
Додаток 1 
 

Заключний звіт 

про результати виконання Комплексної цільової Програми «Ефективне та 

надійне житлове господарство – мешканцям міста на 2018-2020 роки» 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади  

 

1. Основні дані 
 

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:  

від 18.12.2017 №859, від 01.03.2018 №940, від 26.06.2018 №1046, від 21.08.2018 

№1110, від 27.09.2018 №1168, від 18.12.2018 №1282, від 07.02.2019 №1344, від 

23.04.2019 №1403, від 20.06.2019 №1485, від 17.09.2019 №1563, від 18.12.2019 

№1702, від 03.04.2020 №1792, від 18.06.2020 №1884, від 30.07.2020 №1954, від 

28.09.2020 №2005, від 17.12.2020 №19 

 

2. Відповідальний виконавець Програми: управління житлового господарства 

міської ради 

3.Термін реалізації Програми: 2018 – 2020 роки 

 

4.Мета та результати її досягнення 

 

Мета Програми – Забезпечення надійного функціонування житлово-

комунального господарства в м. Житомирі на засадах задоволення потреб 

споживачів житлово-комунальних послуг, створення безпечних і комфортних 

умов їх проживання, використання енергоефективних технологій при проведенні 

робіт із капітального ремонту, запобігання виникнення небезпечних ситуацій у 

функціонуванні систем життєзабезпечення, створення конкурентного 

середовища на ринку житлово-комунальних послуг, шляхом зміни форм і 

методів управління багатоквартирними будинками міста. 

Реалізація зазначених завдань і заходів Програми дозволила: 

- створити прозорий механізм співфінансування капітального ремонту 

житлового фонду міста; 

- зменшити видатки з міського бюджету на проведення капітального 

ремонту житлового фонду за рахунок використання коштів співвласників; 

- забезпечити  належні умови для проживання мешканців міста, покращити 

якість послуг та подовжити термін експлуатації наявного житлового фонду, його 

інженерних мереж та прибудинкових і внутрішньоквартальних територій; 

- покращити умови відпочинку мешканців; 

- покращити технічний стан житлових будинків шляхом проведення 

поточного та капітального ремонтів житлових будинків; 

- покращити благоустрій та технічний стан асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів; 

- утримувати в належному санітарному стані дворові території;  

- забезпечити естетичний та привабливий зовнішній вигляд міста; 

- створити безпечні умови проживання мешканців при користуванні 

ліфтами у житлових будинках; 



- покращити якість питної води у шахтних колодязях загального 

користування.    
 

 

5. Фінансування заходів Програми. (Додаток 1). 

 

6. Оцінка ефективності виконання Програми. (Додаток 2). 

 

Начальник управління житлового господарства 

міської ради А.В. Гуменюк 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.Капітальний ремонт житлових 

будинків                             та їх 

конструктивних елементів, а саме:

капремонт та заміна 

електросвітлення, силових 

проводок, приладів обліку, 

розподільчих щитів в житлових 

будинках, в т.ч. виготовлення 

ПКД та технічної документації                    

(в т.ч. за пропозиціями депутатів)

249,3 95,7
Проведено капремонт на 1 обєкті 

(вул.Шевченка, 43)  

1.2.Капітальний ремонт житлових 

будинків, в т.ч. ветхих і аварійних, 

та окремих конструктивних 

елементів, з них: 

10412,2 5373,0 Завершено капремонт на 7 обєктах 

капітальний ремонт зливової 

каналізації житлового будинку за 

адресою: пров.3-й Березівський, 6

250,0 247,0

Проведено капітальний ремонт лівневої 

каналізації житлового будинку за адресою: 

пров.3-й Березівський, 6

капітальний ремонт сис-теми 

водозливу покрівлі житлового 

будинку за адресою вул.Генерала 

Всеволода Петріва, 17

139,6 126,2

Проведено капітальний ремонт системи 

водозливу покрівлі житлового будинку за 

адресою вул.Генерала Всеволода Петріва,17

5.Фінансування заходів Програми                                                                                                                                      Додаток 1

№ 

п/п
Завдання Зміст заходів

Термін 

виконання
Виконавці

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано у 

звітному періоду, 

тис.грн.

