
Заключний звіт 

про результати виконання
Комплексної цільової Програми розвитку культури "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 раки"

назва міської цільової програми 
за 2020 рік

1 .Дата і номер рішення міської 
! ради, яким затверджено 
: Програму та зміни до неї
2.Відповідальний виконавець
Програми
3.Термін реалізації програми

Рішення міської ради від 17.03.2020 № 1766 "Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової програми розвитку культури "Нова основа культурнго розвитку Житомирської 
міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"

Управління культури Житомирської міської ради 
2018-2020 роки 

4. Мета програми та результати її досягнення.
Метою Програми є реалізація в м. Житомирі державної політики щодо розвитку галузі культури, збереження і розвиток культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, створення умов для творчої 
активності громади і формування в місті соціально-культурного суспільства європейського рівня, підвищення ефективності діяльності закладів культури і мистецтва, створення сприятливих умов для здобуття мистецької 
освіти, забезпечення культурно - дозвілевих та інформаційних потреб населення.

5. Фінансування та виконання заходів Програми

№ 
з/п

П ріори тети і зав дан ня Зміст заходів Термін
виконання Виконавці

Орієнтовний обсяг 
фінансування 
відповідно до 

програми, тис. гри.

Фактично 
профінансоваио за весь 

період дії програми

Інформація про виконання.або
тичини невиконання зах'оду

Проект 1.1 "Школи естетичного виховання”
1. Збереження та розвиток 

початкових 
спеціалізованих 
мистецьких навчальних 
закладів (шкіл 
естети ч ноі о в и ховай и я ), 
збільше н н я КОН ТИ Н ге и ту 
та розвиток 
індивідуальних 
здібностей і талантів 
дітей та молоді, 
забезпечення умов для 
творчого розвитку 
особистості, під в и щен ня 
культурного рівня та 
естетичного виховання 
дітей, юнацтва міста та 
надання музичної освіти 
через доступність до 
надбань вітчизняної і 
світової культур,

Забезпечення оплати праці з нарахуваннями 
працівників в початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладах (школах естетичного виховання ) 
міста

20І8-2020р-р

Управління культури 
міської ради. КПСМНЗ 

художня та музичні школи 
№1-5

143584.6 140244,8 Проведено розрахунки по заробітній 
платі.

Забезпечення оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв в початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладах (школах естетичного 
виховання ) міста'

2018-2020р-р

Управління культури 
міської ради, КПСМНЗ 

художня та музичні школи 
№1-5

4246.6 3037.5 Проведена оплата комунальних послуг' 
та енергоносіїв.

Забезпечення господарчого утримання в школах 
естетичного виховання міста:
- оплата транспортних послуг для забезпечення участі 
у Міжнародному конкурсі зразкового хору "Глорія";
- субвенція з обласного бюджету депутат обласної ради 
Рудченко М.М. для КПСМНЗ музична школа №1 ім. 
Б.М. Лягошинського:
- поточний ремонт покрівлі КПСМНЗ музичної школи 
№2 імені Святослава Ріхтера за адресою: вул. І 
Франка. 12 в м. Житомир;
- придбання музичних інструментів КПСМНЗ музична 
школа №3

2018-2020р-р

Управління культури 
міської ради. КПСМНЗ 

художня та музичні школи 
№1-5

4009,5 3875,5

Оплочїно послуги охорони, звязку, 
доступу до мережі Інтернет. утримання 
приміщень, ремонту та обслуговування 
компктерної техніки, повірки 
лічильників та ін.



V IHUpVHHM умив для 
індивідуальної і 
колективної художньої 
творчості

Зміцнення матеріально-технічної бази в початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах 
(школах естетичного виховання) міста,
- ( депутатські кошти Манухін М.Л.),
- субвенція з обласного бюджету' депутат обласної ради 
Рудченко М.М. для К’ПСМНЗ музична школа № 1 ім. 
Б.М.Лятошинського пошиття класичних костюмів;
- придбання класичних костюмів учасникам 
зразкового хору "Глорія";
- придбання обладнання на виставкову діяльність 
школи (мольбертів-триног, рамок та скла для 
оформлення робіт) для комунального початкового 
спеціалізованого мистецького навчального закладу 
художня школа Житомирської міської ради (депутат 
обласної ради Ейсмонт В.С. - 22 тис.грні

2018-2020р-р

Управління культури 
міської ради, КПСМНЗ 

художня та музичні школи 
№1-5

1398,7 1878,6

Придбано господарчі та канцелярські 
товарг, комплектуючі до музичних 
інструментів та комп'ютерної техніки, 
електротовари, дезинфікуючі засоби та 
ін.

Всього: 153239,4 149036,4

Проект 1.2 "Бібліотечна справа"
2. Забезпечення та розвиток 

централізованої 
бібліотечної системи м. 
Житомира, як культурно- 
освітнього та 
інформаційного закладу, 
забезпечення прав 
громадян на бібліотечне 
обслуг овуна ни я, 
загальної доступності до 
інформації та культурних 
цінностей, приведення 
бібліотечної системи у 
відповідність до сучасних 
вимог автоматизації 
бібліотечних процесів, 
забезпечення 
комп'ютерами та 
доступності до Інтернет

Забезпечення оплати праці працівників 
Централізованої бібліотечної системи 2018-2020р-р Управління культури 

міської ради, КЗ "ЦБС"
16732,2 16620,1 Проведено розрахунки по заробітній 

план.

