
№ з/п Пріорітетні завдання Зміст заходів Термін виконання Виконавці Орієнтовний обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн

Річний обсяг 

фінансування, 

тис. грн

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді, тис. грн

Відсоток 

виконання 

заходу, %

Інформація про виконання або причини невиконання заходу за 2020

1 2 3 4 5 8

1.1. Створення та затвердження міської 

політики захисту клімату згідно 

цілей та завдань, взятих містом в 

рамках Угоди мерів

2017 -2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 35 Розробка оцінки вразливості міста до змін клімату. 

1.2. Перегляд та актуалізація Плану дій 

зі сталого енергетичного розвитку 

міста Житомира на 2014-2024 роки

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 20 Завершено роботу над дослідженням у транспортному секторі. 

Здійснено комунікацію та збір заходів для включення їх до плану дій.

1.3. Розробка, затвердження та 

моніторинг системи показників, що 

характеризують досягнення цілей 

Угоди мерів та міської політики 

захисту клімату

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 25 Міжнародними консультантами здійснено адаптацію до потреб міста 

Житомира за наданими пропозиціями.

Проєкт призупинено через технічні питання.

1.4. Розроблення концепції поводження 

з твердими побутовими відходами

2017 рік Управління житлового господарства 

міської ради

x x x 0 Виконано.

1.5. Розробка та затвердження 

енергетичного плану на основі 

генерального плану міста

2017 рік Департамент містобудування та 

земельних відносин міської ради

x x x 0 Виконано.

1.6. Розробка та затвердження 

комплексної програми розвитку 

транспорту та міського середовища 

на 2017-2020 роки

2017-2018 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 0 Виконано.

1.7. Включення до муніципального 

енергетичного плану завдань та 

заходів з концепцією інтегрованого 

розвитку міста

2018-2020 роки Департамент містобудування та 

земельних відносин міської ради

x x x 0 Розроблено та затверджено нову міську цільову програму 

"Муніципальний енергетичний план Житомирської міської 

територіальногї громади на 2021-2024 роки" завдання та заходи якої 

відповідають пріорітетам Концепції інтегрованого розвитку 

Житомира до 2030 року. 

0 0 0

2.1. Розробка та затвердження методики 

розрахунку базової лінії 

споживання енергоресурсів 

бюджетними будівлями міста

2017-2018 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 0 Виконано.

2.2. Розробка енергосертифікатів для 

бюджетних будівель

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 0

Провести первинний огляд, 

аналіз будівель бюджетної 

сфери та впровадити 

стандарти споживання 

енергоресурсів

1. Розвиток та територіальне планування

Забезпечити сталість системи 

управління місцевою 

енергетичною політикою

Забезпечити узгодження 

цілей та завдань стратегічних 

документів розвитку міста

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1

2. Муніципальні будівлі та споруди

Звіт

про результати виконання 

міської цільової програми "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2017-2020 роки"

за 2020 рік

Дата і номер рішення міської ради: від 16.02.2017 р. №530 (зі змінами)

Відповідальний виконавець Програми: департамент економічного розвитку міської ради

Термін реалізації Програми: 2017-2020 роки

1. Виконання заходів Програми



2.3. Впровадження системи 

автоматичного збору даних 

споживання енергоресурсів

2017-2018 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 0 Виконано.

2.4. Встановлення теплових лічильників 

в закладах бюджетної сфери

2017-2020 роки Департамент освіти міської ради, 

управління охорони здоров’я міської 

ради

x x x 0

2.5. Встановлення лічильників обліку 

електроенергії в закладах 

бюджетної сфери

2017-2020 роки Департамент освіти міської ради, 

управління охорони здоров’я міської 

ради

x x x 0

2.6. Підготувати план поступової 

термосанації всіх будівель 

бюджетної сфери міста

Розробка плану термосанації 

бюджетних будівель міста

2017 рік Управління капітального будівництва 

міської ради

x x x 0 Виконано.

2.7. Забезпечити високу якість 

виконання робіт з термо-

модернізації будівель 

бюджетної сфери

Розробка детального технічного 

завдання на розробку проектної 

документації з термосанації 

будівель бюджетної сфери

2017 рік Управління капітального будівництва 

міської ради

x x x 0 Виконано.

2.8. Реконструкція будівель ДНЗ №32 та 

ДНЗ №58

2017-2020 роки Управління капітального будівництва 

міської ради

96 ДНЗ № 32 - скориговано проєктно-кошторисну документацію, 

відновлено фінансування з міського та державного бюджетів. У ІV 

кварталі виконувались будівельні роботи - 96%. Будівельні роботи на 

завершальному етапі. Підготовка до введення в екплуатацію.

2.9. Перетворення будівель управління 

освіти міської ради, управління 

капітального будівництва міської 

ради, департаменту містобудування 

та земельних відносин міської ради 

в будівлі зразкової 

енергоефективності

2017-2018 роки Управління капітального будівництва 

міської ради

x x x 0

2.10. Встановлення теплових насосів в 

закладах бюджетної сфери

2020 рік Департамент освіти міської ради x x x 0 Вивчено поточний стан, зібрана інформація для встановлення 

теплових насосів по забезпеченню гарячого водопостачання у ЖЗДО 

№ 65

2.11. Заміна традиційної системи 

гарячого водопостачання в 

закладах бюджетної сфери на 

тепловий насос чи сонячні 

колектори

2017-2020 роки Департамент освіти міської ради x x x 0 Вивчено поточний стан, зібрана інформація для встановлення 

теплових насосів по забезпеченню гарячого водопостачання у ЖЗДО 

№ 65

2.12. Впроваджувати інноваційні 

технології з використанням 

відновлювальні джерел 

енергії

Встановлення сонячних панелей 

для виробництва електроенергії в 

закладах бюджетної сфери міста

2018-2020 роки Департамент освіти міської ради x x x 0

2.13. Впровадження проєкту 

«Підвищення енергоефективності 

об’єктів бюджетної сфери м. 

Житомира»  (НЕФКО)

2015-2020 роки Управління капітального будівництва 

міської ради

99 Утеплення  гімназії № 23 (головна будівля): фасад утеплено -100%, 

роботи на завершальному етапі.

ЗОШ № 15 (головна будівля і початкова школа): роботи по 

термосанації головної будівлі завершені на 100% .

Роботи з термосанації  початкової школи виконано частково, а саме 

замінено вікна та двері.

Завершені роботи по встановленню ІТП в 20 будівлях (встановлено 

20 із 20).

2.14. Впровадження проєкту 

«Енергоефективність в м. 

Житомирі» (SECO)

2016-2020 роки Управління капітального будівництва 

міської ради

95 Роботи призупинено. Розірвано контрактну угоду з підрядною 

організацією ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД".

Розвиток системи управління 

та контролю за споживанням 

енергоресурсів в бюджетній 

сфері

Виконати зразкове нове 

будівництво/реконструкцію/ 

термосанацію будівель, що є 

власністю територіальної 

громади

В межах фінансування Програми розвитку освіти 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 

на період 2019-2020 роки

Впроваджувати інноваційні 

технології з використанням 

відновлювальні джерел 

енергії

Поліпшити теплотехнічні 

характеристики 

огороджувальних 

конструкцій будівель закладів 

бюджетної сфери міста

в межах фінансування міської цільової Програми 

"Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) обєктів 

комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки

в межах фінансування міської цільової Програми 

«Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки



2.15. Впровадження проєкту 

«Термореновація будівель 

бюджетних закладів міста 

Житомир» (ЄІБ)

Управління капітального будівництва 

міської ради

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2.16. Впровадження проєкту «Розвиток 

системи теплопостачання міста 

Житомира» (ЄБРР)

2016-2020 роки Управління комунального 

господарства міської ради, КП 

«Житомиртеплокомуненерго» ЖМР

75 Реконструкція теплових мереж  дільниці № 4 котельні РК-6  в м. 