Інформація про виконання заходу або 

причини його невиконання

Розділ 4.1. Ремонт, реконструкція житлового фонду та благоустрій прибудинкових територій та проїздів, підвищення експлуатаційних властивостей 

житлового фонду, забезпечення енергоефективності та енергозбереження у багатоквартирних будинках

1. Провести 

капітальний ремонт 

житлового фонду, 

прибудинкових та 

внутрішньо-

квартальних 

територій                    

м. Житомира

2018-2020 

роки

УЖГ 

міської ради



капітальний ремонт 

внутрішньобудинкової мережі 

холодного водопостачання, в т.ч. 

насосного обладнання для 

підвищення тиску води у 

житловому будинку за адресою: 

вул.Лермонтовська, 20 

(виготовлення ПКД здійснити за 

рахунок коштів співвласників 

ОСББ )

120,0 120,0

Проведено капітальний ремонт 

внутрішньобудинкової мережі холодного 

водопостачання, в т.ч. насосного обладнання 

для підвищення тиску води у житловому 

будинку за адресою: вул.Лермонтовська, 20 

капітальний ремонт 

внутрішньобудинкової мережі 

холодного водопостачання, в т.ч. 

насосного обладнання для 

підвищен-ня тиску води у 

житловому будинку   за адресою: 

просп.Миру, 12 

170,0 0,0 Перехідний обєкт на 2021 рік

капітальний ремонт сходів у 

підвал житлового будинку по вул. 

Велика Бердичівська, 3  у м. 

Житомирі  (на умовах 

співфінансування)

150,0 118,7

Проведено капітальний ремонт сходів у підвал 

житлового будинку по вул.Велика 

Бердичівська, 3 у м.Житомирі 

1.4.Реконструкція нежитлових 

приміщень  під житло для 

учасників бойових дій в зоні АТО 

та інших пільгових категорій 

населення, в т.ч. на ПКД, а саме:

2310,0 1074,4

в житловому будинку по вул. І 

Гонти, 2 на виконання робіт та 

виготовлення ПКД

268,0 261,9

Проведена реконструкція нежитлового 

приміщення під житло у житловому будинку по 

вул.І.Гонти, 2 

в житловому будинку по  пров. 

Паперовий, 16 на виконання робіт 

та виготовлення ПКД

992,0 812,5

Проводяться роботи в житловому будинку по 

пров.Паперовому, 16 (перехідний обєкт на 2021 

рік)

1. Провести 

капітальний ремонт 

житлового фонду, 

прибудинкових та 

внутрішньо-

квартальних 

територій                    

м. Житомира

2018-2020 

роки

УЖГ 

міської ради



1.5.Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій 

житлових будинків та проїздів, в 

т.ч. ОСББ, та з відновленням 

підпірних стінок, в т.ч. за пропо-

зиціями депутатів,                      

28975,2 24766,6

з них: обласний бюджет 1350,0 1350,0

1.6. Капітальний ремонт  території 

благоустрою з встановленням 

дитячих майданчиків за адресами:

пров. Вацківський, 9

вул. Бориса Тена, 96

просп. Миру, 12

вул. Бориса Тена, 104

вул. Вітрука, 13

вул. Вітрука, 55

вул. Гоголівська, 73

майдан Мистецькі Ворота, 7

проїзд Академіка Тутковського, 

12

з них:                                                    

обласний бюджет
1620,0 1618,0

1.7.Капітальний ремонт 

житлових будинків на умовах 

співфінансування (кошти 

співвласників не менше 30%, а 

решта (різниця) - кошти 

місцевого бюджету),                а 

саме:

4577,0 1883,1 Обмеженість фінансування

капітальний ремонт ліфтів 1771,4 1764,2 Проведено капітальний ремонт 53 ліфтів

інші види капітального ремонту 2805,6 118,9

 Проведено капітальний ремонт 

загальнобудинкової мережі централізованого 

теплопостачання ОСББ "Перший Фабричний -

5". Перехідні 4 обєкти на 2021 рік

1. Провести 

капітальний ремонт 

житлового фонду, 

прибудинкових та 

внутрішньо-

квартальних 

територій                    

м. Житомира

2019-               

2020 роки

УЖГ 

міської ради

Проведено капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття прибудинкових 

територій 27 житлових будинків

2019 рік
УЖГ 

міської ради

1620,0 1618,0 Проведено капітальний ремонт території 

благоустрою з встановленням дитячих 

майданчиків

Провести 

капітальний ремонт 

житлового фонду на 

умовах 

співфінансування

2019-2020 

роки

УЖГ 

міської ради



2.1.Капітальний ремонт ліфтів 

житлового фонду,                   в 

т.ч. житлових будинків ОСББ, з 

них:

3990,0 2636,4  Виконаний капітальний ремонт 42 ліфтів 

обласний бюджет 150,0 149,0
Проведено ремонтні роботи 4-х ліфтів в 

житловому будинку

2.2. Проведення експертної 

оцінки технічного стану ліфтів, 

в т.ч. житлових будинків ОСББ 

(передпроектні роботи)

1466,5 1237,5
Проведена експертна оцінка технічного стану 

393 ліфтів

3. Провести 

капітальний ремонт 

житлового фонду 

обєднань 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків                    

м. Житомира

3.1. Капітальний ремонт 

житлового фонду  ОСББ, в т.ч. 

виготовлення ПКД 

2018-2020 

роки

УЖГ 

міської ради
25000,0 11034,4

 У 2018-2019 роках виконано капітальний 

ремонт в 17 житлових будинках ОСББ. В 

місцевому бюджеті на 2020 рік кошти не 

передбачені 

4.1.Придбання матеріалів для 

проведення ремонтних робіт в 

житлових будинках, елементів 

прибудинкових територій, 

проведення ремонтних робіт 

(реконструкції), облаштування 

прибудинкових територій 

житлового фонду підприємств 

комунальної власності, ЖБК, 

ОСББ та ін. (в т.ч. за 

пропозиціями депутатів), з них:

                                         

2018-2020 

роки

УЖГ 

міської ради
6215,0 5683,9

обласний бюджет 2747,5 2479,3

2. Забезпечити надійну 

та безперебійну 

експлуатацію ліфтів 

в житловому фонді, в 

т.ч. ОСББ

2018-2020 

роки

УЖГ 

міської ради

4. Забезпечити ремонт 

житлового фонду, 

прибудинкових 

територій, елементів 

та їх облаштування, 

інші заходи 

Виконувались заходи на потреби виборчих 

округів за пропозиціями депутатів міської ради



4.2.Придбання, встановлення та 

ремонт дитячих і спортивних 

ігрових майданчиків 

(комплексів) та їх елементів, /в 

т.ч. за пропозиціями депутатів/, 

з них: 

2018-2020 

роки

УЖГ 

міської 

ради, КП 

"Інспекція з 

благоустро

ю" міської 

ради

2207,7 2149,5

 обласний бюджет 252,6 252,6

4.3.Облаштування та поточний 

ремонт контейнерних 

майданчиків для збору твердих 

побутових відходів та для 

складування великогабаритних 

і будівельних відходів на 

прибудинкових територіях 

житлового фонду/в т.ч. за 

пропозиціями депутатів/,                  

з них:

541,2 540,8

 обласний бюджет 25,0 25,0

4.6.Виготовлення та ведення 

електронної карти-довідника 

житлового фонду м.Житомира 

(ІІ черга)

2018-2020 

роки
218,8 217,6

Виготовлено електронну карту-довідник та 

проводились роботи з надання послуг з 

технічної підтримки сайту, домену та хостингу 

електронної карти-довідника житлового фонду 

м.Житомира

4.8.Виготовлення покажчиків 

(табличок) назви вулиці, 

провулка, площі та номерних 

знаків на фасади житлових 

будинків

2018-2020 

роки
481,3 459,0

Виготовлено 1532 покажчики (таблички) назви 

вулиці, провулка, площі та номерних знаків на 

фасади житлових будинків 

4.9.Встановлення на фасадах 

житлових будинків покажчиків 

(табличок) назви вулиці, 

провулка, площі та номерних 

знаків

2018-2020 

роки
158,0 157,6

Встановлено 1532 покажчики (таблички) назви 

вулиці, провулка, площі та номерних знаків на 

фасади житлових будинків 

4. Забезпечити ремонт 

житлового фонду, 

прибудинкових 

територій, елементів 

та їх облаштування, 

інші заходи 

Виконувались заходи на потреби виборчих 

округів за пропозиціями депутатів міської ради

2018-2020 

роки

УЖГ 

міської ради

Облаштовано 14 контейнерних майданчиків 

для збору твердих побутових відходів та для 

складування великогабаритних і будівельний 

відходів, придбано контейнери для ОСББ 

"Проспект миру, 12"



4.10.Капітальний ремонт, 

влаштування ігрового та 

спортивного простору 

"Дитячий парк "Моя дитяча 

мрія" за адресою: Бульвар 

Польський, 7                    м. 

