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Підприємництво, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

1 Удосконалити інформаційну та ресурсну

підтримку суб’єктів малого і середнього

бізнесу

1.1. Забезпечення супроводу і постійне

наповнення єдиної інформаційної

платформи для бізнесу (інвестиційний

портал Житомира)

Департамент економічного

розвитку міської ради

Забезпечено постійне

наповнення єдиної

інформаційної платформи для

бізнесу (Інвестиційний портал

Житомира)

Програма розвитку малого і

середнього підприємництва у місті

Житомир на 2019 - 2021 роки

1.2. Організація та проведення

семінарів-тренінгів, "круглих столів",

бізнес-форумів, форумів роботодавців,

ярмарків вакансій, навчальних курсів

та інших представницьких заходів

Департамент економічного

розвитку міської ради

Організовано та проведено семінар-тренінг

для креативного сектору економіки

"Просування бізнесу в соціальних мережах -

SMM", фасилітаційну аналітичну мінісесію

на тему «Що організації можуть зробити

для отримання додаткового прибутку і

забезпечення їх стабільності у

майбутньому?», учасниками якої стали 12

представників бізнесу (4 чоловіки та 8

жінок), дводенний вебінар «Налаштування

та запуск реклами Google AdWords та

Facebook» за участі 20 представників мікро-

і малого бізнесу (7 чоловіків та 13 жінок).

За підтримки департаменту економічного

розвитку відбувся бізнес-форум "Від ідеї

до власного бізнесу" (за участі 50

представників бізнесу та тих хто планує

започаткувати власну справу).

З метою формування підприємницького

мислення у школярів організовано

презентацію-зустріч з автором книги

«Котономіка" Олексієм Геращенко, за

участі 35 осіб.

Програма розвитку малого і

середнього підприємництва у місті

Житомир на 2019 - 2021 роки

Звіт про виконання заходів Програми соціально-економічного і культурного розвитку

 Житомирської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік

№ 

з/п
Завдання Заходи Відповідальний виконавець Виконання заходу

Назва міської цільової програми до 

якої включено захід або обсяг 

фінансування, тис. грн



1.3. Розробка та видання

інформаційних довідників, буклетів,

листівок з актуальних питань

підприємницької діяльності

Департамент економічного

розвитку міської ради

Виготовлено та

розповсюджено інформацію

серед зацікавлених кіл щодо

актуальних грантових

програм, міжнародних

програми щодо виходу на

зовнішні ринки для діючого

бізнесу та підприємців

початківців

Програма розвитку малого і

середнього підприємництва у місті

Житомир на 2019 - 2021 роки

1.4. Підвищення рівня

поінформованості підприємців щодо

можливостей Європейської мережі

підприємств та програми ЄС

“Конкурентоспроможність 

підприємств малого і середнього

бізнесу (COSME) (2014-2020)”

Департамент економічного

розвитку міської ради

Малий та середній бізнес

постійно інформується щодо

можливостей виходу на

європейські ринки, доступу

фінансування, вдосконалення

внутрішніх процесів тощо на

офіційному сайті міської ради

в розділах"Економіка",

"Підприємцю" та

Інвестиійному порталі

Житомира, на офіційній

сторінці депертаменту

економічного розвитку у

Facebook та Telegram

Програма розвитку малого і

середнього підприємництва у місті

Житомир на 2019 - 2021 роки

2 Забезпечити надання фінансово-кредитної

та технічної підтримки суб’єктам малого і

середнього підприємництва

2.1. Співпраця з міжнародними

фінансовими організаціями з метою

залучення фінансових ресурсів 

Департамент економічного

розвитку міської ради

Налагоджено співпрацю з

офісом просування експорту

Export Promotion Office.

Суб'єкти господарювання

постійно інформуються щодо

проведення торгових місій,

виставок. Підприємці міста

беруть участь у програмі

"SheExports". 

Програма розвитку малого і

середнього підприємництва у місті

Житомир на 2019 - 2021 роки

3 Сприяти покращенню інвестиційного

клімату 

3.1. Співпраця з Офісом підтримки та

залучення інвестицій UkraineInvest,

МГО FIABCI-Ukraine

Департамент економічного

розвитку міської ради

Постійно надається оновлена

інформація щодо вільних

вільних земельних ділянок

(greenfield, brownfield),

інвестиційних проєктів,

наданий каталог Invest in

Zhytomyr Now для

розповсюдження серед

потенційних інвесторів

Програма розвитку малого і

середнього підприємництва у місті

Житомир на 2019 - 2021 роки



3.2. Фінансова підтримка на заходи,

пов'язані з діяльністю підприємства КП

"ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської

міської ради

КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ"

Житомирської міської ради

Забезпечено діяльність

підприємства

508,283

3.3. Виготовлення технічної

документації із землеустрою щодо

поділу та об’єднання (в частині поділу)

земельної ділянки комунальної

власності Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади для

розміщення та експлуатації будівель і

споруд авіаційного транспорту (12.05),

за адресою: м.Житомир, вул. Авіаторів,

9

Виконавчий комітет

Житомирської міської ради, 

КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ"

Житомирської міської ради

Захід виконано 40,0

4 Сприяти експортній діяльності суб'єктам

малого і середнього підприємництва

4.1. Налагодження співпраці з Офісом

просування експорту Export Promotion

Office

Департамент економічного

розвитку міської ради

Налагоджено співпрацю з

офісом просування експорту

Export Promotion Office.