Житомирі (перша та друга черга - 35 т/м) - Станом на 01.01.2021 р. 

змонтовано 4339,1 мп теплових мереж в двотрубному вимірі (21 

т/м). Продовження виконання робіт за контрактом після 

опалювального сезону 2020/2021.

Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення 

індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені  до 

котелень РК-8, Шевченка, 103 та Вітрука, 10. - Станом на 01.01.2021 

р. встановлено 71 ІТП з 76. Виконання робіт за контрактом.

Технічне переоснащення котелень РК-5 та РК-8  шляхом 

встановлення твердопаливних котлів на біомасі потужністю 1,7 МВт 

(паливо – тріска деревини).-27.04.2020 р. було отримано 

погодження ЄБРР щодо виключення цього компоненту з плану 

закупівель проєкту з подальшим перерозподілом збережених 

кредитних коштів до Тендеру № 2.1: ТЕЦ на біомасі.

2.18. Технічне переоснащення котелень, 

заміна пальників, встановлення 

лічильників теплової енергії

2017-2020 роки КП «Житомиртеплокомуненерго» 

ЖМР

х х х 100 Технічне переоснащення котельні РК-1, шляхом облаштування 

частотними регуляторами та датчиками в кількості 13 одиниць - 

Стадія погодження виділення коштів на депутатських комісіях

Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках м. 

Житомира - 293 шт. - Станом на 01.01.2021 р. встановлено 10 

лічильників теплової енергії. 

Реконструкція теплових мереж котельні РК-11 від ЦТП по вул 

Отаманів Соколовських,5 до житлового будинку по проспекту 

Незалежності, 29 а в м. Житомир (Інвестиційна програма КП ЖТКЕ) - 

100% Захід завершено. 

Технічне переоснащення котельні пров. Вільський,7 (Інвестиційна 

програма КП ЖТКЕ)-10%

Реконструкція теплових мереж від ТК-24 до ТК+25 по майдану 

Корольова в м.Житомирі (Інвестиційна програ КП ЖТКЕ)-100% 

Захід завершено.

2.19. Забезпечити належну 

експлуатацію будівель 

бюджетної сфери міста

Будівництво, реконструкція та 

ремонт вентиляційних систем з 

рекуперацією тепла в закладах 

бюджетної сфери міста

2017-2020 роки Департамент освіти міської ради 99 Промито системи опалення в будівлях:

ліцей № 20, 21, 27, 30 ЗОШ № 30, 27, 21, 20, ЦРД  № 69, НВК № 65, 

ДНЗ № 45, 37,40,45, Ліцей № 25, колегіум.

Реконструкція та ремонт вентиляційних систем: ЗОШ № 1, 6, 15, 36. 

ДНЗ № 15, 43, 49, 56, 71, ЦРД № 69.

2.20. Здійснювати заміну старого 

обладнання на нове класу 

енерго-ефективності не 

нижче «В»

Заміна ламп розжарювання на 

енергозберігаючі лампи в закладах 

бюджетної сфери. Заміна 

електричного кухонного 

обладнання на більш 

енергоефективне.

2017-2020 роки Департамент освіти міської ради, 

Управління охорони здоров’я міської 

ради

100 Охорона здоров'я - за січень-грудень 2020 року придбано 1102  

енергозберігаючих лампи та світлодіодних світильників.

2.21. Реконструкція та ремонт мереж 

зовнішнього освітлення: заміна 

існуючих ліхтарів на світлодіодні

2017-2020 роки Управління комунального 

господарства міської ради

100 За 9 місяців 2020 року замінено 11.4 км електричних мереж з 509,57 

км.

Управління комунального 

господарства міської ради, КП 

«Житомиртеплокомуненерго» ЖМР

в межах фінансування міської цільової Програми 

благоустрою та розвитку 

комунального господарства Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади  на 2016-2022 роки

Поліпшити теплотехнічні 

характеристики 

огороджувальних 

конструкцій будівель закладів 

бюджетної сфери міста

Впроваджувати інноваційні 

технології, в т. ч. з 

використанням 

альтернативних джерел 

енергії

в межах фінансування міської цільової Програми 

благоустрою та розвитку комунального господарства 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади  

на 2016-2022 роки, кредит ЄБРР, грант Фонду Е5Р

Впровадження проєкту 

«Енергоефективність в м. 

Житомирі» (SECO)

2016-2020 роки

Впроваджувати LED-

технології в комунальному 

господарстві міста  

73,5 Реконструкція теплових мереж котелень РК-9, РК-10 в м. Житомирі - 

контракт № 150784 «Закупівля попередньо ізольованих елементів 

(труб) та супутніх послуг» від 29.05.2017 р. - 97% Продовження 

виконання робіт за контрактом після опалювального сезону 

2020/2021.

Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення 

індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до 

котельні РК-10, РК-11 в м. Житомирі -контракт № 150790 «Закупівля 

Індивідуальних теплових пунктів (ТП) та супутніх послуг» від 

06.06.2017 р. - 90% Продовження виконання робіт за контрактом 

після опалювального сезону 2020/2021.

В межах фінансування Програми розвитку освіти 

Житомирської об’єднаної територіальної громади на 2019-

2021 роки

В межах фінансування Програми розвитку освіти 

Житомирської об’єднаної територіальної громади на 2019-

2021 роки та Програми розвитку охорони здоров’я 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2020 роки

В межах фінансування Програми благоустрою та 

розвитку комунального господарства Житомирської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2022 

роки

2.17.



2.22. Заміна ламп розжарювання в 

світлофорних об’єктах на 

світлодіодні

2017-2020 роки Управління комунального 

господарства міської ради

x x x 100 Захід виконано.

2.23. Впроваджувати малозатратні 

інвестиційні заходи в 

закладах бюджетної сфери 

міста

Оснащення водозберігаючими 

аераторами закладів бюджетної 

сфери міста

2017-2020 роки Департамент освіти міської ради, 

управління охорони здоров’я міської 

ради

x x x 100 Захід виконано. За січень-грудень 2020 року придбано 7 аераторів 

(КП "Дитяча лікарня імені В.Й.Башека)

0 0 0

3.1. Впроваджувати інноваційні 

технології з використанням 

відновлювальні джерел 

енергії

Здійснення внеску до статутного 

капіталу КП "ЦЕНТР 

ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської 

міської ради для будівництва 

наземної сонячної електростанції 

потужністю 10,79/9,35 МВт 

(DC/AC) на території Глибочицької 

сільської ради Житомирського 

району Житомриської області (в 

т.ч. витрати на банківське 

обслуговування)

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради, КУ "Агенція розвитку 

міста" Житомирської міської ради,  

КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" 

Житомирської міської ради

x x x 0 Розірвано договір пожертвування між CMSR та КП "ЦЕНТР 

ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради.