Житомир 

2018-2020 

роки
1307,6 953,2

Проведено капітальний ремонт, влаштування 

ігрового та спортивного простору "Дитячий 

парк "Моя дитяча мрія" за адресою Бульвар 

Польський, 7 м.Житомир 

4.11. Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій 

житлових будинків

28660,0 28159,7

Проведено поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття прибудинкових 

територій житлового фонду на 251 обєктах.

4.12. Поточний ремонт 

приміщень із встановленням 

вікон в місцях загального 

користування в житлових 

будинках за адресами:                         

вул. Д. Донцова, 1/11, вул. Л. 

Качинського, 1, вул. Шевченка, 

21,                   вул. В 

Бердичівська, 7, вул.Небесної 

Сотні,7/20, вул. Гоголівська, 

104, вул. М. Бердичівська, 1

300,0 300,0

Проведено поточний ремонт приміщень із 

встановленням вікон в місцях загального 

користування в житлових будинках 

4.13. Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, 

видалення, знешкодження і 

захоронення відходів, з них:  

1710,0 1705,2

з несанкціонованих звалищ
810,0 810,0

Вивезено 9031 куб.м. побутових відходів з 2-х 

несанкціонованих звалищ

ліквідація безхазяйних 

сміттєзвалищ 900,0 895,2
Проводилась ліквідація  безхазяйних звалищ, з 

яких вивезено 9981 куб.м. відходів

4.14. Обробка деревяних 

конструкцій вогнезахисними 

сумішами обєктів комунальної 

власності, де розташовані 

дитячі будинки сімейного типу  

(провул. Скельний, 3)

 2020 рік 20,0 0,0  В місцевому бюджеті кошти не передбачені 

Забезпечити ремонт 

житлового фонду, 

прибудинкових 

територій, елементів 

та їх облаштування, 

інші заходи 

2019 рік

 2020 рік



4.15. Капітальний ремонт 

частини житлового будинку за 

адресою: м. Житомир, провул. 

Скельний, 3 кв.2 

 2020 рік 360,0 358,3

Проводені роботи по капітальному ремонту 

частини житлового будинку по 

пров.Скельному, 3 кв.2

4.16. Поточний ремонт 

нежитлових приміщень у 

багатоквартирних будинках 

 2020 рік 658,0 654,6
Проведено поточний ремонт 14 нежитлових 

приміщень у багатоквартирних будинках

4.17. Придбання та 

встановлення дитячих ігрових 

майданчиків за адресами: вул. 

Троянівська, 18 та вул. 

Володимирська, 3; вул. Івана 

Мазепи, 79; вул. І. Сльоти, 2; 

вул. Білоруська (навпроти 

будинків №36 та №38); вул. 

Перемоги, 54 на умовах 

співфінан-сування 70/30, в т.ч 

за рахунок коштів, передба-

чених для забезпечення потреб 

виборчого округу м.Житомира 

за пропозиціями депутатів та 

коштів цільового фонду

 2020 рік 300,9 227,0

 Придбано та встановлено 5 дитячих ігрових 

майданчикік за адресами: вул.Троянівська, 18 

та вул.Володимирська, 3; вул.Івана Мазепи, 79, 

вул.І.Сльоти, 2; вул Білоруська (навпроти 

будинків №36 та №38); вул.Перемоги, 54 

4.18.Виготовлення ПКД на 

будівництво дитячого ігрового 

майданчика по провул. 3-й 

Селецький  в м. Житомирі

 2020 рік 25,0 0,0 Перехідний обєкт на 2021 рік



4.19.Капітальний ремонт 

віконних блоків у місцях 

загального користування 

житлового будинку за адресою: 

м.Житомир, вул.Чорновола, 6 

на умовах співфінансування за 

рахунок коштів, передбачених 

для забезпечення потреб 

виборчого округу м.Житомира 

за пропозиціями депутатів

2020 рік 300,0 279,9

Проведено капітальний ремонт віконних блоків 

у місцях загального користування житлового 

будинку за адресою: м.Житомир, 

вул.Чорновола, 6 

5. Забезпечити 

енергоефективність 

та енергозбере-

ження у 

багатоквартирних 

житлових будинках                   

5.1. Капітальний ремонт 

віконних і дверних блоків у 

місцях загального 

користування житлових 

будинків

2019 рік 4000,0 3989,9

Проведено роботи по ремонту віконних і 

дверних блоків у місцях загального 

користування житлових будинків 

7. 7.1.Демонтаж (розбирання, 

знесення) будівель
2018-2020 

роки

УЖГ 

міської ради
110,0 39,6

Виконані роботи по демонтажу (розбирання, 

знесення) 1 обєкта  

7.2. Придбання дезінфікуючих 

засобів для прибирання місць 

загального користування в 

багатоквартирних будинках та 

обробки контейнерів для сміття

2020 рік

УЖГ 

міської 

ради, КАТП-

0628

200,9 200,9

Проведена  дезінфекція місць загального 

користування в багатоквартирних будинках та  

оброблені  контейнери для сміття

1.1.Внески до Статутних 

капіталів підприємств 

комунальної власності на:

0,0 0,0

Погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати з 

нарахуваннями КП "ЖВПАР" 

Житомирської міської ради 

1105,0 0,0

Запобігти та 

ліквідувати 

надзвичайні ситуації 

та наслідки 

стихійного лиха

Розділ 4.2. Підтримка діяльності житлово-комунальних підприємств

1.

Фінансове 

забезпечення 

житлово-

комунальних 

підприємств, їх 

розвиток  

2018-2020 

роки

УЖГ 

міської ради



1.2.Фінансова підтримка на 

виплату заробітної плати та 

сплату податків і зборів на 

зарплату для КП "ЖВПАР" 

Житомирської міської ради

УЖГ 

міської ради
1100,0 1100,0

Надана фінансова підтримка на виплату 

заробітної плати та сплату податків і зборів на 

зарплату для КП "ЖВПАР" Житомирської 

міської ради

Фінансова підтримка на 

відшкодування витрат з 

виплати основної заобітної 

плати та сплати податків і 

зборів на зарплату для КАТП 

0628 Житомирської міської 

ради

УЖГ 

міської ради
545,0 545,0

Надана фінансова підтримка на відшкодування 

витрат з виплати основної заобітної плати та 

сплати податків і зборів на зарплату для КАТП 

0628 Житомирської міської ради

1.3. Фінансова допомога КП 

"ВЖРЕП №11" для 

відшкодування понесених 

витрат КАТП 0628 за виконані 

роботи з вивезення та 

захоронення побутових 

відходів з території        КП 

"ВЖРЕП №9" та     КП 

"ВЖРЕП №11"

УЖГ 

міської ради
900,0 899,9

Надана фінансова допомога КП "ВЖРЕП №11" 

для відшкодування понесених витрат КАТП 

0628 за виконані роботи з вивезення та 

захоронення побутових відходів з території КП 

"ВЖРЕП №9" та КП "ВЖРЕП №11"

1.4. Фінансова підтримка на 

виплату заробітної плати та 

сплату податків і зборів на 

зарплату для КП "ВЖРЕП 

№11" Житомирської міської 

ради

УЖГ 

міської ради
299,5 299,5

Надана фінансова підтримка на виплату 

заробітної плати та сплату податків і зборів на 

зарплату для КП "ВЖРЕП №11" Житомирської 

міської ради

1.5. Фінансова підтримка на 

виплату заробітної плати та 

сплату податків і зборів на 

зарплату для КП "ВЖРЕП 

№14" Житомирської міської 

ради

УЖГ 

міської ради
379,5 379,5

Надана фінансова підтримка на виплату 

заробітної плати та сплату податків і зборів на 

зарплату для КП "ВЖРЕП №14" Житомирської 

міської ради

Фінансове 

забезпечення 

житлово-

комунальних 

підприємств, їх 

розвиток  

2018-2020 

роки



1.6. Фінансова підтримка для 

погашення боргу КП "ВЖРЕП 

№6" Житомирської міської 

ради перед КП 

"Житомиртеплокомуненерго" 

Житомирської міської ради за 

теплопостачання

УЖГ 

міської ради
49,2 49,2

Надана фінансова підтримка для погашення 

боргу КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської 

ради перед КП "Житомиртеплокомуненерго" 

Житомирської міської ради за теплопостачання

1.7. Фінансова підтримка на 

виплату заборгованості по 

заробітній платі та сплату 

податків і зборів на зарплату 

для КП "ВЖРЕП №15" 

Житомирської міської ради

УЖГ 

міської ради
350,0 349,0

Надана фінансова підтримка на виплату 

заборгованості по заробітній платі та сплату 

податків і зборів на зарплату для КП "ВЖРЕП 

№15" Житомирської міської ради

1.8. Фінансова підтримка на 

виплату заборго-ваності по 

заробітній платі та сплату 

податків і зборів на зарплату 

для КП "ВЖРЕП №16" 