Забезпечення оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв Централізованої бібліотечної системи 2018-2020р-р Управління культури 

міської ради, КЗ "ЦБС" 1996.3 1489.2 Проведена оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв.

Забезпечення господарчого утримання
Централізованої бібліотечної системи 2О18-2О2Ор-р Управління культури 

міської ради, КЗ "ЦБС"
2532,2 2511,5

Проведено розрахунки з оплати послуг 
зв'язку, утримання приміщення, 
доступу до мережі Інтернет, 
обслуговування програмного 
забезпечення, поточного ремогу 
бібліотек- філій та ін.

Розвиток матеріально-технічної бази Централізованої 
бібліотечної системи, забезпечення передплати 
періодичних видань для використання бібліотечними 
закладами

2018-2020р-р Управління культури 
міської рати, КЗ "ЦБС"

752,7 1121.6

Придбано господарчі та канцелярські 
товари, електротовари, стелажі для 
книг, ітільці офісні, жалюзі, 
дезінфікуючі засоби, передплачено 
періодичні видання та ін.

Всього:
22013,4 21742,4

Проект 1.3 "Клубна справа"
3. Підтримка діяльності та 

сприяння розвитку 
членам колективів 
міського Плацу 
культури, росту 
активності громадян у

Забезпечення оплати праці працівників КЗ ’’Палац 
культури” 2()18-2020р-р

Управління культури 
.міської ради, КЗ "Палац 

культури"
17737.3 17089,5 Проведено розрахунки по заробітній 

платі.

Забезпечення оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв КЗ "Палац культури” 20І8-2020р-р

Управління культури 
міської ради, КЗ "Палац 

культури"
1098.2 840,2 Проведена оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв.



підвищенні культурного 
іміджу’ міста, 
забезпечення проведення 
культурно-мистецьких 
заходів, ровиток 
музичного мистецтва у 
місті та роботу гуртків, 
секцій, аматорських 
колективів, сприяння 
концертній діяльності 
духових оркестрів та 
хорових колективів

Забезпечення господарчого утримання КЗ "Палац 
культури” 2018-2020р-р

Управління культури 
міської ради, КЗ "Палац 

культури"
821,4 755,5

Проведено оплату послуг охорони 
приміщення, утримання приміщення, 
доступу до мережі Інтернег. зв'язку; 
комп'ютерної техніки, ремонту' 
приміщення, ремонту автомобіля ін.

Розвиток матеріально-технічної бази Палацу культури 
в тому числі:
-придбання проектора та моторизованого екрану для 
КЗ "Палац культури" (депутат обласної ради 
Марчинський М.Б. - 20.0 тис.грн.):
-придбання комбінованого підсилювача та 
омплектуючих до ри г м-гітари для КЗ "Палац культури" 
(депутат обласної ради Шавлович О.Г. -17,0 тис.грн.)' 
- придбання моторизованого екрану, двух ноутбуків та 
комплекту меблів для КЗ "Палац культури" м. 
Житомира (субвенція з обласного бюджету на 2020 
рік)

2018-2020р-р
Управління культури 

міської ради. КЗ "Палац 
культури"

• 1200.4 1222.9

Придбано господарчі та канцелярські 
товари, електротовари, сценічні 
костюми, аксесуари до автомобіля, 
комплект меблів, ноутбуки, 
моторизований екран, дезінфікуючі 
засоби та ін.).

Всього: 20857,3 19908,1

Проект 1.4 "Керівництво і управління в галузі "Культура"
4. Адміністрування програм 

культурно-мистецького 
спрямування

Забезпечення оплати праці працівникам 
централізованої бухгалтерії 2018-2020р-р

Управління культури 
міської ради 4378.6 4364.9 Проведено розрахунки по заробітній 

платі.

Забезпечення оплати праці працівникам апарату 
управління культури міської ради 2018г2020р-р Управління культури 

міської ради
5385.1 4451.2 Проведено розрахунки по заробітній 

платі.

Зміцнення матеріально-технічної бази централізованої 
бухгалтерії 2018-2020р-р

Управління культури 
міської ради 86,5 85,1

Придбано господарчі та канцелярські 
товари, електротовари, дезінфікуючі 
засоби та ін.

Зміцнення матеріально-технічної бази апарату 
управління культури міської ради 2018-2020р-р Управління культури 

міської ради
43 43

Придбано господарчі га канцелярські 
товарк електротовари, комплектуючі 
до комп'ютерної техніки та ін.

Забезпечення господарчого утримання централізованої 
бухгалтерії 2018-2020р-р

Управління культури 
міської ради 385,0 343.9

Проведено оплату послуг охорони 
приміщення, зв'язку, поточного 
ремонту та обслуговування 
комп'ютерної техніки та ін.