3.2. Забезпечити надійне 

постачання деревної маси для 

роботи біоенергетичних 

установок КП 

«Житомиртепло-

комуненерго» ЖМР

Організація постачання КП 

«Зеленбуд» ЖМР деревної щепи 

для КП 

«Житомиртеплокомуненерго» ЖМР

2019-2020 роки Управління комунального 

господарства міської ради

x x x 0

3.3. Ініціювати внесення змін до 

чинного законодавства

Надати пропозиції Уряду щодо 

зміни системи стимулювання 

впровадження енергоефективних 

заходів в рамках програми «теплі 

кредити» та схеми субсидіювання 

населення

2017-2018 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 0

3.4. Розробити нові фінансові 

механізми для впровадження 

енерго-ефективних заходів

Підтримка енергоефективних 

інвестицій в приватних будівлях 

шляхом створення муніципального 

револьверного фонду або створення 

комунальної енергосервісної 

компанії

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 0

3.5. Розробити та впровадити 

механізм індивідуальної 

зацікавленості кінцевого 

споживача в скороченні 

споживання теплової енергії

Впровадження пілотного проекту 

встановлення поквартирних 

теплових лічильників та засобів 

індивідуального регулювання в 

багатоквартирних будинках

2017 Управління комунального 

господарства міської ради

x x x 0

3.6. Змінити поведінку кінцевого 

споживача енергії

Включення інформації щодо 

енергоефективності в рахунки за 

енергоносії

2017-2020 роки Управління комунального 

господарства міської ради

x x x 0

3.7. Реалізувати існуючий 

потенціал гідроенергетики

Будівництво 4-х міні 

гідроелектростанцій на річці 

Тетерів (існуючі гідротехнічні 

споруди, що є власністю 

територіальної громади)

2017-2020 роки КУ "Агенція розвитку міста" міської  

ради

x x x 0

3.8. Впровадження проєкту  «Розвиток 

системи теплопостачання міста 

Житомира» (ЄБРР)

2016-2020 роки Управління комунального 

господарства, КП 

«Житомиртеплокомуненерго» ЖМР

84 Реконструкція районної котельні РК-11 м. Житомир на ТЕЦ 

(біомаса). Паливо – тріска деревини. -02.12.2020 р. підприємство 

звернулось до ЄБРР щодо надання незаперечення на розірвання 

контракту № A-2.1: «ТЕЦ на біомасі» від 18.06.2020 р. з 

підрядником UAB Enerstena через невиконання ним своїх 

зобов'язань за Контрактом.

в межах фінансування Програми благоустрою та розвитку 

комунального господарства Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади  на 2016-2022 роки,  

кредит ЄБРР, грант Фонду Е5Р

Побудувати когенераційні 

теплоелектро-станції на щепі 

для КП 

«Житомиртеплокомуненерго» 

ЖМР 

Впроваджувати LED-

технології в комунальному 

господарстві міста  

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 2

3. Постачання та розподіл енергії



3.9. Впровадження проєкту 

«Енергоефективність в м. 

Житомирі» (SECO)

2016-2019 роки Управління комунального 

господарства, КП 

«Житомиртеплокомуненерго» ЖМР

22 Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: пров. 1-й 

Винокурний, 36-а м. Житомир, шляхом встановлення 

термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо-тріска 

деревини) - контракт № 155698 «Закупівля твердопаливної 

(деревинної) установки з комбінованим виробництвом тепла та 

електроенергії з органічним циклом Ренкіна» від 08.08.2018 р.: 

Поставка та монтаж обладнання (35%). За рахунок коштів 

міського бюджету проводиться виконання будівельно-

монтажних робіт (25%).

60 ZHT-QCBS-02 Технічний нагляд реконструкції КОС, реконструкції 

водоочисної станції, насосних станцій водопроводу та мереж 

водопостачання -52 % Отримано підтвердження Світового Банку 

щодо переможця тендеру, а саме компанія HYDRO INGENIEURE 

Umwelttechnik GmbH.  11.10.2018 р. підписано контракт.  У 

четвертому кварталі 2020 Консультант був зосереджений на 

веденні технічного нагляду за будівельним майданчиком КОС, 

ВОС та водопровідних мереж. Крім того, надаються зауваження 

від експертів до робочої документації Esotech та Riko, 

перевіряються платіжні документи Підрядників, а також 

затвердження/перевірка обладнання, що поставляється 

виконавцями робіт. Консультант також був залучений до 

підготовки супровідної документації та Технічного завдання для 

проектування напірного колектору між ОСК-1 та ОСК-2.

ZHT-QCBS-03 Реконструкція каналізаційних очисних споруд 

(включаючи заміну  механічного та електричного обладнання та 

каналізаційних мереж) - 26%. Підписано контракт з переможцем 

тендеру, а саме компанією ESOTECH D.D., Slovenia.  

Відсоток виконаних робіт на ОСК-2 наведено нижче:

Будівля № 2  Накопичувальний резервуар з НС для виробничих 

стоків(18%), 

Будівля № 3 Будівля з решітками (92 %),

Будівля № 4 Аерований пісковловлювач (97%), 

Будівля № 5 Шахта з вхідним витратоміром (37 %) 

Будівля № 14 Вторинний відстійник (20%), 

Будівля № 18 Повітродувки в контейнерах (36 %), 

Будівля № 20 Гравітаційний ущільнювач (95%), 

Будівля № 21 Будівля для механічного згущення мулу та 

зневоднення (87%), 

Будівля № 22 Сховище мулу для первиного та надлишкового 

мулу (95%); 

Будівля № 12.2  Аераційні резервуари(45%), 

Будівля № 8 Первиний відстійник (10 %), 

Будівля № 27 Адмінбудівля з лабораторією та технічними 

приміщеннями (15%), 

Будівля № 28 Трансформаторна підстанція (30 %), 

Демонтаж (47 %)

Всього виконано приблизно 37 % 

У рамках отриманого гранту, Підрядник розробив проект П-

стадії для реконструкції ГКНС, що отримав позитивний звіт 

експертизи та затвердження Консультанта. Р-стадія була 

перевірена Консультантом, наразі відбувається коригування 

проекту. Паралельно ведуться підготовчі та демонтажні роботи 

всередині ГКНС. 15 грудня 2020 4 насосні агрегати були 

поставлені на склад. 

ZHT-ICB-04 Реконструкція насосних станцій водопроводу та 

водоочисної станції - 27 % Підписано контракт з переможцем 

тендеру, а саме JV RIKO-HIDROINZENIRING. 

Здійснено авансовий платіж. Станом на четвертий квартал 2020 

року ведуться роботи з утеплення фасаду адміністративної 

будівлі, бетонні роботи на спорудах №1 Приймальна камера, №2 

Будівля фізико-хімічної очистки води, №3 Технічна будівля, №5 

Згущувач, №6 Трансформаторна підстанція, реконструкція 

внутрішнього колектору насосної станції. Крім того, була 

здійснена поставка електричного обладнання для ВНС.

ZHT-ICB-05 Реконструкція водопровідних мереж - продовжуються 

будівельно-монтажні роботи з реконструкції міської водопровідної 

мережі на 4-х та 7-ми дюкерних переходах Отримано 

підтвердження Світового Банку щодо переможця тендеру, а саме 

компанія “KSM-GROUP”. Підписано контракт та розпочато  

будівельно-монтажні роботи з реконструкці міської 

водопровідної мережі на 4-х ділянках та 7-ми дюкерних 

переходах.Станом на четвертий квартал 2020 року виконано 

наступні роботи:

100 % завершено Ділянку 14 (від вул. Чуднівська уздовж вул. 

Чумацький шлях, вул. Радонова, вул. Островського до вул. 

Західна )

97% завершено Ділянку 2 (від вул. Чуднівській уздовж пров. 

Нагірний, землями с. Зарічани до вул. Шевченка)

95% завершено Ділянку 4 (від перехрестя Бердичівського та 

Сквирівського шосе, землями с. Станишівка до вул. І.Гонти.)