Житомирської міської ради

УЖГ 

міської ради
119,0 119,0

Надана фінансова підтримка на виплату 

заборгованості по заробітній платі та сплату 

податків і зборів на зарплату для КП "ВЖРЕП 

№16" Житомирської міської ради

1.9. Фінансова підтрим-ка на 

виплату заборго-ваності по 

заробітній платі та сплату 

податків і зборів на зарплату 

для КП "ВЖРЕП №5" Жито-

мирської міської ради

УЖГ 

міської ради
1473,6 250,0

Частково надана фінансова підтримка на 

виплату заборгованості по заробітній платі та 

сплату податків і зборів на зарплату для КП 

"ВЖРЕП №5" Житомирської міської ради

1.10. Фінансова підтримка на 

виплату заборгованості по 

заробітній платі та сплату 

податків і зборів на зарплату 

для КП "ВЖРЕП №13" 

Житомирської міської ради

УЖГ 

міської ради
738,7 250,0

Частково надана фінансова підтримка на 

виплату заборгованості по заробітній платі та 

сплату податків і зборів на зарплату для КП 

"ВЖРЕП №13" Житомирської міської ради

1.11. Утримання нежитлових 

приміщень комунальної 

власності

2020 рік
УЖГ 

міської ради
253,7 221,9

Відшкодовано витрати на оплату послуг з 

утримання 5  нежитлових приміщень 

комунальної власності у багатоквартирних 

будинках

2018-2020 

роки



2.1.Придбання вантажного 

автомобіля малої тоннажності 

для          КП "ВЖРЕП №6" та         

КП "ВЖРЕП №9" Жито-

мирської міської ради

1200,0 0,0

2.2.Придбання спец-

обладнання для КП "ЖВПАР" 

(прочищення каналізації)

60,0 0,0

1.

Виконати ро-боти з 

очищен-ня шахтних 

колодязів загального 

користування

1.1.Очищення шахтних 

колодязів загального 

користуванн
2018-2020 

роки

УЖГ 

міської ради
364,6 364,6

Проводилась очистка 28 шахтних колодязів 

загального користування на території міста 

1.

Здійснювати контроль 

за виконанням робіт 

на обєк-тах 

житлового 

господарства  

1.1.Утримання відділу, що 

виконує функції по  контролю 

за виконанням робіт на обєктах 

житлового господарства  

2018-2020 

роки

УЖГ 

міської ради
1730,4 1638,5

Відділом технагляду забезпечувався контроль 

за ремонтними роботами на обєктах житлового 

фонду

1.

Виготовити технічну 

документацію

1.1.Виготовлення  технічної 

документації на житловий 

фонд, який переданий /або 

предається/ в управліня ОСББ, 

управителям багатоквартирних 

будинків та інших документів 

(актів, схем, паспортів) 

відповідно до п.2.2 наказу  

Мінжи-тлокомунгоспу України  

від 02.02.2009 №13

2024,0 0,0

2.

Обстежити 

технічний стан 

житло-вих будинків

2.1.Обстеження технічного 

стану конструкцій існуючих 

житлових будинків
409,8 334,9

Проведено обстеження технічного стану 9-ти 

обєктів

2.

Оновити матеріально-

технічну базу 

житлово-

комунальних 

підприємств
2018-2020 

роки

УЖГ 

міської ради

Розділ 4.3. Виконання робіт з очищення шахтних колодязів загального користування

Розділ 4.4. Забезпечення контролю за виконанням робіт на обєктах житлового господарства міської ради

Розділ 4.5. Виготовлення документації на житловий фонд та землю

2018-2020 

роки

УЖГ 

міської ради

Розділ  4.6. Створення сприятливого для життєдіяльності населення міста довкілля



1.

2.1. Догляд за деревами і 

кущами (обрізання крон дерев, 

вирізування сухих гілок, 

знешкодження омели). 

Видалення окремих засохлих та 

пошкоджених дерев, садіння 

нових дерев і кущів, 

знешкодження омели,     з них:

1053,0 1044,8

На прибудинкових територіях  житлового 

фонду  кроновано 213 одиниць та видалено 355 

зелених насаджень 

2.1.1. Видалення засохлих, 

пошкоджених дерев
0,0 0,0

2.1.2. Кронування дерев 198,0 198,0

Начальник  управління житлового господарства міської ради                                       А.В. Гуменюк

Забезпечити 

збереження та 

утримання в 

належному стані 

зелених насаджень 

на прибудинкових 

територіях
2019-2020 

роки

УЖГ 

міської ради



1 2 3 4 5 6 7

ІІ

1.
Кількість будинків, які планується капітально 

відремонтувати, з них:
один. 79 42 Обмеженість фінансування

електрощитові, розподільчі щити, силові 

проводки, прилади обліку
один. 7 6 Обмеженість фінансування

2.