Забезпечення господарчого утримання апарату 
управління культури міської ради 2018-202()р-р Управління культури 

міської ради
62,4 47,1

Проведено оплату послуг охорони 
приміщення, зв'язку, поточного 
ремон у та обслуговування 
комп'ютерної техніки та ін.

Забезпечення оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв централізованої бухг алг ерії 2018-2020р-р

Управління культури 
міської ради

205,7 144,3 Проведена оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв.



Забезпечення оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв апарату управління культури міської ради 2018-2020р-р

Управління культури 
міської ради

і 25.4 95.5
Проведена оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв.

Всього: 10671,7 9575,0

Проект 2.1 "Організація та проведення державних, загальноміських свят, культурно-освітніх т мистецьких заходів
5. Реалізація єдиної 

політики в сфері 
організації масових 
заходів, концертів, 
конкурсів, фестивалів, 
виявлення талановитих 
особистостей, 
відзначення свят та 
ювілейних дат

Державні заходи 2018-2020р-р
Управління культури 

міської ради
3435,4 2609.5

Проведено 88 державних свят, 
затверджених переліком до 
комплексної цільової програми . які 
заплановано проводити у 2018-2020 
р.р. (День Соборності України. День 
Героїв Небесної сотні, Шевченківські 
дні. День Європи, Дні пам'яті та 
прмирзння. День Перемоги над 
нацизмом. День Державного прапора. 
День Еонститутіції України. День 
Незалежності, День Українського 
козацгва. Свято Покрови. День 
Захисгика України та ін.)

Загальноміські заходи 2018-2020р-р
Управління культури 

міської ради
8352.4 7923,0

Проведено 35 загальноміських свят, 
затверджених переліком до 
комплексної цільової програми , які 
заплановано проводити у 2018-2020 
р.р. (Новорічні та різдвяні свята, 
традиційні народні гуляння “Зиму 
проводжаємо, Весну зустрічаємо, свято 
Івана Купала, День міста Житомира та 
ін.)

Мистецькі заходи 2018-2020р-р
Управління культури 

міської ради
3486,9 2984.3

Проведено 46 загальноміських 
заході».переліком до комплексної 
цільовії програми , які заплановано 
проводити у 2018-2020 р.р. (поведені 
звітні концерти шкіл естетичного 
виховання дітей, День вишиванки, 
щорічний Міжрегіональні живописний 
пленер, щорічний Всеукраїнський 
феспиаль духових оркестрів та ін.)



Спільні проекти з громадськими оганізаціями в т. ч.: 2018-2020р-р Управління культури 
міської ради

3890,0 3194,1

3 2018 ро 2020 роки було 
профінансовано 27 прєктів 
культурного спрямування громадським 
органіїаціям (ГО "Пісенний Спас", ГО 
"Центр хореографічного мистецтва 
імені Н. Скорульської", ГО "Артова", 
ЖОМГО "Цілком природно". ГО "Я- 
мама!', та ін.)

1. Конкурс з надання фінансової підтримки 
громадським організаціям

2018-2020р-р Управління культури 
міської ради

2790,0 2096,8

3 2018ро 2020 роки було 
профінансовано 24 прєктів 
культурного спрямування громадським 
організаціям (ГО Роднік",ГТС'Г 
"Естет'. ГО "Дивосвіт", ГО "Берегиня 
Полісся", ГО "Артова”, ЖОМГО 
"Цілком природно", ГО "Я-мама!", та 
ін.)

2. Міжнародний фестиваль мистецтв "Пісенний Спас" 2018-2020р-р

Одержувач бюджетних 
коштів: Молодіжна 

громадська організація 
"Пісенний Спас"

. 600.0 600,0
Кошти профінансовано на реалізацію 
проекту Міжнародний фестиавль 
мистецтв "Пісенний Спас".

3. Міжнародна хореографічна асамблея імені Н. 
•Скорульської

2018-2О20р-р

Одержувач бюджетних 
коштів: Громадсьеа 
організація "Центр 

хореографі ч ного мистеці ва 
імені Наталії Скорульської"

250,0 250,0
Кошти профінансовано на реалізацію 
проекту Міжнародна хореографічна 
асамбтея.

4. Міжнародний фестиваль експериментальгої музики 
та сучасного мистецтва "АТОМ” 2018-2020р-р

Одержувач бюджетних 
кошті в: Громадеька 
організація "Артова"

200,0 0,0

У 202(1 році проект не профінансовано 
у зв'язну з обмежувальними заходами 
щодо апобігання поширенню на 
території України гострої 
респіріторної хвороби COV1D-19.

5.Придбання звукопідсиліоючої апаратури для 
Будинку культури У'ГОГ

2018-2020р-р

одержувач бюджетних, 
коштів ГО "Жи томирська 

обласна організація 
українського товариства 

ГЛУХИХ

50,0 50.0 Придбано звукопідсилюючу апаратуру



Щорічний загальноміський конкурс ’’Моє квітуче 
місто” 2018-2020р-р управління культури 45,0 0,0 3 2018 року проведення конкурсу 

відмінено.

Мистецька лабораторія "Школа соціально-культурного 
менеджменту" 2018-2020р-р управління культури 100,0 16.1

Проведено лекційні заняття мистецької 
лабораторії, закуплено друковану 
продукцію, рамки, призи, оплочено 
послуги рекламно-інформацій ного 
супроводу.

