
Звіт секретаря Житомирської 
міської ради Наталії Чиж



Наталію Чиж було обрано секретарем

міської ради 30 листопада 2015 року

(рішення Житомирської міської ради

сьомого скликання № 4)



За звітний період відбулося:

 385 засідань постійних комісій;

 підготовлено та проведено 22 сесії міської ради, з них 7 –
позачергових, 27 пленарних засідань міської ради;

 проведено близько 15 нарад із головами комісій та фракцій з
нагальних сесійних питань;

 більше 50 робочих нарад з питань організації та проведення сесій;

 депутати міської ради спільно з керівниками виконавчих органів
міської ради, громадськими активістами міста працюють у 15
робочих групах.

 Підготовлено та винесено на розгляд сесії такі проекти рішень:
внесення змін до Регламенту Житомирської міської ради; внесення
змін до Положення про постійні комісії Житомирської міської ради;
внесення змін до Програми забезпечення депутатської діяльності.



Рішення сесії міської ради

За звітний період було прийнято 648 рішень сесії Житомирської

міської ради.

 За звітний період було

підготовлено 660

проектів рішень

Житомирської міської

ради;

 Із них знято з розгляду

102 проекти рішень;

 При формуванні порядку

денного було включено

90 рішень.



Порівняльна таблиця роботи 

депутатського корпусу
РІК Кількість

робочих місяців

Кількість

проведених

засідань ПК

Середня

кількість

проведення

засідань ПК

в місяць

Кількість

проведених

сесій

Кількість

прийнятих

рішень

2010 (з 10.11.10) 25 робочих місяців 24

13

2 48

2011 172 6 231

2012 (по 23.11.12) 126 7 164

ВСЬОГО 322 15 443

2013 (з 18.04.13) 30 робочих місяців 95

12

8 103

2014 124 12 234

2015 (по 16.10.15) 124 9 181

ВСЬОГО 343 29 518

2015 (з 20.11.2015) 20 робочих місяців 23

20

3 56

2016 232 15 466

2017 130 4 126

ВСЬОГО 385 22 648



Робота з 

мешканцями 

міста

 З 1 грудня 2015 року до секретаря

міської ради надійшло 447 звернень

громадян.

 Було роз'яснено 277 звернень.

 Надано позитивну відповідь на 170

звернень громадян.





 21 липня 2016 року міська рада ухвалила рішення «Про
внесення змін до Міської програми «Прозора влада.
Відкрите місто» на 2016-2018 роки», яким передбачила
9 млн 103 тис грн на реалізацію проекту «Бюджет
участі» у 2017 році.

 У 2017 році подати проектні пропозиції житомиряни
могли з 1 квітня по 31 травня на сайті Житомирської
міської ради.



Подано проектів бюджету 

участі:

У 2016 році подано 67 

проектів

У 2017 році подано 103 

проекти

67 проектів 103 проекти

Загальна сума - 40 784 153 

грн

Загальна сума - 81 160 747 

грн



У 2017 році за тематикою подано

проектні пропозиції:

Енергозбереження 7

Комунальне господарство 38

Навколишнє середовище 16

Охорона здоров'я 1

Спорт 20

Телекомунікації, зв’язок та 

інформаційні технології
7

Інше 10



Розпочато реалізацію одного з 

найбільших проектів

14 травня 2017 року розпочато роботи по проекту

«Мультиспортивний майданчик біля ліцею № 24».



Встановили перші стенди з 

графіком руху міського

транспорту

На зупинках транспорту встановили

перші стенди з розкладом руху

тролейбусів.

Всього у Житомирі буде встановлено

200 таких конструкцій.



Реалізовано проектну пропозицію

«Житомир - не смітник»

В рамках проекту було закуплено та встановлено 190

спеціальних сміттєвих баків для роздільного збору сміття.



Реалізовано проекту пропозицію

«Чистий відпочинок»

15 червня 2017 року завершилось облаштування п’яти

майданчиків з контейнерами для збору сміття.



Створено робочі групи:

 по будівництву зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення,

реконструкції електричних мереж зовнішнього освітлення на території

гідропарку КП «Парк»;

 по реконструкції об’єктів: кінотеатру «Космос», кінотеатру «Жовтень», №1

КПСМНЗ музична школа №3, приміщення бібліотеки-філії, №2 КПСМНЗ

музична школа №3;

 по придбанню ліцензійного цифрового кінообладнання, звукопідсилюючої

апаратури та піаніно КЗ.



 Виконавці діючих програм підготували відповідні

проекти з урахуванням вимог Порядку розроблення,

фінансування, моніторингу цільових програм,

затвердженого рішенням міської ради від 13.10.2016 №

352.