Суб'єкти господарювання

постійно інформуються щодо

проведення торгових місій,

виставок.

Програма розвитку малого і

середнього підприємництва у місті

Житомир на 2019 - 2021 роки

4.2. Сприяння участі суб'єктів малого і

середнього підприємництва в торгових

місіях, виставках

Департамент економічного

розвитку міської ради

Суб'єкти господарювання

постійно інформуються щодо

проведення торгових місій,

виставок. Інформація щодо

Житомирських виробників

розміщується на офіційній

сторінці департаменту у

Facebook, на Інвестиійному

порталі Житомира

Програма розвитку малого і

середнього підприємництва у місті

Житомир на 2019 - 2021 роки

Містобудування та земельні відносини

1 Виготовити проекти із землеустрою,

землевпорядну документацію

1.1. Розробка документацій, проєктів із

землеустрою територій м.Житомира

Департамент містобудування

та земельних відносин міської

ради

Розроблено документацію із

землеустрою територій міста,

запланованих до продажу

Програма із створення, розроблення

містобудівної, проектної та

землевпорядної документацій на 2019-

2021 роки

1.2. Розробка документацій, проєктів із

землеустрою територій с.Вереси

Департамент містобудування

та земельних відносин міської

ради

Відсутня потреба у виконанні

заходу

Програма із створення, розроблення

містобудівної, проектної та

землевпорядної документацій на 2019-

2021 роки



1.3. Проведення топографічних зйомок

земельних ділянок м.Житомира

Департамент містобудування

та земельних відносин міської

ради

Проведено топографічні

зйомки земельних ділянок

міста

Програма із створення, розроблення

містобудівної, проектної та

землевпорядної документацій на 2019-

2021 роки

1.4. Проведення топографічних зйомок

земельних ділянок с.Вереси

Департамент містобудування

та земельних відносин міської

ради

Відсутня потреба у виконанні

заходу

Програма із створення, розроблення

містобудівної, проектної та

землевпорядної документацій на 2019-

2021 роки

1.5. Проведення інвентаризації земель

с.Вереси Житомирського району на

території Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади 

(в межах населеного пункту) та

складання за її результатами технічної

документації із землеустрою щодо

інвентаризації земель

Департамент містобудування

та земельних відносин міської

ради

У зв'язку з відсутністю

конкуренції у відкритих торгах

захід перенесено на 2021 рік

Програма із створення, розроблення

містобудівної, проектної та

землевпорядної документацій на 2019-

2021 роки

2 Забезпечити збереження культурної та

архітектурної спадщини Житомирської

міської об'єднаної територіальної громади

2.1. Виготовлення та встановлення

охоронних дошок

Департамент містобудування

та земельних відносин міської

ради

Відсутня потреба у виконанні

заходу

Програма із створення, розроблення

містобудівної, проектної та

землевпорядної документацій на 2019-

2021 роки

3 Створити та забезпечити ведення

містобудівного кадастру

3.1. Придбання та встановлення

технічного комплексу, програмного

забезпечення геоінформаційної

системи та геопорталу містобудівного

кадастру, наповнення баз даних

Департамент містобудування

та земельних відносин міської

ради

Захід заплановано реалізувати

у 2021 році

Програма створення та ведення

Містобудівного кадастру в місті

Житомирі на 2018-2020 роки

4 Забезпечити виготовлення містобудівної

документації

4.1. Коригування історико-

архітектурного опорного плану міста

Житомира

Департамент містобудування

та земельних відносин міської

ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма із створення, розроблення

містобудівної, проектної та

землевпорядної документацій на 2019-

2021 роки

Житлове господарство

1 Провести капітальний ремонт житлового

фонду, прибудинкових та внутрішньо-

квартальних територій

1.1. Капітальний ремонт та заміна

електроосвітлення, силових проводок,

приладів обліку, розподільчих щитів в

житлових будинках, в т.ч.

виготовлення ПКД та технічної

документації

Управління житлового

господарства міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади



1.2. Капітальний ремонт житлових

будинків, в тому числі ветхих і

аварійних, та окремих конструктивних

елементів

Управління житлового

господарства міської ради

Проведено капітальний ремонт

внутрішньобудинкової мережі

холодного водопостачання, в

тому числі насосного

обладнання для підвищення

тиску води у житловому

будинку за адресою:

вул.Лермонтовська, 20.

Проведено капітальний ремонт

сходів у підвал житлового

будинку по вул. Велика

Бердичівська, 3.

Проведені роботи по

капітальному ремонту частини

житлового будинку по пров.

Скельному, 3 кв. 2.