Стипендія міського голови для творчо обдарованої 
молоді учнів шкіл естетичного виховання дітей 2018-2020р-р Управління культури 

міської ради
209,6 209,0

3 2018 ро 2020 роки стипендію 
міського голови отримали 60 
обдарованих та перспективних 
вихованців шкіл естетичного 
виховання міста.

Проведення консульїаційних послуг з української 
мови 2018-2020р-р Управління культури 

міської ради 24.0 12.0 Коши використані на надання 
консультаційних послуг.

Святковий ярмарок на вулиці Михайлівській в рамках 
Другою форуму регіонів України та Республіки 

Білорусь
2019р. Управдіпня куль тури 

міської ради 320,0 320.0 Кошти використані на проведення 
святкового ярмарку’.

Всього: 20113,3 17318,0

Проект 2.2 "Проведення організаційно-масових заходів"
6. Проведення на 

відповідному рівні 
офіційних прийомів 
представників установ, 
організацій, підприємств 
міста Житомира, інших 
міст України та 
закордонних держав та 
гідне представлення 
міської влади на 
урочистих подіях, 
ювілейних та інших 
заходах, іцо відбуваються 
у містах України та 
закордоном

Забезпечення придбання нагород, державної 
символіки міста . почесних знаків, медалей, нагрудних 
значків. відзнак тощо

2018-2020р-р Управління культури 
міської ради

200,0 168.4

Кошти використані на придбання 
державної символіки, нагород, 
почесгих знаків, медалей, значків. 
вьдзна<.

Придбання сувенірної продукції, подарунків, рамок, 
лампадок тощо. 2018-2020р-р Управління культури 

міської ради 680,0 676.2

Кошти використані на придбання 
сувенірної продукції, подарунків та ін. 
для гостей міста та зарубіжних 
делегацій.

Придбання квіткової продукції, рослинництва та 
продукції із шгучних квітів. 2018-2020р-р Управління культури 

міської ради 240,0 169.6

Кошти використані для придбання 
квіткової продукції для покладання 
при проведенні урочистостей та інших 
заходів.

Придбання та виготовлення буклетів, презинтаційної 
продукції з логотипом міста, запрошень, листівок. 
Придбання листівок "Щасливе дитинство” для 
Житомирської міжнародної організації "Арт-Село" 
(депутат міської ради Раковмч 0,1.)

2018-2020р-р Управління культури 
міської ради 253,5 253.3 Придатно буклети, презентаційна 

продукція, листівки, запрошення та ін.



Транспортні витрати 2018-2020р-р Управління культури 
міської ради 280,0 246.4

Кошти використані на оплату 
трансгортних послуг при організації та 
проведенні загальноміських заходів.

Всього:
1653,5 1513,9

Проект 2.3 "Кіиообслуговування населення м. Житомира"
7. Підтримка державної 

політики у сфері 
кінообслуг овува н н я 
населення, створення 
умов доступу глядачів до 
перегляду національних 
фільмів

Надання фінансової підтримки 2018-2020р-р
Управління культури 
міської ради КГІ Об'єднана 
дирекція кінотеатрів міста"

.3271,9 3562,2
Кошти використані на надання 
фінансової підтримки КП "Об'єднана 
дирекція кінотеатрів міста".

Всього:
3271,9 3562,2

Проект 2.4 "Орі анізаці благоустрою місць відпочинку в паркових тонах міста Житомира”
8. Збереження паркового 

середовища, створення 
сприятливих умов для 
масового відпочинку та 
оздоровлення в паркових 
зонах мешканців міста, їх 
змістовного повноцінного 
дозвілля та розваг.

Благоустрій міста;

утриманії в належному санітарному стані території 
парку (благоустій парку):
забезпечення охорони та прибирання території 
літнього театру "Ракушка";
електроенергія для забезпечення належного 
функціонування літнього театру "Ракушка” 
догляд за зеленими насадженнями, едіння дерев, 
кущів, та багаторічних квіткових рослині 
боротьба з шкідниками га деревними хворобами 
догляд, утримання, видалення аварійних,засохлих, та 
пошкоджених дерев і кущів, знешкодження омели, 
догляд за деревами і кущами: обробка 
огрутохі м і кат а ми

Утримання ІІзОВ "Супутник"

2018-2020р-р
Управління культури 

міської ради КГІ "Парк”
8583.2 7483.3

Кошти використані на благоустрій 
парку 'утримання в належному 
сані гарному стані території парку, 
забезпечення охорони та прибирання 
гери ітрії літнього театру "Ракушка", 
догляд за зеленими насадженнями та 
ін.)

2018-2020р-р Управління культури 
міської ради . КГІ "Парк" 242,7 183,8 Кошти використані на утримання 

ІІзОВ 'Супутник" (оплата праці 
охоронців)

Придбання лавок-качель з дахом (Зшт.) (депутатські 
кошти Забродський Г.О.) 2018рік Управління культури 

міської ради . КІІ "Парк" 45,0 45.0 Кошти використані на придбання 
лавок-:<ачель з дахом.