 У проектах чітко визначено проблеми територіальної

громади міста, шляхи вирішення, ресурсне

забезпечення та найголовніше – показники

результативності.

Міські цільові програми



 Виконавці програм щодо забезпечення депутатської діяльності депутатів

Житомирської міської ради на 2015-2018 рік, «Прозора влада. Відкрите

місто» на 2016-2018 роки, щодо забезпечення здійснення нагородження на

2016-2017 роки, забезпечення зберігання документів для соціально-

правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки працюють

над спільною програмою «Ефективна влада. Конкурентне місто» з метою

підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування

міста.

 До розробки програми залучені депутати міської ради.

 Вже готовий проект програми, що буде презентований найближчим часом.

Ефективна влада. Конкурентне 

місто



Комісія з питань нагородження

громадян та юридичних осіб за

заслуги перед містом Житомиром
 Відзнаками Житомирської міської ради та її виконавчого комітету у

2015 році було розглянуто 122 клопотання про нагородження.

 Підготовлено матеріали та відзначено 581 громадянина та 58

колективів відзнаками міської ради (подяками, грамотами,

почесними грамотами, іменними годинниками, відзнаками «За

заслуги перед містом»).

 У 2016 році комісією було розглянуто 255 клопотань про

нагородження.

 Підготовлено матеріали та відзначено 774 громадянина та 53

колективи.

 Майже 30 % нагороджених – це військові, волонтери, громадські

діячі.



Навчання депутатів

 Підготовлено план навчання для депутатів Житомирської міської

ради.

 Основні теми: основи написання проектів рішень, публічна та

звітна діяльність депутата, особливості прийнятих законів, які

вплинуть на роботу ОМС та депутатів ради, бюджетний процес,

програмно-цільовий метод КPI, політична ситуація в країні, Україна

в геополітичних процесах, як депутат може заводити інвестиції в

місто, депутат і гранти, як їх писати та втілювати завдання своїх

виборців.



Робота у комісії з конкурсної 

оренди майна комунальної 

власності

Завдяки роботи комісії з конкурсної оренди

майна комунальної власності, передача

майна в оренду відбувається за принципами

відкритості, простоти та прозорості

процедури надання оренди.



 У червні 2017 року створено робочу групу з
розгляду питань щодо розміщення на
території міста тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності.

 До складу комісії увійшли депутати міської
ради, члени виконавчого комітету та
представники громадськості.

 Завдяки роботі комісії вже вдалося
зупинити встановлення незаконних МАФів
по місту та призупини дії паспортів
прив'язки тимчасових павільйонів, що
встановленні з порушенням чинного
законодавства.



Публічні 

закупівлі

 Зараз відбувається контроль за використанням

бюджетних коштів.

 Перевірка дотримання процедури закупівель

керівниками всіх управлінь, відділів,

департаментів міської ради без використання

системи Prozzoro у 2016-2017 роках.



Впродовж 2015 року 

управління культури міської

ради забезпечило:
 Поповнення бібліотечного фонду КЗ «Централізована бібліотечна система» на

суму 79986,00 грн.

 Придбання комп′ютерної техніки, багатофункціональних пристроїв для

обслуговування користувачів бібліотек-філій та організації клубу «Університет

для пенсіонерів» на суму 119845,40 грн.

 Капітальний ремонт приміщень палацу культури по вул. 1-го Травня, 12/5 для

забезпечення доступності інвалідів та мало мобільних груп населення на суму

55198,50 грн.

 Придбання крісел в зал КПСМНЗ музичної школи № 2 імені Святослава Ріхтера на

суму 87998,00 грн.

 Капітальний ремонт приміщення КПСМНЗ музичної школи №5 за адресою площа

Польова, 7 на суму 421889,94 грн.

 Капітальний ремонт аварійного перекриття та покрівлі музичної школи №4 на

суму 89430,00 грн.



Впродовж 2015 року 

управління культури міської

ради забезпечило:

 Реконструкція мережі побутової каналізації КПСМНЗ музична школа №3 за адресою

Майдан Смолянський,122 в м. Житомирі на суму 61160,36 грн.

 Капітальний ремонт окремих приміщень першого та приміщень другого поверху

приміщення будівлі, пам’ятки архітектури «Дім української культури» на суму

382164,60 грн.

 Капітальний ремонт елементів благоустрою території будівлі, пам’ятки архітектури

«Дім української культури» (виготовлення проектно-кошторисної документації) на

суму 59658,81 грн.

 Внесок до статутного капіталу на придбання обладнання для дитячого кафе в

структурному підрозділі Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І. Франка на суму

148000,00 грн.



Впродовж 2016 року 

управління культури міської

ради забезпечило:

 Поповнення бібліотечного фонду КЗ «Централізована бібліотечна система» на суму

79999,90 грн.