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

1.3. Капітальний ремонт житлових

будинків на умовах співфінансування

(кошти співвласників не менше 30%), в

тому числі:

Управління житлового

господарства міської ради

Проведено конкурс та вибрано

15 об'єктів капітального

ремонту багатоквартирних

будинків на умовах

співвіфннсування. Захід буде

реалізований у 2021 році.

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

капітальний ремонт ліфтів Управління житлового

господарства міської ради

Проведено капітальний ремонт

24 ліфтів

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

інші види капітального ремонту Управління житлового

господарства міської ради

Проведено капітальний ремонт

загальнобудинкової мережі

централізованого 

теплопостачання ОСББ

"Перший Фабричний -5"

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади



1.4. Обстеження технічного стану

конструкцій існуючих житлових

будинків

Управління житлового

господарства міської ради

Проведено обстеження

технічного стану 4-х об'єктів

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

1.5. Капітальний ремонт

асфальтобетонного покриття

прибудинкових територій житлових

будинків та проїздів, у т.ч. ОСББ, з

відновленням підпірних стінок

Управління житлового

господарства міської ради

Проведено капітальний ремонт

асфальтобетонного покриття

прибудинкових територій 8

житлових будинків

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

1.6. Поточний ремонт

асфальтобетонного покриття

прибудинкових територій житлових

будинків

Управління житлового

господарства міської ради

Проведено поточний ремонт

асфальтобетонного покриття

прибудинкових територій

житлового фонду на 158

об'єктах

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

1.7. Капітальний ремонт об'єктів

житлового фонду ОСББ, в тому числі

виготовлення ПКД

Управління житлового

господарства міської ради

В місцевому бюджеті кошти

не передбачені

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

1.8. 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

Управління житлового

господарства міської ради

Проведено капітальний ремонт

віконних блоків у місцях

загального користування

житлового будинку за

адресою: м.Житомир,

вул.Чорновола, 6

300,0



2 Забезпечити надійну та безперебійну

експлуатацію ліфтів в житловому фонді, в

т.ч. ОСББ

2.1. Капітальний ремонт ліфтів

житлового фонду, в т.ч. житлових

будинків ОСББ

Управління житлового

господарства міської ради

Проведено ремонтні робіт 4-х

ліфтів в житловому будинку

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

2.2. Проведення експертної оцінки

технічного стану ліфтів, в т.ч. будинків

ОСББ (передпроектні роботи)

Управління житлового

господарства міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

3 Забезпечити житлом учасників бойових

дій в зоні АТО та інших пільгових

категорій населення

3.1. Реконструкція нежитлових

приміщень під житло для учасників

бойових дій в зоні АТО та інших

пільгових категорій населення, в т.ч.

виготовлення ПКД

Управління житлового

господарства міської ради

Проводяться роботи в

житловому будинку по

пров.Паперовому, 16.

Завершення робіт заплановано

у 2021 році.

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

4 Забезпечити безпечні умови проживання

мешканців міста

4.1. Демонтаж (розбирання, знесення)

будівель

Управління житлового

господарства міської ради

Не було потреби в демонтажі

будівель. Кошти

перерозподілені на виконання

інших заходів.

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

5 Привести покажчики житлових будинків у

відповідність до вимог Архітектурно-

художньої концепції і зовнішнього

вигляду вулиць і територій міста

5.1. Виготовлення та встановлення

покажчиків (табличок) назви вулиці,

провулка, площі та номерних знаків на

фасади житлових будинків

Управління житлового

господарства міської ради

Виготовлено та встановлено

373 покажчики (таблички)

назви вулиць, провулків, площ

та номерних знаків на фасади

житлових будинків

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади



6 Забезпечити збереження та утримання в

належному стані зелених насаджень на

прибудинкових територіях

6.1. 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

Управління житлового

господарства міської ради

Проведено кронування 133

дерев на прибудинкових

територіях житлового фонду

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

7 Забезпечити змістовне дозвілля і

відпочинок дітей за місцем проживання

7.1. Придбання, встановлення та

ремонт дитячих і спортивних ігрових

майданчиків (комплексів) та їх

елементів

Управління житлового

господарства міської ради

Придбано та встановлено 5

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 

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

Централізоване водопостачання та 

водовідведення

1 Забезпечити безперебійне функціонування

водопровідно-каналізаційних мереж

1.1.Реалізація проєкту розвитку міської

інфраструктури 2 (ПРМІ-2) за

фінансування Світового банку 

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської ради

Тривають роботи з

будівництва залізобетонних

каркасів очисних споруд води

та об’єктів очисних споруд

каналізації. Завершено

будівництво гравітаційного

мулоущільнювача, який

пройшов випробування на

герметичність. На стадії

завершення роботи з

утеплення адміністративної

будівлі, машинного залу та

офісного приміщення і

лабораторії очисних споруд.

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

1.2. Реконструкція зовнішніх

каналізаційних мереж по вул.