Виготовлення проект}-' землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 2.5 га. землі рекреаційного 
призначення, яка розташована уздовж річки Крошенка 
між порв. Прудний та вул. Покровська і належить до 
комунальної власності територіальної громади м. 
Житомира.

2018-2020р-р

Управління культури 
.міської, управління 
капітального будівництва, 
департамент 
містобудування та 
земельних відносин ради, 
КП ’’Парк”

28.0 0,0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Виготовлення проекту' землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 4.0 га. для будівництва та 
обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

2018-2020р-р

Управління культури 
міської, управління 
капітального будівництва, 
департамент 
містобудування та 
земельних відносин ради . 
КП "Парк”

40,0 0.0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвилку не виділялись.

Виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі на (місцевості) за адресою: м. 
Житомир, лівий берег р. Тетерів КІІ "Парк" 
Житомирської міської ради Бульвар Старий. 34 та 
правий берег р Тетерів КП "Парк" Житомирської 
міської ради

201.8-2020р-р

Управління культури 
міської, управління 
капітального бу дівки цтва. 
департамент 
містобудування га 
земельних відносин ради . 
КП "Парк"

45,0 0.0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвилку не виділялись.

Придбання та встановлення елементів дитячого 
майданчика (депутатські кошти Забродський Г.О.) 2018-2020р-р

Управління культури 
міської ради КГІ "Парк"

50.0 50,0
Елементи дитячого майданчика 
придбано та установлено.

Проведення науково-дослідної роботи "Актуалізація 
"Проекту функціонування зонування території парку - 
пам'ятки садово - паркового мистецтва "Парк ім. Ю. 
Гагаріна" у м. Житомир" реконструкції, режиму 
утримання, використання га охорони виділених зон, 
інвентаризація біорізномані п я

2018-2020р-р
Управління культури 
міської ради КП "Парк"

111,0 0.0
Кошторисні призначення бюджету 
розвитку перенесені з 2020 року на 
2021 рік.

Виготовлення проекту землеустрою щодо організації і 
встановлення меж території природно-заповідного 
фонду

2020 рік Управління культури 
міської ради КП "Парк"

190,0 0,0
Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Послуги з проведення судово будівельно - технічної 
експертизи будівлі літнього театру "Ракушка" КП 
"Парк" Житомирської міської ради 2020р. У правді н ня культури 

міської ради КП "Парк"
52.3 52.3

Кошти використані на проведення 
судове будівельно-техні чної 
експертизи.



Фінансова підтримка на виплату заробітної плати з 
нарахуваннями, придбання дезінфікуючих засобів, 
витратних матеріалів у зв'зку із введенням 
обмежувальних заходів щодо недопущення 
коронавірусної інфекції та відповідно до постанови 
КМУ від 11,03.2020р. № 211 зі змінами

2020р. Управління культури 
міської ради КП "Парк" 220,5 220,5

Кошти використані на виплату 
заробі~ної плати з нарахуваннми 
працівникам КП "Парк"та придбання 
дезінфікуючих засобів.

Всього: 9607,7 8034,9

Розділ ПІ "Заходи і реалізації проектів розвитку культури міста Житомира на 2018-2020 роки"

[

Покращити матеріально- 
технічну базу в початкових 
спеціалізованих навчальних 
закладах школах естетичного 
виховання дітей

Придбання музичних інструментів, звукогіідсилюючої 
апаратури, мультимедійного проектору та 
комп’ютерної техніки, обладнання для хореографічного 
класу комунальних початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів музичних шкіл № 1. 
2, 3, 4, 5

2018-2020р-р

Управління культури міської 
ради, школи естетичного 
виховання дітей

10837.4 0,0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Придбання сценічних костюмів для старшого та 
молодшого хорів, інструментального ансамблю, 
духового оркестру КПСМНЗ музичної школи № 3

2018-2020р-р 151.0 0.0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

1

1

1

1

1

Забезпечити утримання в 
належному санітарно- 

технічному стані приміщень 
школи. В ТОМУ' числі учбових 

класів

Капітальний ремонт приміщень КПСМНЗ музичної 
школи №5 за адресою: площа Польова, 7 им.
Житомирі (проєктно-кош іорисна документація 
виготовлена'!

2018-2020р-р

Управління культури міської 
ради, школи естетичного 
виховання дітей

1760,9 0,0
Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Виготовлення проектно-кошторисної документації по 
об'єкту: "Реконструкція приміщення (будівля 2) 
КПСМНЗ музичної ніколи №5 по вул. Троянівській , 
20 в м. Житомирі.

2018-2020р-р 48.0 0,0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Реконструкція приміщення (будівля 2) музичної школи 
№5 по вул. Троянівській, 20 в м. Житомирі

2018-2020р-р 1152,0 0,0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Капітальний ремонт даху приміщення КПСМНЗ 
музичної школи №4 та адресою: вул. Домбровського. 4- 
а у м.Житомирі

2018-2020р-р
Управління культури міської 
ради, школи естетичного 
виховання дітей

288,0 0.0
Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Утеплення зовнішніх стін приміщень блоків "А" та "В" 
КПСМНЗ музичної школи №1 по вул. Михайлівській. 
5 в м.Житомирі (коригування ПКД)

2018-2020р-р
Управління культури міської 
ради, школи естетичного 
виховання дітей

2223,8 0,0 Кошт и на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Забезпечити утримання в 
належному' санітарно-

Капітальний ремонт підвального приміщення 
КПСМНЗ художньої школи по провулку 
Студентському, 2 в м.Житомирі

2018-2020р-р
Управління культури міської 
ради, школи естетичного 
виховання дітей

109,0 0.0 Кош ги на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.