100% завершено дюкерний перехід 16-3

100% завершено дюкерний перехід 16-4

0% завершено дюкерний перехід 16-5

70% завершено дюкерний перехід 16-6

0% завершено дюкерний перехід 16-7

в межах фінансування Програми благоустрою та розвитку 

комунального господарства Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади  на 2016-2022 роки, 

грант SEСО

Побудувати когенераційні 

теплоелектро-станції на щепі 

для КП 

«Житомиртеплокомуненерго» 

ЖМР 

3.10. Замінити енергоємне насосне 

обладнання КП 

«Житомирводоканал» ЖМР

Впровадження проєкту «Розвиток 

та реконструкція системи 

водопостачання/ водовідведення 

міста Житомира» (Світовий банк)

2016-2020 роки Управління комунального 

господарства, КП 

«Житомирводоканал» ЖМР

в межах фінансування Програми благоустрою та розвитку 

комунального господарства Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади  на 2016-2022 роки,  

кредит Світового банку



3.11. Вивчення можливості використання 

теплових насосів на очисних 

спорудах каналізації

2017-2020 роки Управління комунального 

господарства міської ради

x x x 0 Виконано.

3.12. Вивчення можливості використання 

каналізаційного газу для отримання 

енергії

2018-2019 роки Управління комунального 

господарства міської ради

x x x 0 Виконано.

3.13. Створити систему 

ефективного поводження з 

енерго-обладнанням, що 

підлягає утилізації

Створення центру прийому 

відпрацьованих батарейок та 

акамуляторів, ртутних ламп, інши 

електроприладів; організація їх 

безпечної утилізації

2020 рік Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 100% Надано консультації виконавчим органам міської ради щодо 

існуючих контейнерів для збору батарейок в будівлі Житомирської 

міської ради.

3.14. Сприяти розвитку 

виробництву електроенергії 

зі звалищного газу

Переговори з ТОВ «ЛНК» щодо 

збільшення обсягу видобутку 

звалищного газу з міського 

полігону ТПВ

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 0

0 0 0

4.1. Впроваджувати інноваційні 

рішення для паливних систем 

муніципального 

автотранспорту

Переведення автомобілів 

виконавчого комітету міської ради 

та комунальних підприємств на 

використання технологій із 

меншими викидами СО2

Виконавчий комітет міської ради, 

комунальні підприємства

x x x 0

4.2. Запровадження електронної 

навігаційної системи для вільних 

паркувальних місць

2017-2019 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 5

4.3. Влаштування платних парковок 2017-2018 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 20

4.4 Розвантажити центр міста та 

основні вулиці від 

транспортних засобів

Покращення управління трафіком 

та організація дорожнього руху в 

центрі міста та на основних 

вулицях

2017-2019 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

2,7 Оновлено дорожню розмітку (пішохідні переходи). За 2020 рік на 

вулицях міста нанесено 31 376 м.кв. горизонтальної дорожньої 

розмітки.

60 ZHT-QCBS-02 Технічний нагляд реконструкції КОС, реконструкції 

водоочисної станції, насосних станцій водопроводу та мереж 

водопостачання -52 % Отримано підтвердження Світового Банку 

щодо переможця тендеру, а саме компанія HYDRO INGENIEURE 

Umwelttechnik GmbH.  11.10.2018 р. підписано контракт.  У 

четвертому кварталі 2020 Консультант був зосереджений на 

веденні технічного нагляду за будівельним майданчиком КОС, 

ВОС та водопровідних мереж. Крім того, надаються зауваження 

від експертів до робочої документації Esotech та Riko, 

перевіряються платіжні документи Підрядників, а також 

затвердження/перевірка обладнання, що поставляється 

виконавцями робіт. Консультант також був залучений до 

підготовки супровідної документації та Технічного завдання для 

проектування напірного колектору між ОСК-1 та ОСК-2.

ZHT-QCBS-03 Реконструкція каналізаційних очисних споруд 

(включаючи заміну  механічного та електричного обладнання та 

каналізаційних мереж) - 26%. Підписано контракт з переможцем 

тендеру, а саме компанією ESOTECH D.D., Slovenia.  

Відсоток виконаних робіт на ОСК-2 наведено нижче:

Будівля № 2  Накопичувальний резервуар з НС для виробничих 

стоків(18%), 

Будівля № 3 Будівля з решітками (92 %),

Будівля № 4 Аерований пісковловлювач (97%), 

Будівля № 5 Шахта з вхідним витратоміром (37 %) 

Будівля № 14 Вторинний відстійник (20%), 

Будівля № 18 Повітродувки в контейнерах (36 %), 

Будівля № 20 Гравітаційний ущільнювач (95%), 

Будівля № 21 Будівля для механічного згущення мулу та 

зневоднення (87%), 

Будівля № 22 Сховище мулу для первиного та надлишкового 

мулу (95%); 

Будівля № 12.2  Аераційні резервуари(45%), 

Будівля № 8 Первиний відстійник (10 %), 

Будівля № 27 Адмінбудівля з лабораторією та технічними 

приміщеннями (15%), 

Будівля № 28 Трансформаторна підстанція (30 %), 

Демонтаж (47 %)

Всього виконано приблизно 37 % 

У рамках отриманого гранту, Підрядник розробив проект П-

стадії для реконструкції ГКНС, що отримав позитивний звіт 

експертизи та затвердження Консультанта. Р-стадія була 

перевірена Консультантом, наразі відбувається коригування 

проекту. Паралельно ведуться підготовчі та демонтажні роботи 

всередині ГКНС. 15 грудня 2020 4 насосні агрегати були 

поставлені на склад. 

ZHT-ICB-04 Реконструкція насосних станцій водопроводу та 

водоочисної станції - 27 % Підписано контракт з переможцем 

тендеру, а саме JV RIKO-HIDROINZENIRING. 

Здійснено авансовий платіж. Станом на четвертий квартал 2020 

року ведуться роботи з утеплення фасаду адміністративної 

будівлі, бетонні роботи на спорудах №1 Приймальна камера, №2 

Будівля фізико-хімічної очистки води, №3 Технічна будівля, №5 

Згущувач, №6 Трансформаторна підстанція, реконструкція 

внутрішнього колектору насосної станції. Крім того, була 

здійснена поставка електричного обладнання для ВНС.

ZHT-ICB-05 Реконструкція водопровідних мереж - продовжуються 

будівельно-монтажні роботи з реконструкції міської водопровідної 

мережі на 4-х та 7-ми дюкерних переходах Отримано 

підтвердження Світового Банку щодо переможця тендеру, а саме 

компанія “KSM-GROUP”. Підписано контракт та розпочато  

будівельно-монтажні роботи з реконструкці міської 

водопровідної мережі на 4-х ділянках та 7-ми дюкерних 

переходах.Станом на четвертий квартал 2020 року виконано 

наступні роботи:

100 % завершено Ділянку 14 (від вул. Чуднівська уздовж вул. 

Чумацький шлях, вул. Радонова, вул. Островського до вул. 

Західна )

97% завершено Ділянку 2 (від вул. Чуднівській уздовж пров. 

Нагірний, землями с. Зарічани до вул. Шевченка)

95% завершено Ділянку 4 (від перехрестя Бердичівського та 

Сквирівського шосе, землями с. Станишівка до вул. І.Гонти.)

100% завершено дюкерний перехід 16-3

100% завершено дюкерний перехід 16-4

0% завершено дюкерний перехід 16-5

70% завершено дюкерний перехід 16-6

0% завершено дюкерний перехід 16-7
Дослідити потенціал 

альтернативної та 

відновлюваної енергетики 

для КП "Житомирводоканал" 

ЖМР

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 3

4. Мобільність

Створити мережу парковок 

для автомобілів

Прийнято рішення сесії міської ради щодо призначення спеціальних 

земельних ділянок відведених для платного паркування. 

Опрацьовуються зміни до наявної нормативної бази з впровадження 

паркування.