Перемоги, 48 в м.Житомирі, в тому

числі ПКД

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської ради

Здійснено поточний ремонт

каналізаційної мережі

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки



1.3. Виготовлення проєктно-

кошторисної документації на

виконання робіт з реконструкції

каналізаційного колектора по пров.

Енергетичний та вул. І.Гонти в

м.Житомирі

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

1.4. Виготовлення проєктно-

кошторисної документації на

будівництво каналізаційних мереж на

вул. Танкістів у м.Житомирі

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

1.5. Реконструкція аварійної ділянки

методом санації самопливного

каналізаційного колектора Д-500 мм

загальною протяжністю 550 м.п. по

вул. Великій Бердичівській в

м.Житомирі 

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

2 Забезпечити облік води в

багатоповерхових будинках

2.1. Технічне переоснащення вузлів

обліку води в багатоповерхових

будинках м. Житомира

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

3 Забезпечити належну, безперебійну роботу

КП "Житомирводоканал" міської ради з

надання послуг

3.1. Придбання техніки на умовах

фінансового лізингу

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської ради

Придбано екскаватор та

каналопромивну машину

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

3.2. Придбання телеінспекційної

системи в комплекті

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки



4 Покращити якість надання послуг з

централізованого водопостачання

4.1. Реконструкція підвищувальних

насосних станцій

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської ради

Замінено насосне обладнання

за адресою вул. Пушкінська,

30

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

4.2. Капітальний ремонт

внутрішньобудинкової мережі

холодного водопостачання, в т.ч.

насосного обладнання для підвищення

тиску води у житловому будинку за

адресою: вул. Лермонтовська, 20

Управління житлового

господарства міської ради

Проведено капітальний ремонт

внутрішньобудинкової мережі

холодного водопостачання, в

т.ч. насосного обладнання для

підвищення тиску води у

житловому будинку за

адресою: вул.Лермонтовська,

20

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

4.3. Капітальний ремонт

внутрішньобудинкової мережі

холодного водопостачання, в т.ч.

насосного обладнання для підвищення

тиску води у житловому будинку за

адресою: вул. Проспект Миру, 12

Управління житлового

господарства міської ради

Захід заплановано реалізувати

у 2021 році

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

5 Забезпечити послугами централізованого

водопостачання мешканців міста

5.1. Будівництво водопровідної мережі

від проспекту Миру до смт. Лісове.

Будівництво водопровідної насосної

станції підкачки для водопровідної

мережі від проспекту Миру в м.

Житомирі до смт. Лісове

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

Централізоване теплопостачання

1 Модернізувати систему теплопостачання 1.1. Реалізація проекту з розвитку

енергоефективності у м. Житомирі за

фінансування СЕКО

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Житомиртеплокомуненерго" 

Житомирської міської ради

Проведено реконструкцію

теплових мереж. Триває

реконструкцію котельні РК-10.

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки



1.2. Реалізація проєкту з розвитку

системи теплопостачання у 

м. Житомирі за фінансування

Європейського Банку Реконструкції та

Розвитку (ЄБРР)

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Житомиртеплокомуненерго" 

Житомирської міської ради

Встановлено 70

індивідуальних теплових

пунктів (ІТП) в

багатоповерхових будинках.

(29 - в районі Шевченка-

Вітрука, 41 - в районі БОСів та

вулиці Героїв Десантників).

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

2 Забезпечити облік теплової енергії в

житлових будинках міста 

2.1. Встановлення лічильників теплової

енергії в житлових будинках міста

Житомира, в т.ч. ОСББ

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Житомиртеплокомуненерго" 

Житомирської міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

3 Забезпечити належну, безперебійну роботу

КП "Житомиртеплокомуненерго" міської

ради з надання послуг

3.1. Придбання техніки на умовах

фінансового лізингу

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Житомиртеплокомуненерго" 

Житомирської міської ради

Придбано три спеціальні

автомобілі для обслуговування

теплових мереж,

індивідуальних теплових

пунктів та засобів обліку

теплової енергії

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

Благоустрій

1 Здійснювати реконструкцію, капітальний

ремонт вулично-дорожньої мережі

1.1. Капітальний ремонт та

реконструкція вулиць, доріг та

шляхопроводів, в т.ч. виготовлення

ПКД, з них:

Управління капітального

будівництва міської ради

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.1.1. Капітальний ремонт вул.

Перемоги (від майдану Соборного до

майдану Короленка) в м. Житомирі 

Управління капітального

будівництва міської ради

Здійснено капітальний ремонт

вул. Перемоги (від майдану

Соборного до майдану

Короленка)

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.1.2. Капітальний ремонт вул.

Кооперативна в м. Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради

Здійснено капітальний ремонт

вул. Кооперативна

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"



1.1.3. Капітальний ремонт вул. Західна

(від вул. Св. Йоана Павла ІІ до вул.

Каховської) в м. Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради

Здійснено капітальний ремонт

вул. Західна (від вул. Св.

Йоана Павла ІІ до вул.

Каховської)

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.1.4. Капітальний ремонт вул.