школи, в тому числі учбових 
класів

Добудова другого поверху КПСМНЗ художньої школи 
по провулку Студентському, 2 в м.Житомирі

2018-2020р-р
Управління культури міської 
ради, школи естетичного 
виховання дітей

624.0 0.0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Реконструкція нежиглового приміщення Центральної 
міської бібліотеки ім. В. Земляка за адресою: м. 
Житомир, вул. Добровольчих батальйонів, 3

2018-2020р-р

Управління культури,, 
комунальний заклад 
"Ценіра лізована бібліотеки а 
система" Житомирської 
міської ради

1335.0 0,0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Забезпечити 
збереження, розвиток 
Централізованої 
бібліотечної системи міста, 
якості надання послуг, які 
мають відповідати 
сучасності

Поповнення бібліотечного 2018-2020р-р

Управління культури,, 
комунальний заклад 
’’Централізована бібліотечна 
система" Житомирської 
міської ради

690,0 195,0
Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвилку в 2018 та 2020 роках не 
виділятись.

Створення дитячих кімнат в бібліотеках-філіях
№1.3,4,7,8.10,11,12.13.14,16 та ЦМБ їм. В.Земляка 2018-2020р-р

Управління культури.. 
комунальний заклад 
"Централізована бібліотечна 
система" Житомирської 
міської ради

846.6 282.1 Кошти використані для створення 
дитячих кімнат в бібліотеках-філіях

Модернізація зон надання інформаційних послуї 
(придбання меблів та обладнання) 2018-2020р-р

Управління культури,. 
комунальний заклад 
"Централізована бібліотечна 
система" Житомирської 
міської ради

800,0 0.0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Створення умов чигання для людей з особливими 
потребами при відвідуванні бібліотек 2018-2020р-р

Управління культури.. 
комунальний заклад 
"Централізована бібліотечна 
система" Житомирської 
міської ради

259.0 0,0 Кошт и на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Створення залів культурних ініціатив та простору 
креативних можливостей на базі філіалів №3,4

2018-2020р-р

Управління культури,, 
комунальний заклад 
"Централізована бібліотечна 
система" Житомирської 
міської ради

1570.0 0.0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Створення зонкомфортного читання та реалізація 
проектів "бібліотека-теагр", "бібліотека-кафе”, "медіа- 
студія" та ретро-формат для людей поважного віку

2018-2020р-р

Управління культури,, 
комунальний заклад 
"Централізована бібліотечна 
система" Житомирської 
міської ради

2250,0 0,0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку' не виділялись.



Забезпечення збереження, 
розвиток Централізованої 
б і бл і оте ч н о ї с и с те м им іста. 
якості надання послуг, які 

мають відповідати 
сучасності

Збільшення кількості автоматизованих робочих місць, 
електронізація бібліотечних процесів 2018-2020р-р

Управління культури,, 
комунальний заклад 
"Централізована бібліотечна 
система" Житомирської 
міської ради

515.0 0.0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку- не виділялись.

Реконструкція нежитлового приміщення філіалу- 
бібліотеки №7 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 
53в т.ч. придбання обладнання та оплата за видачу 
сертифікату'

2018-2020р-р

Управління культури,, 
комунальний заклад 
"Централізована бібліотечна 
система" Житомирської 
міської ради

3474,6 0,0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Впровадити 
енергоефективні технології 
для економії та 
раціонального 
використання бюджетних 
коштів

Утеплення з тильної сторони приміщення КЗ "Палац 
культури" Житомирської міської ради за адресою: вул. 
Святослава Ріхтера, 12 5 у м. Житомирі

2018-2020р-р
Управління культури 

міської ради. КЗ "Палац 
культури"

291,0 0,0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

У тримати в належному 
санітарно- технічному стані 

фойє, глядацьку зал}- та 
покращити ес тетичний 

вигляд приміщення

Утеплення приміщення філії-клубу "Соколова гора" КЗ 
"Палац культури" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. 
Вільський шлях, 265

2018-2020р-р
Управління культури 

міської ради. КЗ "Палац 
культури"

672,2 0.0
Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Капітальний ремонт фойє КЗ "Палац культури” ЖМР 
за адресою: вул. Святослава Ріхтера. 12 5 в м. 
Житомирі

2018-2020р-р
Управління культури 

міської ради, КЗ "Палац 
культури"

384,0 0,0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Капітальний ремонт глядацької зали КЗ "Палац 
культури" ЖМР за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 
12/5 м.Житомир

2018-2020р-р
Управління кульгури 

міської ради. КЗ "Палац 
культури"

768.0 0,0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Забезпечити якісний, 
відповідний до сучасних 
технічних умов, перегляд

Поповнення статутного капіталу КП "Обєднана 
дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради 
в т.ч.:

2018-2020р-р
Управління кульгури 
міської ради КП Об’єднана 
дирекція кінотеатрів міста"

280.3 0,0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.