В межах фінансування Програми організації безпеки руху 

транспорту та пішоходів в Житомирській міській 

об’єднаній територіальній громади на 2018 -2020 роки

3.10. Замінити енергоємне насосне 

обладнання КП 

«Житомирводоканал» ЖМР

Впровадження проєкту «Розвиток 

та реконструкція системи 

водопостачання/ водовідведення 

міста Житомира» (Світовий банк)

2016-2020 роки Управління комунального 

господарства, КП 

«Житомирводоканал» ЖМР

в межах фінансування Програми благоустрою та розвитку 

комунального господарства Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади  на 2016-2022 роки,  

кредит Світового банку



4.5. Розвантажити центр міста та 

основні вулиці від 

транспортних засобів

Запровадження обмежень на 

використання приватного 

автотранспорту в межах міста, 

створення «зелених» та пішохідних 

зон, будівництво велодоріжок

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради, управління капітально 

будівництва міської ради, управління 

містобудування та земельних 

відносин міської ради

x x x 0

4.6. Підвищити безпеку для 

учасників дорожнього руху

Встановлення засобів примусового 

обмеження швидкості, збільшення 

кількості таких засобів, 

встановлення попереджувальних 

знаків на аварійно-небезпечних 

ділянках

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради КП «УАШ» ЖМР

100 Протягом 2020 року встановлено 1404 елементи «лежачих 

поліцейських» (126 пристроїв)  за 70 адресами 

4.7. Розвантажити центр міста та 

основні вулиці від вантажних 

транспортних засобів

Впровадження регулювання 

графіку руху транспорту, 

паркування для підвезення товарів 

до магазинів в межах центральної 

частини міста вантажним 

транспортом

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 0 Захід виконано. У 2020 році встановлено інформаційні панно на 

вїздах в місто щодо обмеження проїзду вантажного транспорту з 8 до 

22 години при температурі повітря вище 28С.

4.8. Покращення пішохідних переходів:

 - модернізація нерегульованих 

пішохідних переходів;

 - вдосконалення пішохідних 

переходів для людей з особливими 

потребами;

 - встановлення світлофорів для 

безпечного перетину вулиць

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради, управління 

комунального господарства міської 

ради

93 Проводилась  робота з оновлення/заміни  пошкоджених  дорожніх 

знаків, підтримання у належному технічному стані  наявних 

світлофорних об’єктів, оновлення дорожньої розмітки «зебра». 

Здійснювалось обслуговування систем озвучення на світлофорних 

об’єктах для людей з вадами зору.

4.9. Впровадження освітньої 

інформаційної кампанії щодо 

безпеки дорожнього руху для 

школярів

2017-2020 роки Департамент освіти міської ради x x x 0

4.10 Проведення поточних та 

капітальних ремонтів тротуарного 

покриття

2017-2020 роки Управління транспорту і звязку 

міської ради

100 За  2020 рік здійснено 21 пониження тротуарів. Проведено поточних 

ремонтів тротуарного покриття 156 м2.

4.11 Покращення міського простору для 

пішоходів:

 - встановлення сміттєвих урн;

 - перетворення скверів в 

привабливі публічні простори;

 - встановлення засобів обмеження 

доступу авто на пішохідні доріжки

2020 рік Управління транспорту і зв’язку 

міської ради, управління 

комунального господарства, 

департамент містобудування та 

земельних відносин міської ради

100 У 2020 році встановлено 185 напівсфер за новими адресами та 21  

стовпчик. Встановлення таких засобів відбувається відповідно до 

звернень громадян, рішень комісії з безпеки дорожнього руху.

4.12 Збільшити кількість зелених 

насаджень

Розробка та впровадження 

концепції озеленення вулиць міста

2017-2020 роки Управління комунального 

господарства міської ради

x x x 0

4.13. Розробка концепції велосипедного 

руху та план-схема велодоріжок 

міста

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 0

4.14. Будівництво та розвиток мережі 

велосипедних зон та зв'язку між 

ними в т.ч. реалізація проєкту зі 

сталої мобільності (будівництво 

вело траси "Pamp-track")

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради, Управління 

капітального булівництва міської 

ради, КУ "Агенція розвитку міста" 

міської ради, Департамент 

економічного розвитку міської ради

грант SECO 742,5 x x 5 Підготовлено проєкт документації для закупівлі. Погоджено технічні 

умови для закупівлі з консультантом проєкту.

4.15. Облаштування велонавігації на 

туристичних і не туристичних 

веломаршрутах.

Створення мобільного додатку, 

онлайн інструменту для 

велоспільноти

2018-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

грант SECO 25,0 x x 0

Розвивати пішохідну 

інфраструктуру міста

В межах фінансування Програми благоустрою та 

розвитку комунального господарства Житомирської 

міської об’єднаної територіальної громади  на 2016-2022 

роки

В межах фінансування Програми благоустрою та 

розвитку комунального господарства Житомирської 

міської об’єднаної територіальної громади  на 2016-2022 

роки

Розвивати вело- 

інфраструктуру міста

В межах фінансування Програми організації безпеки руху 

транспорту та пішоходів в Житомирській міській 

об’єднаній територіальній громади на 2018 -2020 роки

В межах фінансування Програми організації безпеки руху 

транспорту та пішоходів в Житомирській міській 

об’єднаній територіальній громади на 2018 -2020 роки

Підвищити безпеку для 

учасників дорожнього руху



4.16 Влаштування велопарковок біля 

об’єктів комунальної власності, 

закладів бюджетної сфери, 

комерційних об’єктів і магазинів; 

облаштування та ремонт гаражу 

виконавчого комітету 

Житомирської міської ради для 

зберігання велосипедів; 

придбання велосипедів

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради, управління капітального 

булівництва міської ради

  грант SECO - 607,5 х х 100 Захід виконано.

4.17. Відновити та покращити 

технічний стан дорожнього 

покриття

Поточний та капітальний ремонт 

тротуарного покриття

2019-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

100 Здійснено поточнй ремонт вулиць та провулків частковий та 

повністю КП УАШ - 53774,23 м2.

4.18. Модернізація та покращення 

об’єктів транспортної 

інфраструктури (зупинки)

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 0  

4.19. Впровадження безготівкового 

розрахунку в громадському 

транспорті (електронний квиток)

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 25 Продовжується видача карти Житомирянина.

У 2020 році видано 20701 транспортних карток.

4.20. Покращення стану 

електротранспортного парку, а 

також підвищення стандартів та 

культури надання послуг з 

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 24,37 В рамках угоди з ЄБРР до м. Житомир доставлено 27 од. нових 

тролейбусів з 50 запланованих.

4.21. Контроль виконання графіків та 

схем руху громадського 

транспорту; розробка мобільного 

додатку для моніторингу руху 

громадського транспорту

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 50 Здійснювались планові перевірки автоперевізників на дотримання 

умов договорів про перевезення пасажирів відповідно до 

затвердженого графіку. Здійснювались позапланові перевірки 

відповідно до звернень громадян. 

Проведено конкурс на визначення GPS-оператора з метою онлайн 

контролю графіків та схем руху громадського транспорту.

4.22. Розвиток мережі міського 

електронного квитка на транспорт – 

оновлення та збільшення кількості 

муніципального електричного 

транспорту

2017-2019 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 25 В рамках угоди з ЄБРР до м. Житомир доставлено 13од. нових 

тролейбусів з 50 запланованих.

4.23. Підвищити якість надання 

послуг з перевезення 

пасажирів

Забезпечення мешканців ключових 

мікрорайонів міста безперебійним 

транспортним сполученням

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 50 Розроблено  нову транспортну мережу.