 Модернізація структурних підрозділів бібліотечної системи м. Житомира

(придбання комп’ютерної та оргтехніки, меблів тощо) на суму 399967,96 грн.

 Реконструкція комерційного вузла обліку газу приміщення бібліотеки – філії за

адресою пл. Смолянська, 1/124 на суму 6561,17 грн.

 Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції нежитлового

приміщення під бібліотеку-філію КЗ «Централізована бібліотечна система» за

адресою вул, Вітрука 53 на суму 34980,00 грн.

 Придбання звукопідсилюючої апаратури та піаніно в КЗ «Палац культури» на суму

200000,00 грн.



Впродовж 2016 року 

управління культури міської

ради забезпечило:

 Придбання обладнання, матеріалів для художнього оформлення експозиції,

виставок, поліграфічної продукції, проведення майстер-класів для Дому

української культури на суму 662800,00 грн.

 Завдяки злагодженій роботі депутатського корпусу виплачено заборгованість

співробітникам КП «Парк» по заробітній платі з нарахуваннями за грудень місяць

2015 року на суму 99260,00 грн.

 Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція вузлів обліку

газу в корпусі №1 КПСМНЗ музична школа №3 на суму 15829,99 грн.

 Поповнення статутного капіталу КП «Об’єднана дирекція кінотеатрів міста» на

придбання ліцензійного цифрового кіно обладнання для спеціалізованого дитячого

кінотеатру ім. І. Франка на суму 1117300,00 грн.



Незалежний аудит 

КП «Парк»

 У 2016 році було проведено зовнішній незалежний

аудит комунального підприємства «Парк».

 Було встановлено ряд основних недоліків в організації

діяльності підприємства: укладання договорів, ведення

самого бухгалтерського обліку, планово-економічної

діяльності підприємства та в здійсненні контролю за

діяльністю підприємства.



Заклади культури міста організували 

273 масових заходів, з них найкращі:

 літературно-музичний вечір «горить зоря її поезії над краєм» (до 145-річчя від дня

народження Лесі Українки);

 музично-поетичний салон «Довіку матінку шануйте, свій найсвятіший оберіг» (до Дня

матері);

 музично-поетичний вечір «Все починається з любові» (до Дня Святого Валентина);

 літературно-поетичний етюд «Пісні проспівані серцем» (творча палітра Лариси Бойко);

 літературно-художня ікебана «Квіти в творчості Т.Г. Шевченка» (до 155-річчя від дня

смерті Т.Г. Шевченка);

 вечір-пам'яті «У нашій пам’яті вони залишилися назавжди» (до Дня Героїв).



Конкурси та фестивалі

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв

«Зірковий парад» (м. Львів),

 V Всеукраїнський фестиваль-конкурс

народної хореографії ім. П. Вірського (м.

Київ),

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс

молодих митців «Хочу стати зіркою

України».



Впродовж 2015-2016 учні музичних
шкіл здобули 84 призових місця під
час різноманітних конкурсів та
фестивалів:

 Гран-прі – 10;

 І місць – 32;

 ІІ місць – 22;

 ІІІ місць – 20.



Дім

української

культури



Дім української
культури
відкрився 21 
квітня 2016 року

✓ Заклад став осередком
традицій, духовності та
української культури.

✓ Тут проходять майстер-класи,
семінари, творчі вечори,
виставки тощо.

✓ З моменту відкриття у закладі
відбулося понад 100 заходів
різного характеру.



Дім української культури

З дня відкриття Дому української культури,

заклад відвідали 11281 житомирян та

гостей міста.



Новорічні свята у Житомирі

10686 дітей взяли участь новорічних ранках та
отримали безкоштовні солодкі подарунки.



Масляна у Житомирському

Гідропарку

 Незлічена кількість майстер-класів

 Виставка майстрів образотворчого та
народного мистецтва

 Показові виступи від 12 спортивних
федерацій та спортивних клубів

 Фотовиставки та фото-сет на кращий
образ родини на Масляній

 Шоу кухарів, частування млинцями та
варениками

 Народний атракціон «Стовп» з
подарунками для спритних

 Фольклорні гурти та колективи

 Вогняне шоу

 Театралізована хода та спалення
Солом’яної Баби













Триденний фестиваль «Teteriv Green Fest» присвячений Дню
молоді. Для житомирян виступали зірки місцевого та
всеукраїнського масштабу: «4.Worlds», «Retro21», «Разом ліпше»,
«Остров добрых надежд», «ZERNO», виступ Дяді Жори, DJ ROCKET,
«BIGUDI SHOW», шоу діджеїв Gorbunoff and MC GAVR та Anna Lee.











Дякую за увагу! 