В.Бердичівська (від Бульвару Старого

до вул. Довженка) в м. Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради

Здійснено капітальний ремонт

вул. В.Бердичівська (від

Бульвару Старого до вул.

Довженка)

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.1.5. Капітальний ремонт дорожнього

покриття вул. Вересівський шлях та

дороги Житомир - Вереси до

перехрестя з дорогою Київ - Чоп в 

м. Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради

Здійснено капітальний ремонт

вул. Вересівський шлях та

дороги Житомир-Вереси до

перехрестя з дорогою Київ -

Чоп

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.1.6. Капітальний ремонт дорожнього

покриття вул. Леха Качинського в 

м. Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.1.7. Капітальний ремонт дорожнього

покриття вул. Чуднівська в 

м. Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.1.8. Реконструкція проїзду

Шпаковського в м. Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету на

виконання робіт не виділялися

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"



1.1.9. Капітальний ремонт дорожнього

покриття вул. Велика Бердичівська

(вул. Довженка - перехрестя вул. Льва

Толстого та вул. Жуйка) в м. Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради

Здійснено капітальний ремонт

дорожнього покриття вул.

Велика Бердичівська (вул.

Довженка - перехрестя вул.

Льва Толстого та вул. Жуйка)

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.1.10. Капітальний ремонт вул.

Київська (від майдану Соборного до

вул. Небесної Сотні) в м. Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради

Здійснено капітальний ремонт

вул. Київська (від майдану

Соборного до вул. Небесної

Сотні)

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.1.11. Капітальний ремонт Київського

шосе в м. Житомирі (виготовлення

ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися, виконання заходу

заплановано на 2021 рік

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.1.12. Капітальний ремонт вул.

Театральна (вул. В.Бердичівська - вул.

Київська) в м. Житомирі

(виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися, виконання заходу

заплановано на 2021 рік

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.1.13. Капітальний ремонт вул.

Б.Лятошинського в м. Житомирі

(виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися, виконання заходу

заплановано на 2021 рік

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.1.14. Капітальний ремонт вул.

Небесної Сотні (площа Житній ринок -

вул. Житній Базар) в м. Житомирі

(виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися, виконання заходу

заплановано на 2021 рік

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.2. Капітальний ремонт тротуарів в

м.Житомирі в тому числі:

Управління капітального

будівництва міської ради

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"



1.2.1. Капітальний ремонт тротуарів по

вул. Івана Гонти (вул. Івана Гонти

буд.84 - провулок Паперовий,

праворуч) в м.Житомирі (в тому числі

виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи на завершальному

етапі

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.2.2. Капітальний ремонт тротуарів за

адресою: м.Житомир, вул. Шевченка,

105 б (в тому числі виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи на завершальному

етапі

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.2.3. Капітальний ремонт тротуарів за

адресами: пров. Вацківський,

9,9А,9Б,9В в м.Житомирі (в тому

числі виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи на завершальному

етапі

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.2.4. Капітальний ремонт тротуарів по

вул. Героїв Пожежних (вул. Святого

Йоана Павла ІІ - вул. Кармелюка,

ліворуч) в м.Житомирі (в тому числі

виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи на завершальному

етапі

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

1.3. Поточний ремонт вулиць та доріг Управління транспорту і

зв'язку міської ради

Поточним ремонтом

відремонтовано 156,3 тис.м.

кв. доріг з асфальтобетоним

покриттям

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

1.4. Поточний ремонт доріг села

Вереси

Управління розвитку села

Вереси міської ради

Поточним ремонтом

відремонтовано 4559, 2 м. кв.

доріг (11 вулиць)

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки



1.5. Капітальний ремонт дорожнього

покриття по провулку Івана Багряного

в м.Житомирі (в тому числі

виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

2 Покращити зовнішнє освітлення в місті 2.1. Капітальний ремонт мереж

зовнішнього освітлення із заміною

ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та

встановлення додаткових ліхтарів в т.ч.

придбання світлодіодних світильників

та виготовлення ПКД

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Міськсвітло" Житомирської

міської ради

Завершено капітальний

ремонт мереж зовнішнього

освітлення по Західному шосе. 

Встановлено 31 ліхтар.

Придбано 1260 світильників.

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

3 Забезпечити створення сучасних,

багатофункціональних громадських

просторів та зон відпочинку

3.1. Капітальний ремонт благоустрою

території набережної річки Тетерів в

місті Житомирі з розміщенням об'єктів

фізичної культури і спорту (І - ша

черга) (співфінансування державної

Програми підтримки секторальної

політики. Розпорядження КМУ від

22.08.2018 № 569-р)

Управління капітального

будівництва міської ради

Триває капітальний ремонт

благоустрою території

набережної річки Тетерів.

Рівень виконаних робіт

становить 85,0%.