4.24. Оптимізація транспортної мережі із 

наданням пріоритетності 

громадському електротранспорту

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 50 Розроблено  нову транспортну мережу.

4.25. Створення транспортних вузлів на 

периферії міста , які включатимуть 

перехоплюючі парковки

2019-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 0

4.26. Включення системи парковок в 

транспортну систему

2019-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 0

4.27. Контролювати зростання 

вартості проїзду в 

громадському транспорті 

міста

Забезпечення сталої вартості 

проїзду за рахунок додаткових 

джерел фінансування

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 100 Забезпечено за рахунок додаткових доходів від діяльності КП 

"ЖТТУ" міської мобільності

1375 0 0

5.1. Розбудувати систему 

управління для розвитку вело-

інфраструктури

Обрання містера чи міс вело, що 

відповідатиме за розвиток 

велосипедної інфраструктури

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради

x x x 0

Підвищити якість надання 

послуг з перевезення 

пасажирів

Сприяти розвитку міського 

громадського  транспорту

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 4

5. Внутрішня організація

Розвивати вело- 

інфраструктуру міста

В межах фінансування Програми благоустрою та 

розвитку комунального господарства міста Житомирської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2022 

роки



5.2. Розробка завдань та посадових 

обов’язків членів робочої групи з 

впровадження Європейської 

енергетичної відзнаки (ЄЕВ)

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 100 Виконано

5.3. Розробка та затвердження 

положення про робочу групу з ЄЕВ; 

проведення регулярних зустрічей

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 100 У зв’язку із введенням заходів безпеки та обмежувальних заходів 

щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на 

території України та Житомирської міської об’єднаної територіальної 

громади засідання робочої групи проводилося в обмеженому колі 

осіб.

5.4. Стимулювати працівників 

бюджетних установ 

скорочувати споживання 

енергії на рівні закладів

Розробка та впровадження системи 

стимулювання працівників 

бюджетних установ скорочувати 

споживання енергії на рівні 

закладів

2017-2020 роки Департамент бюджету та фінансів 

міської ради

x x x 100 Проведено наради з завідуючими господарств бюджетних закладів 

міста щодо ефективного використання теплової енергії за 

результатами дії положення про стимулювання за ІІ півріччя 2019 

року.

5.5. Контролювати відповідність 

дій виконавчих органів 

енергетичній політиці міста

Впровадження заходів 

муніципального енергетичного 

плану, відповідних щорічних 

планів, а також підготовка звітів 

про їх виконання

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 100 Щоквартальні звіти підготовлено та опубліковано на сайті 

Житомирської міської ради.

5.6. Виконувати зобов’язання 

міста в рамках Угоди мерів

Підготовка та подання на ЄК звітів 

про виконання Плану дій зі сталого 

енергетичного розвитку міста 

Житомира на 2015-2024 роки

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 20

5.7. Навчання завгоспів бюджетних 

установ

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 100 14 лютого в департаменті освіти Житомирської міської ради відбувся 

тренінг для завідуючих господарством та заступників директорів по 

господарській частині освітніх закладів міста.Тренінг відбувся в 

рамках проєкту«Енергоефективність у громадах ІІ», що реалізується 

Німецьким товариством міжнародного співробітництва Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.🇩🇩

Основна увага була приділена таким темам:енергетичний 

менеджмент;ефективне використання ресурсів;економія у закладах.

23-24 червня в рамках проведення "Дні сталої енергії" відбулося 

онлайн навчання «Ефективна експлуатація будівель та 

енергоспоживаючого обладнання в бюджетній сфері», яке відбулося 

в рамках проєкту Угода мерів-Схід. Ефективна експлуатація 

будівель. Основна увага була приділена таким темам: Раціональне 

використання електроенергії. Ефективна експлуатація обладнання. 

Раціональне використання холодної води. Вентиляція. Ефективне 

використання теплової енергії та теплоспоживаючого обладнання.

Анонсовано онлайн-навчання для завідуючих господарством 

бюджетних закладів міста, присвячене одній із важливих складових 

енергоефективності  - вентиляції. Захід проведено Асоціацією 

енергоефективних міст України.

Підвищити рівень трудового 

потенціалу виконавчих 

органів міської ради, 

працівників бюджетних 

установ та комунальних 

підприємств

Впровадити систему 

управління Європейська 

енергетична відзнака



5.8. Організація та проведення 

семінарів, конференцій для 

працівників виконавчих органів 

міської ради, представників 

бюджетних закладів 

(відповідальних за 

енергозбереження) з питань 

енергопланування, 

енергозбереження, проектного 

менеджменту тощо

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

30,0 30,0 0 100 13 лютого 2020 року відбувся тренінг для енергоменеджерів 

Житомирської міської ради. Тренінг відбувся в рамках 

проєкту«Енергоефективність у громадах ІІ», що реалізується 

Німецьким товариством міжнародного співробітництва Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.🇩🇩

У лютому, травні та вересні  відбулась офлайн та онлайн зустріч 

учасників проєкту "Мережа енергоменеджерів".

Анонсовано онлайн захід для працівників виконавчих органів міської 

ради та депутатів "ЕнергоШкола депутата й управлінця"

Взято участь у всеукраїнському онлайн флешмобі 

"Енергоменеджмент в дії".

У вересні реалізовоно заявку "Відео екскурсія на комунальні 

підприємства, які впроваджують енергоефективні проєкти" в рамках 

урбаністично культурного фестивалю "Майстерня міста"

Взято участь у флешмобі #ЗмінююМісто Проект "Партнерство для 

розвитку міст" проміс. Результатом якого є участь міста  Житомира у 

фінальній конференції творців місцевих змін.

5.10. Контролювати 

характеристики 

енергоємного обладнання, 

що закуповується за 

бюджетні кошти

Врахування критеріїв 

енергоефективності при здійсненні 

закупівель через систему 

закупівель «Прозоро»

2017-2020 роки Управління капітального 

будівництва міської ради, 

Депарамент освіти міської ради, 

Управління охорони здоровя міської 

ради, Управління культури міської 

ради

x x x

7 лютого 2020 року в інформаційному центрі для громадян – офісі 

проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» відбувся 

інтерактивний воркшоп ««Зелені» заходи: виклики і можливості», в 

якому взяли участь працівники ключових департаментів 

Житомирської міської ради, які безпосередньо залучені до 

організації та проведення різноманітних заходів, а також викладачі і 

студенти ДУ «Житомирська політехніка». Метою заходу було 

ознайомити учасників з кращими практиками сталого управління 

заходами у розрізі таких тематичних блоків, як робота з учасниками, 

транспорт і мобільність, локація і розміщення, закупівлі, кейтеринг, 

енергія і клімат, управління відходами.

21-22 січня 2020 відбувся тренінг з проведення успішних зустрічей в 

рамках навчальних мереж з енергоефективності.

13-19 травня у рамках проєкту «Енергоефективність у громадах ІІ», 

що впроваджується в Україні за дорученням Федерального 

міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини 

(BMZ) компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», з метою підвищення інституційної 

спроможності міст та ОТГ у сфері енергоефективності та 

енергоменеджменту працівники Житомирська Міська Рада пройшли 

онлайн навчання на тему: «Основи муніципального 

енергоменеджменту».

5 вебінарів, цільовою аудиторією яких були фахівці відповідальні за 

енергоменеджмент та енергоефективність у громаді, були присвячені 

основним аспектам муніципального енергетичного менеджменту.

20 працівників виконавчих органів міської ради вступили до 

"Житомирської політехніки" на факультет "Публічного управління та 

права"

Працівниками відділу прослухано курс Супровід проєктів для 

програми ЕНЕРГОДІМ через відкритий онлайн курс.