кінофільмів, сприяти 
інформаційному 

розповсюдженню щодо 
діяльносгікінотеатру та 

сфери його послуг

1. Придбання акустичної систкми для кінозалу 
структурного підрозділу "Спеціалізований дитячий 
кінотеатр ім. І Франка"

2018-2020р-р
Управління культури 
міської ради КП Об'єднана 
дирекція кінотеатрів міста"

111.4 0,0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Впровадити 
енергоефективні технології 

для економії та 
раціонального 

використання бюджетних 
коштів

2. Придбання та монтаж лічильника контролю тепла з 
комплектуючими 2018-2020р-р

Управління культури 
міської ради КП Об'єднана 
дирекція кінотеатрів міста"

79.0 0,0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Покращи ги естетичний 
вигляд фасаду

3. Придбання вивісок (назва кінотеатру на фасаді 
приміщення к-ру та на вул. Михайлівській) для 
структурного підрозділу "Спеціалізований дитячий 
кінотеатр ім. І Франка”

2018-2020р-р
Управління культури 
міської ради КП Об'єднана 
дирекція кінотеатрів міста"

42.0 0,0 Кеш ти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Утримувати в належному' 
санітарно-технічному стані 

будівлю та впровадити 
енергоефективні технології

Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон на 
склопакети та монтаж) в приміщенні структурного 
підрозділу' "Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. 1 
Франка КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" 
ЖМР

2018-2020р-р
Управління культури 
міської ради КП Об'єднана 
дирекція кінотеат рів міста"

47.9 0.0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Створити сприятливі 
умови для комфортного та 

естети ч но Г 0 від почин ку 
мешканців міста, 

збереження санітарно- 
екологічних умов

Коригування проекту функціонального зонування 
парку-гіам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 
значення КП "Парк” (м. Житомир) розробка проектів 
екологічних стежок та реконструкція зелених 
насаджень

2018-2020р-р
Управління культури 
міської ради KI І "1 Іарк"

111.0
Кошт и на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Створити сприятливі 
умови для комфортного га 

естетичного відпочинку 
мешканців міста, 

збереження санітарно- 
екологічних умов

Придбання атракціону 2018-2020р-р
Управління культури 
міської ради КП "Парк"

955.0 0,0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.

Виготовлення проектно-кошторисної документації по 
об'єкту: "Реконструкція набережної річки Тетерів" 
(перша черга)

2018-2020р-р Управління культури 
міської ради КП "Парк”

1200,0 0,0 Кошти на реалізацію проектів бюджету 
розвитку не виділялись.



Забезпечити 
збереження, розвиток 
Централізованої 
бібліотечної системи міста, 
якості надання послуг, які 
мають відповідати 
сучасності

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж 
опалення в Централізованій міській бібліотеці ім. 
В.Земляка Комунального закладу "Централізована 
бібіліотечна система" Житомирської міської ради за 
адресою: вул. Добровольчих батальйонів.З в м. 
Житомирі"

2018-2020р-р

Управління культури., 
комунальний заклад 
"Централізована бібліотечна 
система" Житомирської 
міської ради

367.6 343.9

Кошти використаніна заміну старої 
неефективної системи опалення в 
приміщенні на сучасну 
енергоефектив ну.

Для уникнення 
необлікового 

водокорисгува н ня

"Встановлення вузла комерційного обліку на межі 
майнової належності в точці прєднання до зовнішних 
інженерних мереж" в т.ч. виготовлення ПКД

2018-2020р-р
Управління культури 
міської ради КП "Парк" 60,0 59.4

Кошти використані на встановлення 
вузла гомерційного обліку для 
уникнення необлікового 
водоксристуавння.

Забезпечення збереження 
паркового середовища

Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе. 3. 2018-2020р-р

Управління кульгури 
міської ради КП "Парк" 360.0 180,0

Профінансовано виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земелших ділянок КП "Парк".

Всього:
34383,4 1060,4

Розділ IV "Бюджет участі міста Житомира"

Реалізація бюджету участі 
в 201 8 році

"Будівництво зимового SKI парку" в т.ч. виготовлення 
ПКД

2018 р.

Департамент містобудування 
та земельних відносин міської 
ради, управління 
капітального будівництва

1000.0

Виконівець робіт та розпорядник 
кошти департамент містобудування га 
земельних відносин Житомирської 
міська ради

Реалізація проекту "Інгелекгувльна мережа " шахові 
клуби у міських бібліотеках (придбання обладнання та 
проведення заходів)

2018 р.

Управління культури,, 
комунальний заклад 
"Централізована бібліотечна 
система" Житомирської 
міської ради

427.4 427,4

Кошти використанні на придбання 
ноутбхків, столів, стільців та 
оснащення приміщень шахових клубів 
та на гроведення шахових гуртків



. f
Придбання товарів та виконання робіт і послуг 
"Міському парку - нові атракціони" в т.ч. виготовлення 
пкд

2019 р. Управління культури 
міської ради КП "Парк" 950,0 860,5

Кошти використані на придбання та 
встановлення атракціону.