Кількість будинків, в т.ч. ветхих та аварійних 

та їх конструктивних елементів, в яких 

планується проведення капітального ремонту

один. 25 11 Обмеженість фінансування

3.
Кількість нежитлових приміщень, в яких 

планується проведення капітального ремонту
один. 7 4 Обмеженість фінансування

4.

Площа прибудинкових територій та проїздів, на 

якій планується проведення капітального 

ремонту асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій та проїздів з 

відновленням підпірних стінок

кв.м. 40243,4 32004,75

Коригувались ПКД та 

відновлювались (монтаж, 

демонтаж) підпірні станки 

на 2-х обєктах

5.

Кількість ліфтів в житловому фонду, що 

планується капітально відремонтувати на 

умовах співфінансування

один. 39 53
За результатами 

конкурсного відбору

6.
Кількість будинків, які планується капітально 

відремонтувати на умовах співфінансування
один. 9 1

За результатами 

конкурсного відбору
4 обєкти перехідні на 2021 рік

7.

Кількість територій благоустрою, які 

планується капітально відремонтувати з 

встановленням дитячих майданчиків

один. 9 9

IV Показники якості програми

1. Відновлення житлового фонду % 0,008 0,007

2.
Покращення експлуатаційних показників 

будинків
% 0,64 0,54

6.Оцінка ефективності виконання Програми                                                                                                                                    Додаток 2

№ 

п/п
Найменування показника

Одиниця 

виміру

Планове 

значення 

показника

Фактичне 

значення 

показника

Причини невиконання
Що зроблено для 

виправлення ситуації

Розділ 1. Ремонт, реконструкція житлового фонду та благоустрій прибудинкових територій та проїздів, підвищення експлуатаційних властивостей 

житлового фонду, забезпечення енергоефективності та енергозбереження у багатоквартирних будинках

Завдання 1. Провести капітальний ремонт житлового фонду, прибудинкових та внутрішньоквартальних територій м.Житомира

Показники продукту програми



3. Зменшення частки ветхих і аварійних обєктів % 1,9 1,2

4.
Створення умов мешканцям для комфортного 

проживання
% 7833 11000

ІІ

1. Кількість ліфтів в житловому фонді, що 

планується капітально відремонтувати, в т.ч. 

будинках ОСББ

один. 139 126 Обмеженість фінансування

2. Кількість ліфтів,на які планується провести 

експертну оцінку технічного стану,                                          

в т.ч в будинках ОСББ

один. 427 393
Вчасно не подані 

документи від ОСББ

IV

1. Зменшення зношених ліфтів % 14 12,5

ІІ

1. Кількість будівель, в яких планується 

проведення ремонтних робіт та облаштування 

прибудинкових територій

один. 336 328 Уточнення ПКД

2. Кількість будинків, в яких планується 

проведення ремонту та влаштування дитячих 

ігрових майданчиків
один. 60 59

3. Кількість контейнерних майданчиків, які 

планується влаштувати на прибудинкових 

територіях
один. 37 14 Уточнення ПКД

4. Кількість відходів, що планується зібрати, 

видалити, знешкодити і захоронити
куб.м. 19065,67 19012,0

5. Кількість електронних карт-схем 

прибудинкових територій, що планується 

виготовити
один. 1 1

6. Кількість житлових будинків, де планується 

виготовити покажчики (таблички) назви вулиці, 

провулка, площі та номерні знаки
один. 1459 1532

За результатами 

проведеного тендеру

7. Кількість житлових будинків, де планується 

встановити покажчики (таблички) назви вулиці, 

провулка, площі та номерні знаки

один. 1459 1532

Завдання 2.Забезпечити надійну та безперебійну експлуатацію ліфтів в житловому фонді, в т.ч. ОСББ

Завдання 4.Забезпечити ремонт житлового фонду, прибудинкових територій, елементів та їх облаштування, інші заходи