Анонсовано та пройдено онлайн-курс «Місцеві енергетичні проєкти: 

як і де малому бізнесу і ОТГ знайти гроші на енергетичні проєкти і 

не тільки». Основні теми онлайн-курсу - залучення коштів, 

стратегічноме планування та співпраця влади, бізнесу й 

громадськості для втілення енергетичних проєктів на місцях.

15 грудня 2020р., за підтримки уряду Швейцарської Конфедерації 

взято участь у онлайн-конференції проєкту "Європейська 

Енергетична Відзнака в Україні" та "Угода мерів Схід" на тему "ЄЕВ 

як інструмент впровадження Угоди мерів".

Відділ кадрів та з питань служби в 

органах місцевого самоврядування 

міської ради

Навчання працівників виконавчих 

органів міської ради з питань 

стратегічного і оперативного 

планування, загального 

професійного та особистісного 

розвитку

2017-2020 роки x x x 100

Підвищити рівень трудового 

потенціалу виконавчих 

органів міської ради, 

працівників бюджетних 

установ та комунальних 

підприємств

5.9.



5.11. Виконувати зобов’язання 

міста в рамках Угоди мерів

Забезпечення довгострокового 

планування впровадження 

енергоефективних заходів

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 100 На 2-й сесії 8 скликання затвердження нову міську цільову програму  

"Муніципальний енергетичний план Житомирської міської  

територіальної громади на 2021-2024роки".

5.12. Виконувати зобов’язання 

міста в рамках імплементації 

Європейської Енергетичної 

Відзнаки

Підготовка договору з місцевим 

консультантом ЄЕВ та 

передбачення відповідного 

бюджету, щоб забезпечити 

продовження підтримки процесу 

ЄЕВ

2018-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

40,0 40,0 0 0

70,00 70,0 0,0

6.1. Поширювати цілі МЕПу 

серед громади

Розробка комунікаційної концепції 

у сфері 

енергоефективності/відновлюваної 

енергії

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 100 Отримано погодження комункаційної концепції від міжнародних 

консультантів та грант на її впровадження. Розроблено план заходів 

та медіа-план поширення теми енергоефективності серед громади. 

6.2. Поширювати цілі МЕПу 

серед громади

Розвиток офіційного веб-сайту та 

сторінок у соцмережах із 

збільшенням тем 

енергоефективності

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 100 На офіційній сторінці у фейсбук департаменту економічного 

розвитку Житомирської міської ради опубліковано 46 публікацій. На 

сайті Житомирської міської ради - 30 публікації.

6.3. Сформувати експертне 

середовище для реалізації 

цілей енерго-збереження в 

житловому секторі

Популяризація створення ОСББ, 

налагодження регулярної співпраці 

з ОСББ, ЖБК, організація та 

проведення навчань для 

управителів багатоквартирних 

житлових будинків

2017-2020 роки Управління муніципального розвитку 

міської ради, департамент 

економічного розвитку міської ради

35,0 35,0 0 100 5 семінарів та навчань проведено на безкоштовній основі до 

введення карантину. Залучення голів ОСББ до онлайн навчання, які 

проводять партнери проєктів у сфері енергоефективності. 

Анонсовано 148 вебінарів.

6.4. Участь міста Житомира в Асоціації 

«Енергоефективні міста України» 

(сплата членських внесків)

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

50,0 50,0 50 100 здійснено оплату членських внесків за участь міста Житомира в 

Асоціації "Енергоефективні міста України"

6.5. Співпраця з ЄЕВ на національному 

рівні

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 100 Проведено онлайн та офлайн зустрічі, а також 16 скайп зустрічей з 

консультантами. 

6.6. «Енергетичне побратимство» міст 

на національному та міжнародному 

рівнях - прийом офіційних 

делегацій, міжнародних та 

вітчизняних 

партнерів,супроводжуючих осіб 

(оплата послуг проживання, 

харчування, перевезення тощо)

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

100 100 x 100  Засідання Наглядового комітету проведено у травні та вересні. 

6.7. Просування ідей ЄЕВ та Угоди 

мерів (обмін досвідом з обласною 

державною адміністрацією)

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x

6.8. Підготовка та реалізація спільних 

проектів з енергоефективності та 

поновлюваних джерел енергії

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 0

6.9. Організація проходження практики 

студентами в структурних 

підрозділах виконавчого комітету 

міської ради

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 100 Практику пройдено 2 студентами Житомирської політехніки та 

Поліського університету факультету Публічне управління та 

адміністрування.

Налагодити співпрацю з 

місцевими університетами та 

науково-дослідними 

організаціями

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 5

6. Комунікація та співпраця

Забезпечити обмін кращими 

практиками імплементації 

проектів, обмін ноу-хау з 

іншими містами



6.10. Організація, проведення ярмарків 

енергоефективності, проведення 

інших спільних подій з 

підприємствами

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 100  12.02.2020 р. відбувся робочий візит координатора проєкту 

«Просування енергетичних рішень в громадах (приклади з 

практики)» Дмитра Сакалюка до Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади.

31.03.2020 р. Проведено всеукраїнський вебірнар на тему: "Переваги 

встановлення теплових насосів та сонячних колекторів" із 

залученням місцевого підприємства, яке займається встановленням 

теплових насосів та ін.

24.06.2020 року проведено онлайн західі «Ярмарок 

енергоефективності» в рамках Днів сталої енергії .

2-4 вересня проведено стажування для представників семи міст в 

рамках проєкту «Угода мерів-Схід»

21-25 вересня проведено урбаністично-культурний фестиваль 

"Майстерня міста"

6.11. x x x 100

6.12. Відшкодування відсотків/ частини 

тіла кредиту на впровадження 

енерго-ефективних заходів у 

житлових будівлях (ОСББ та ЖБК)

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

10 500,00 10 500,00 10460,4 100% Відшкодовано по 44 "теплим"кредитам ОСББ за 2019 рік та 53 ОСББ 

за 2020 рік

6.13. Відшкодування відсотків по 

кредиту на впровадження заходів 

енергомодернізації житлових 

будівель протягом перших 18 

місяців кредитування (для ОСББ, 

які беруть участь у Програмі 

"Енергодім"

2020-2023 роки Управління муніципального розвитку 

міської ради

3 000,0 3000,0 26,4 5,30% Відшкодовано відсотки по кредиту ОСББ "Автоном-69" за жовтень 

та листопад 2020 року. В інших ОСББ, які планують брати участь у 

Програмі "Енергодім", кредити поки не залучені.

6.14. Розробка, тиражування та 

поширення поліграфічної 

продукції навчального, 

довідкового, рекламного 

характеру; проведення круглих 

столів, семінарів, семінарів-

тренінгів з питань 

енергозбереження та 

енергоефективності

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

20,0 20,0 0 100 Поліграфічна продукція надана міжнародними та національними 

партнерами для заходу "Дні сталої енергії" в Житомирській міській 

обєднаній територіальній громаді та поширена серед завідуючих 

господарством освітніх закладів міста.

6.15. Надавати пріоритет 

«зеленим» інвестиціям та 

компаніям

Приваблення в місто підприємств, 

що працюють із «зеленими» 

технологіями

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 0

6.16. Залучення до співпраці активної 

молоді та людей з громадських 

організацій і бізнесу; підтримка 

загальноєвропейських  ініціатив і 

заходів (Дні сталої енергії, 

Тиждень сталої мобільності, 

Година Землі, День без 

поліетилену тощо)

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 100 Проведено комунікаційну підтримку заходів Година Землі, Дні 

сталої енергії, Майстерня міста, День без поліетилену. Канали 

поширення інформації - сайт Житомирської міської ради та сторінка 

у фейсбук департаменту економіного розвитку міської ради.