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.2. Будівництво "Музичний фонтан

"Фонтан щастя" зі світлодіодною

підсвіткою на бульварі Польському у 

м. Житомирі (2-й етап)

Управління комунального

господарства міської ради 

Виконані проєктні роботи на

виконання другого етапу

будівництва та встановлено

музичний супровід фонтану

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

3.3. Реконструкція території

благоустрою бульвару Нового в 

м. Житомирі (в тому числі

виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД, розпочато

реконструкцію бульвару

Нового

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.4. Капітальний ремонт території

благоустрою майдану ім.

С.П.Корольова в м. Житомирі

(виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлення проектно-

кошторисної документації на

завершальному етапі

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"



3.5. Реконструкція території

благоустрою з організацією скверу

"Музей каменю Житомирщини" в 

м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Триває реконструкція

території благоустрою з

організацією скверу "Музей

каменю Житомирщини"

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.6. Капітальний ремонт з організацією

благоустрою території бульвару

Польського в м. Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради

Триває капітальний ремонт з

організацією благоустрою

території бульвару Польського

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.7. Реконструкція території

благоустрою з улаштуванням скейт-

парку за адресою: м.Житомир, бульвар

Новий (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД, триває

реконструкція території

благоустрою з улаштуванням

скейт-парку

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

4 Забезпечити належну, безперебійну

роботу, КП "СКПО" міської ради з

надання послуг

4.1. Придбання техніки на умовах

фінансового лізингу

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"СКПО" Житомирської

міської ради

Сплачена частина кредитних

зобов'язань згідно з графіком

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

4.2. Придбання та впровадження

обладнання (контейнерів) для збору та

складування побутових і промислових

відходів (КП "СККПО")

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"СКПО" Житомирської

міської ради

Придбано 20 контейнерів Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

5 Провести реконструкцію каналу

осушувальної системи в с. Вереси

5.1. Реконструкція частини каналу

осушувальної (меліоративної) системи

в с. Вереси Житомирського району,

Житомирської області 

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД, здійснена

реконструкція частини каналу

осушувальної (меліоративної)

системи

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

6 Забезпечити утримання в належному

стані, збереження та відновлення об'єктів

благоустрою

6.1. Реконструкція території

благоустрою скверу (біля пам'ятника

жертвам Голодомору) за адресою:

м.Житомир, майдан Путятинський

(виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"



6.2. Спорудження пам'ятника Воїнам

Житомирщини - захисникам Вітчизни

у збройному конфлікті на сході

України, з благоустроєм території

навколо нього, за адресою: сквер - вул.

Перемоги, 2

Управління капітального

будівництва міської ради

Розпочато роботи зі

спорудження пам'ятника

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

Сталий енергетичний розвиток

1 Стимулювати впровадження

енергоефективних заходів населенням та

суб'єктами господарювання

1.1. Відшкодування відсотків/частини

тіла кредиту на впровадження

енергоефективних заходів у житлових

будівлях ОСББ 

Управління муніципального

розвитку міської ради

10460,4 тис. грн відшкодовано

по 44 "теплих" кредитах ОСББ

за 2019 рік та 53 - за 2020 рік

Муніципальний енергетичний план

території Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2017-2020 роки

1.2. Відшкодування відсотків по

кредиту на впровадження заходів

енергомодернізації житлових будівель

протягом перших 18 місяців

кредитування (для ОСББ, які беруть

участь у Програмі "Енергодім")

Управління муніципального

розвитку міської ради

26,4 тис. грн відшкодовано

відсотки для ОСББ "Автоном-

69"

Муніципальний енергетичний план

території Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2017-2020 роки

2 Сформувати експертне середовище для

реалізації цілей енергозбереження в

житловому секторі

2.1. Популяризація створення ОСББ,

налагодження регулярної співпраці з

ОСББ, ЖБК, організація та проведення

навчань для управителів

багатоквартирних житлових будинків

Управління муніципального

розвитку міської ради

Проведено 5 семінарів до

впровадження карантину щодо

запобігання поширенню

гострої респіраторної хвороби

COVID-19. Анонсовано 148

онлайн вебінарів.

Муніципальний енергетичний план

території Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2017-2020 роки

Поводження з відходами

1 Зменшити негативний вплив відходів на

навколишнє природнє середовище

1.1. Облаштування та поточний ремонт

контейнерних майданчиків для збору

твердих побутових відходів та для

складування великогабаритних і

будівельних відходів, встановлення

парканів

Управління житлового

господарства міської ради, КП

"АТП 0628" Житомирської

міської ради

Облаштовано 13 контейнерних

майданчиків для збору твердих

побутових відходів та для

складування великогабаритних

і будівельний відходів 

Програма поводження з побутовими

відходами на території Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018-2020 роки

1.2. Придбання контейнерів

(єврозразка) для збору ТПВ, в тому

числі придбання та впровадження

обладнання (контейнерів) для збору та

складування побутових і промислових

відходів для КП "АТП 0628"

Житомирської міської ради

Управління житлового

господарства міської ради, КП

"АТП 0628" Житомирської

міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма поводження з побутовими

відходами на території Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018-2020 роки



1.3. Придбання малогабаритних

контейнерів (120-140 л) для збору ТПВ

Управління житлового

господарства міської ради, КП

"АТП 0628" Житомирської

міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма поводження з побутовими

відходами на території Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018-2020 роки

1.4. Забезпечення екологічно

безпечного збирання, видалення,

знешкодження і захоронення відходів з

несанкціонованих звалищ

Управління житлового

господарства міської ради, КП

"АТП 0628" Житомирської

міської ради

Вивезено 9031 куб.м.

