконання заходу

Відповідальний виконавець Програми:  управління звернень та діловодства міської ради у контексті здійснення нагородження

                        Додаток до листа

Звіт

про результат виконання 

"Ефективна влада. Конкурентне місто" у контексті здійснення нагородження

 

Термін реалізації Програми 2018-2020

1. Виконання заходів Програми



2

Залучити 

кращих 

працівників 

установ, 

організацій, 

громадських 

діячів до 

процесу 

генерування 

та прийняття 

управлінських 

рішень, 

спрямованих 

на досягнення 

цілей 

розвитку 

територій 

міста 

Житомира

1. 

Сформуват

и та 

оновлюват

и базу 

нагородже

них осіб 2. 

Сприяти 

участі 

нагородже

них осіб у 

робочих 

нарадах, 

громадськ

их 

слуханнях, 

засіданнях, 

погоджува

льних 

радах 

тощо 3. 

Організаці

я зустрічей 

нагородже

них 

громадян 

із дітьми 

2018-2020

управління 

звернень та 

діловодств

а, 

управління 

по зв'язках 

з 

громадські

стю, 

управління 

культури

48,7 0 0 0%

№ 

з/п

Найменування показника Планове значення 

показника

Фактичне значення показника Причини невиконання Що зроблено для виправлення 

ситуації

2. Виконання результативних показників Програми 

1. База сформована та оновлюється 

2. Усі нагородженві особи були 

повідомлені про можливості 

співпраці із міською радою та її 

виконавчими органами, але за 

суб'єктивних та об'єктивних 

причин, пов'язаних у т.ч. із COVID, 

участі у заходах вони не брали 3. 

Заходи за участю нагороджених 

осіб не проводилися у зв'язку із 

несприятливою  епідеміологічною 

ситуацією



1

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Обсяг видатків на 

забезпечення процесу 

нагородження відзнаками

130,3201

Постанова від 09 грудня 2020 р. 

№ 1236

Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню 

на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2

Враховано при формуванні кошторису 

на виконання програми 2021-2024