6.17. Підтримка в створенні місцевої 

асоціації велосипедистів та інших 

громадських організацій, що 

зосереджуватимуть увагу на сталій 

енергії, захисті клімату та сталому 

розвитку міста

2017-2020 роки Управління транспорту і зв’язку 

міської ради, Управління сім’ї, 

молоді та спорту міської ради

x x x 0

6.18. Створення окремої веб-сторінки, 

присвяченої підтримці 

інформаційних кампаній, місцевій 

енергетичній політиці

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 100 Стадія погодження технічного завдання з розробниками окремої веб-

сторінки, присвяченої підтримці інформаційних кампаній, місцевій 

енергетичній політиці.

Стимулювати впровадження 

енерго-ефективних заходів 

населенням та суб’єктами 

господарювання

Висвітленням в ЗМІ переваг та 

ефективності встановлення 

сонячних колекторів/панелей, 

впровадження заходів з 

енергоефективності, в т.ч. на 

основі місцевого досвіду

2017-2020 роки Управління по зв'язках з 

громадськістю міської ради

У розділі "Новини" веб-сайту Житомирської міської ради розміщено 

такі інформаційні матеріали у за ІV квартали розміщено 27 

публікацій на тему енергоефективності та енергозбереження.

Підвищити обізнаність 

населення з питань 

раціонального споживання 

енергії та оптимальних 

технічних рішень для 

скорочення споживання 

енергії на рівні кінцевого 

споживача

Забезпечити участь активних 

мешканців в реалізації 

місцевої енергетичної 

політики



6.19. Створення та ведення на сайті ради 

відкритого реєстру заяв та 

договорів ОСББ про 

відшкодування відсотків за 

кредитами, залученими на 

енергомодернізацію

2020-2023 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради, Управління 

муніципального розвитку міської 

ради

x x 100 Відкритий реєстр заяв та договорів на сайті ради створений: http://zt-

rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1599748254.pdf 

6.20. Організація та проведення 

тематичних соціальних досліджень

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

x x x 100 Спільно з ГО "Екоклуб" проведено онлайн опитування щодо зміни 

клімату міста Житомира.

6.21. Просвітницька робота та заходи в 

навчальних закладах

2017-2020 роки Управління освіти міської ради, 

департамент економічного розвитку 

міської ради

x В межах 

фінансування 

Програми 

розвитку освіти 

Житомирської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2019-

2021 роки

x 100 Оновлені змінні енергетичні куточки;

Проведено уроки, класні години зі скорочення викладів парникових 

газів.

Триває співпраця НМЦ департаменту освіти з ВНЗ (ЖДУ ім. Івана 

Франка, ЖНАЕУ, ЖДТУ) з проблеми «Вплив діяльності людини на 

клімат та адаптація до змін клімату».

Продовжується дослідно-експериментальна робота Всеукраїнського 

рівня дошкільних навчальних закладів м. Житомира «Формування 

екологічного, економічного, соціально доцільної  поведінки 

дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку».

В рамках проєкту Кліматичні амбіції Євромолоді  на природничому 

факультеті Житомирського Державного Університету ім. І. Франка 

проведено гру Кліматичний колаж.

Учні ЗЗСО є призерами та переможцями Всеукраїнських та 

Міжнародних конкурсів: "Енергія і середовище", "ЕкоСофт", 

"Україна-Європа-Світ", "Винахідників та раціоналізаторів", 

"INFORMATRIX" та ін.

Участь ЗДО у Всеукраїнському експеременті "Освіта сталого 

розвитку".

Проведено олімпіади,конкурси МАН екологічного спрямування.

6.22. Конкурс серед громадських 

організацій в рамках проекту 

«Зробимо Житомир кращим»

2017-2018 роки Управління по зв'язках з 

громадськістю міської ради

x x x 0

6.23. Створення та підтримка роботи 

інформаційно-консультаційного 

центру («Зелений офіс»)

2017-2020 роки КУ "Агенція розвитку" 

Житомирської міської ради

х х х 100 Окремі інформаційно-консультаційні функції реалізовано на базі 

комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської 

міської ради.

13705,00 13705,0 10536,8

7.1. Повернення місцевого боргу 

(НЕФКО)

2017-2020 роки Департамент бюджету та фінансів 

міської ради

19091 19091 7906,4 41,4 Виконано, згідно умов та термінів кредитного договору від 

25.09.2014 № НЕФКО 4,/13, термін сплати зобовязань -15 травня та 

15 листопада (ІІ та ІV квартали)

7.2. Обслуговування місцевого боргу 

(НЕФКО)

2017-2020 роки Департамент бюджету та фінансів 

міської ради

4437,1 4437,1 1951,8 44 Виконано, згідно умов та термінів кредитного договору від 

25.09.2014 № НЕФКО 4,/13,термін сплати зобовязань -15 травня та 

15 листопада (ІІ та ІV квартали)

7.3. Надання платних поворотних 

кредитів із спеціального фонду 

міського бюджету комунальному 

підприємству 

«Житомиртеплокомуненерго» 

Житомирської міської ради 

(НЕФКО, ЄБРР)

2017-2020 роки Департамент бюджету та фінансів 

міської ради

43479,4 43479,4 0 0 У зв’язку із виконанням позичальником у звітному періоді 

зобовязань за кредитними договорами, платні поворотні кредити 

підприємству не надавались.

7.4. Оплата ліцензії за користування 

програмним продуктом 

«Європейська Енергетична 

Відзнака», оплата послуг 

процесуального агента та 

пов'язаних з цим послуг

2017-2020 роки Департамент економічного розвитку 

міської ради

39 39 29 100 оплачено Ліцензійний збір за право користування символом, 

процесом ноу-хау, процедурами та інструментами Європейської 

Енергетичної Відзнаки  до Добровільного об'єднання органів 

місцевого самоврядування-Асоціації "Енергоефективні міста 

України".

Підвищити обізнаність 

населення з питань 

раціонального споживання 

енергії та оптимальних 

технічних рішень для 

скорочення споживання 

енергії на рівні кінцевого 

споживача
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7. Інші заходи

Забезпечити виконання 

зобов’язань перед донорами 

та міжнародними 

фінансовими організаціями

http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1599748254.pdf
http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1599748254.pdf
http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1599748254.pdf


7.5. Здійснення внеску до статутного 

капіталу КП "ЦЕНТР 

ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської 

міської ради для обслуговування 

кредиту ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" 

(в т.ч. разової комісії) та повязаних 

з цим послуг

2018-2020 роки КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" 

Житомирської мвської ради

x x x 0

7.6. Надання платних поворотних 

кредитів із спеціального фонду 

міського бюджету комунальному 

підприємству «Житомирське 

трамвайно-тролейбусне 

управління» Житомирської міської 

ради (ЄБРР)

2019-2020 роки КП "Житомирське трамвайно-

тролейбусне управління" 

Житомирської міської ради, 

департамент бюджету та фінансів 

міської ради

9802,6 9802,6 0 0 У звязку із виконанням позичальником у звітному періоді зобовязань 

за кредитними договорами, платні поворотні кредити підприємству 

не надавались.

7.7. Надання платних поворотних 

кредитів із спеціального фонду 

міського бюджету комунальному 

підприємству «ЦЕНТР 

ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської 

міської ради (ПАТ АБ 

"УКРГАЗБАНК")

2019-2020 роки КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" 

Житомирської міської ради

0 0 0 0

76810,10 76849,10 9887,20

91890,10 91890,10 20424,00РАЗОМ

Забезпечити виконання 

зобов’язань перед донорами 

та міжнародними 

фінансовими організаціями
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