побутових відходів з 2-х

несанкціонованих звалищ

Програма поводження з побутовими

відходами на території Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018-2020 роки

1.5. Забезпечення екологічно

безпечного збирання, видалення,

знешкодження і захоронення відходів

(ліквідація несанкціонованих

сміттєзвалищ) 

Управління житлового

господарства міської ради, КП

"АТП 0628" Житомирської

міської ради

Вивезено 9981 куб.м. відходів

з безхазяйних звалищ

Програма поводження з побутовими

відходами на території Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018-2020 роки

1.6. Будівництво під'їзної дороги до

робочих карт міського полігону ТПВ та 

її освітлення

Управління житлового

господарства міської ради, КП

"АТП 0628" Житомирської

міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма поводження з побутовими

відходами на території Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018-2020 роки

1.7. Будівництво дренажної системи

для відтоку фільтратних вод на

міському полігоні ТПВ м. Житомира

Управління житлового

господарства міської ради, КП

"АТП 0628" Житомирської

міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма поводження з побутовими

відходами на території Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018-2020 роки

1.8. Придбання біотуалетів для

загальноміських заходів та щоденного

використання

Управління житлового

господарства міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма поводження з побутовими

відходами на території Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018-2020 роки

Відповідальне ставлення до тварин

1 Створити належні умови для

функціонування КП "Центр захисту

тварин"

1.1. Капітальний ремонт частини

приміщення КП "Центр захисту

тварин" Житомирської міської ради 

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"



Стала мобільність

1 Підвищити якість перевезень міським

громадським транспортом

1.1. Придбання тролейбусів Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЖТТУ» Житомирської

міської ради

Отримано 38 нових

тролейбуси, облаштованих

системою кондиціювання,

відеокамерами, зарядками

USB для гаджетів,

електронною інформаційною

системою, сигнальними

кнопками та відкидними

пандусами, мають автономний

хід на випадок об'їзду

аварійних ділянок

Програма розвитку громадського

транспорту Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2020 - 2022 роки

1.2. Придбання вузлів, агрегатів,

матеріалів, запасних частин для

проведення капітальних ремонтів

електротранспорту

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЖТТУ» Житомирської

міської ради

Придбано вузли, агрегати,

матеріали, запасні частини для

проведення капітальних

ремонтів електротранспорту

Програма розвитку громадського

транспорту Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2020 - 2022 роки

1.3. Придбання шин для

електротранспорту

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЖТТУ» Житомирської

міської ради

Придбано шини для

проведення ремонтів

електротранспорту за кошти

КП "ЖТТУ"

Програма розвитку громадського

транспорту Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2020 - 2022 роки

1.4. Придбання автопідйомника Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЖТТУ» Житомирської

міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма розвитку громадського

транспорту Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2020 - 2022 роки

1.5. Придбання автомобіля для

аварійної бригади по ремонту

рухомого складу на лінії

електротранспорту

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЖТТУ» Житомирської

міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма розвитку громадського

транспорту Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2020 - 2022 роки

1.6. Виготовлення проектно-

кошторисної документації для

встановлення мийного комплексу

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЖТТУ» Житомирської

міської ради

Виготовлено ПКД Програма розвитку громадського

транспорту Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2020 - 2022 роки

1.7. Придбання мийного комплексу Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЖТТУ» Житомирської

міської ради

Оголошено міжнародний

тендер

Програма розвитку громадського

транспорту Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2020 - 2022 роки



2 Покращити транспортну інфраструктуру

міста для функціонування міського

електротранспорту

2.1. Придбання рейок і комплектуючих

для трамвайної колії

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЖТТУ» Житомирської

міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма розвитку громадського

транспорту Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2020 - 2022 роки

2.2. Придбання кабелю для проведення

ремонту кабельної мережі

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЖТТУ» Житомирської

міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма розвитку громадського

транспорту Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2020 - 2022 роки

2.3. Будівництво тролейбусних ліній Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЖТТУ» Житомирської

міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію для

будівництва тролейбусної лінії

по вул. Героїв Пожежних у

місті Житомирі. Проведено

тендер щодо будівництва

нової тролейбусної лінії в

мікрорайон Мальованка та

підписано угоду з переможцем

тендеру

Програма розвитку громадського

транспорту Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2020 - 2022 роки

2.4. Придбання контактного проводу,

спецчастин та матеріалів для

контактної мережі

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЖТТУ» Житомирської

міської ради

Придбано контактний провід,

спецчастини та матеріали для

контактної мережі

Програма розвитку громадського

транспорту Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2020 - 2022 роки

2.5. Виготовлення проектно-

кошторисної документації на

реконструкцію виїзної тролейбусної

лінії з трамвайно-тролейбусного депо

(вул.Вітрука,11) по вул. Корольова,

вул. Космонавтів до вул.