Показники продукту програми

Показники продукту програми

Показники якості програми



8. Кількість об’єктів, де планується провести 

капітальний ремонт, влаштування ігрового та 

спортивного простору «Дитячий парк «Моя 

дитяча мрія» за адресою: Бульвар Польський, 7 

м. Житомир

один. 1 1

9. Площа дворових територій, на якій планується 

проведення поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття

кв.м. 59708,4 58666,0 Коригування ПКД

10.
Кількість житлових будинків, в яких 

планується провести капітальний ремонт 

віконних і дверних блоків у місцях загального 

користування

один. 28 28

11. Кількість об’єктів, де планується провести 

капітальний ремонт дитячого будинку 

сімейного типу
один. 1 1

12. Кількість об’єктів, де планується провести 

поточний ремонт нежитлових приміщень у 

багатоквартирних будинках
один. 14 14

13. Кількість дитячих майданчиків, що планується 

придбати та встановити на умовах 

співфінансування 70/30

один. 5 5

14. Кількість ПКД на будівництво дитячих   

майданчиків, яку планується  виготовити 
один. 1 Перехідні видатки на 2021 рік

IV

1.
Зменшення втрат тепла у будинках

% 2,5 2,5

2. Рівень поліпшення стану житлового фонду та 

прибудинкових територій
%

0,02 0,02

3. Динаміка площі прибудинкової території, що 

підлягає ремонту за рахунок обсягу коштів на 

проведення поточного ремонту, в порівнянні з 

попереднім роком

% 179,4 176,3

4. Створення умов для комфортного проживання 

в будинках ОСББ

осіб
30800 30000

5. Створення умов для комфортного проживання 

в дитячих будинках сімейного типу 

осіб
45 45

ІІ

Показники якості програми

Завдання 7.Запобігти та ліквідувати надзвичайні ситуації та наслідки стихійного лиха

Показники продукту програми



1. Кількість житлових будинків, де планується 

провести демонтаж (розбирання, знесення)
один. 1 1

2. Кількість ємностей (5 літрів) дезінфікуючого 

засобу, який планується придбати
один. 350 350

IV

1. Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій
% 100 100

ІІ

1. Обсяг фінпідтримки комунальних підприємств 

Житомирської міської ради тис.грн. 5954,5 4241,1 Обмеженість фінансування

2. Запланована кількість утримання нежитлових 

приміщень, по яких буде проводитись оплата
один. 5 5

IV

1. Відсоток зменшення заборгованості в 

комунальних підприємствах, яким надано 

фінансову підтримку, по заробітній платі, 

сплаті податків і зборів на заробітну плату, по 

теплопостачанню, за виконані роботи 

% 100,0 71,2

2.

Рівень запланованих видатків на оплату послуг 

з утримання нежитлових приміщень 

комунальної власності

% 100,0 100,0

ІІ

1. Кількість очищень шахтних колодязів, що 

планується здійснити
разів 168 168

IV

1. Відсоток кількості шахтних колодязів, які

планується очистити, до кількості шахтних

колодязів, що потребують очищення

% 100 100

2. Забезпечення населення приватного сектору

якісною питною водою % 100 100

Показники якості програми

Розділ 4.2. Підтримка діяльності житлово-комунальних підприємств

Завдання 1. Фінансова підтримка житлово-комунальних підприємств

Показники продукту програми

Показники якості програми

Розділ 4.3.Виконання робіт з очищення шахтних колодязів

Завдання 1.Виконання робіт з очищення шахтних колодязів

Показники продукту програми

Показники якості програми



ІІ

1. Запланована кількість житлових будинків, в

яких планується обстежити технічний стан

конструкцій один. 12 9

Відсутність у проєктному 

інституті обладнання для 

проведення обстеження 

технічного стану конструкцій

IV

1. Питома вага запланованих заходів до потреби % 100 75

ІІ

1. Кількість видалених засохлих та пошкоджених 

дерев, кронованих дерев, дерев, на яких 

планується знешкодити омелу, з них:

один. 549 568
За результатами 

проведеного тендеру

IV

1. Питома вага запланованих заходів до потреби % 75 78

А.В. Гуменюк

Розділ 4.5. Виготовлення документації на житловий фонд та землю

Показники якості програми

Начальник управління житлового господарства міської ради

Завдання 1. Обстежити технічний стан житлових будинків

Показники продукту програми

Показники якості програми

Розділ 4.6. Створення сприятливого для життєдіяльності населення довкілля

Завдання 1. Забезпечення поліпшення благоустрою прибудинкових територій

Показники продукту програми