Придбання товарів та виконання робіт і послуг по 
погкту "Сонячні дерева для зарядки мобільних 
пристроїв у Гідропарку" в т.ч. виготовлення ПКД

2019 р. Управління культури 
міської ради КП "Парк"

294.3 257.4
Кошти використані для придания та 
встановлення сонячних дерев для 
заряки мобільних пристроїв.

Реконструкція терторії благоустрою з облаштуванням 
“Зони відпочинку для мам з маленькими дпьми* в і.ч. 
виготовлення ПКД

20)9 р. Управління культури 
міської ради КП "Парк"

143.0 125.1
Кошти використані для 
облашгуваннязони відпочинку для мам 
з маленькими дітьми

Всього:
2814,7 1670,4

ВСЬОГО по програмі .278626,3 233421,7

Головний ovxia.Ttep О В.Галіцька



№ з/п

Одиниця 

виміру

осіб

осіб

днів

%

%

Динаміка збільшення чисельності 

учнів, які отримують освіту у школах 

естетичного виховання у плановому 

періоді по відношенню до фактичного 

показника; 

100 106

Відсоток обсягу батьківської плати за 

навчання в загальному обсязі видатків 

на отримання освіти у школах 

естетичного виховання;

10 10

Кількість днів відвідування учнями 

шкіл естетичного виховання;
752 750

Показники якості

Середньорічна кількість учнів, які 

отримують освіту у школах 

естетичного виховання - всього:

7554 7981

Середня кількість учнів, звільнених 

від плати за навчання
1722 1883

Школи естетичного виховання дітей 

Забезпечення надання початкової музичної, хореграфічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу. 

Показники продукту 

6. Оцінка ефективності виконання програми

Найменування поазника

Планове значення 

показника на кінець 

дії програми

Фактичне значення 

показника
Причини невиконання 

Що зроблено для 

виправлення ситуації



 

тис.осіб

тис. 

прим.

тис. 

прим.

тис. 

прим.

од.

%

%

Динаміка поповнення бібліотечного 

фонду в плановому періоді по 

відношенню до фактичного показника 

попереднього періоду

100 76

Зменшення  виникло в 

зв"зку з тим, що не було 

виділено кошти 

бюджету розвитку на 

поповнення 

бібліотечного фонду

Динаміка збільшення кількості 

книговидач  в плановому періоді по 

відношенню до фактичного показника 

попереднього періоду

100 101

Кількість книговидач 1576500 1589945

Показники якості

Списання бібліотечного фонду 46,0 72,9

Поповнення бібліотечного фонду 6,2 4,7

Зменшення  виникло в 

зв"зку з тим, що не було 

виділено кошти 

бюджету розвитку на 

поповнення 

бібліотечного фонду

Бібліотечний фонд 290,8 157,8

Бібліотечна справа

Забезпечення  доступності для громадян документів та інформації,створення умов для повного задоволення духовних потреб 

громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік

Показники продукту 

Число читачів 84 84,2



осіб

од.

грн

од.

тис.осіб

%

%

Динаміка кількості учасників заходів 100 111

Відсоток кількості учасників заходів 

до кількості населення
100 115

Показники якості

Кількість учасників заходів
358 410,6

Показники продукту

Кількість заходів 181 201

Заходи з реалізації культурно-мистецьких проєктів та проєктів, що фінансуються з днржавного та місцевих 

бюджетів 

Забезпечення діяльності базової мережі закладів культур, закладів освіти культури.

Динаміка збільшення відвідувачів у 

плановому періоді по відношенню до 

фактичного показника попереднього 

періоду,%

100 102

Плановий обсяг доходів у тому числі 750000 819716

Показники якості

Кількість заходів, які забезпечують 

організацію культурного дозвілля 

населення

2442 2245

Клубна справа

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. 

Показники продукту 

Кількість відвідувачів - всього, у тому 

числі
336626 343166



осіб

осіб

осіб

од.

грн.

%

%

тис.кв.м.

од.

показники якості

Площа парку, що утримується 341,1 341,1

Кількість придбаних багаторічних 

насаджень;
164 164

Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території 

парку.                        

Показники продукту 

Організація благоустрою місць відпочинку в паркових зонах м.Житомира

Середня завантаженість залу 12,9 12,7

Динаміка збільшення кількості 

глядачів
100 78

Показники якості

Плановий обсяг доходів від 

кінопрокату

5074300 5361200

Кількість сеансів 7665 1766

за реалізованими квитками 214300 600

безкоштовно 9000 5200

Кінообслуговування населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

Розвиток національної кінематографії, як складової частни українськоїкультури; збереження та відновлення національної кінематографічної 

спадщини

Поазники продукту

Кількість глядачів в т.ч.: 223300 175900,0



%

%

Начальник управління 

культури міської ради І.К. Колодій

Головний бхгалтер

О.В. Галіцька

Рівень забезпеченості багаторічними 

насадженнями;
100 100

% площі, що прибирається до 

загальної площі парку;
37,4 37,4