Ціолковського в м. Житомирі

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЖТТУ» Житомирської

міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма розвитку громадського

транспорту Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2020 - 2022 роки

2.6. Придбання матеріалів, спецчастин

контактної і кабельної мережі для

реконструкції тролейбусної лінії

(розворотного кільця) по вул.

Покровській, вул. Львівській, вул.

Небесної  Сотні,  вул. Київській

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЖТТУ» Житомирської

міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма розвитку громадського

транспорту Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2020 - 2022 роки



3 Розвантажити вулиці міста, збільшити

пропускну спроможність вулиць,

підвищити безпеку перетину доріг

пішоходами

3.1. Капітальний ремонт перехресть

вулиць з влаштуванням пішохідних

переходів в м. Житомирі:

Управління капітального

будівництва міської ради,

управління транспорту і

зв'язку міської ради, інші

суб'єкти господарювання

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

вул. Лесі Українки-Юрка Тютюнника,

в т.ч. виготовлення/коригування ПКД

та проведення експертизи 

Управління капітального

будівництва міської ради,

управління транспорту і

зв'язку міської ради, інші

суб'єкти господарювання

На перехресті встановлено

"лежачі поліцейські", нанесено

розмітку "пішохідний

перехід". За наявності

фінансування буде замовлено

коригування ПКД та

будівництво піднятого

перехрестя.

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

3.2. Організація дорожнього руху, в

тому числі:

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

"ЕМЗО Міськсвітло",

Житомирської міської ради,

КП "УАШ" Житомирської

міської ради, інші суб'єкти

господарювання

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

3.2.1. Організація дорожнього руху по

пров. 1-й Богунський в м. Житомирі 

(в частині реконструкції змін

напрямків руху)

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

"ЕМЗО Міськсвітло",

Житомирської міської ради,

КП "УАШ" Житомирської

міської ради, інші суб'єкти

господарювання

Захід заплановано реалізувати

у 2021 році

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

4 Забезпечити ведення обліку та здійснення

контролю за правильністю встановлення

технічних засобів регулювання

дорожнього руху

4.1. Паспортизація вулиць Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЕМЗО «Міськсвітло»

Житомирської міської ради,

КП "УАШ" Житомирської

міської ради, інші суб'єкти

господарювання

Виготовлено паспорти вул. Л.

Качинського, Чуднівської

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

5 Побудувати нові світлофорні об'єкти.

Замінити старі на нові економічні та

запровадити "Зелену хвилю"

5.1. Будівництво світлофорних об’єктів

в м.Житомирі:

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЕМЗО «Міськсвітло»

Житомирської міської ради,

інші суб'єкти господарювання

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки



на перехрестях вулиць Східної та

Домбровського, в тому числі

виготовлення/коригування ПКД та

проведення експертизи

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЕМЗО «Міськсвітло»

Житомирської міської ради,

інші суб'єкти господарювання

Виготовлено ПКД Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

по вулиці Чуднівська 113 Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЕМЗО «Міськсвітло»

Житомирської міської ради,

інші суб'єкти господарювання

Світлофорний об'єкт

збудовано

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

на перехрестях вулиць Селецька та

Космонавтів (з острівцями безпеки)

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЕМЗО «Міськсвітло»

Житомирської міської ради,

інші суб'єкти господарювання

Виготовлено ПКД Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

5.2. Придбання регулювального,

запобіжного, сигнального та

освітлювального обладнання

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

«ЕМЗО «Міськсвітло»

Житомирської міської ради,

інші суб'єкти господарювання

Захід заплановано реалізувати

у 2021 році

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

6 Убезпечити перетин доріг пішоходами у

темну пору доби, на нерегульованих

перехрестях та багатосмугових дорогах

6.1. Будівництво освітлення

нерегульованих пішохідних переходів

в м. Житомирі

КП "ЕМЗО "Міськсвітло"

Житомирської міської ради,

управління транспорту і

зв'язку міської ради, інші

суб'єкти господарювання

Захід заплановано реалізувати

у 2021 році

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

6.2. Будівництво острівців безпеки для

пішоходів в м.Житомирі:

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

"УАШ" Житомирської міської

ради, інші суб`єкти

господарювання

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

по проспекту Миру Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

"УАШ" Житомирської міської

ради, інші суб`єкти

господарювання

Захід заплановано реалізувати

у 2021-2023 роках

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки



7 Придбати дорожнє обладнання для

якісного та своєчасного нанесення

дорожньої розмітки 

7.1. Придбання дорожньої розміточної

машини

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

"УАШ" Житомирської міської

ради, інші суб`єкти

господарювання

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

7.2. Придбання лафета Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

"УАШ" Житомирської міської

ради, інші суб`єкти

господарювання

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

7.3. Придбання бортового вантажно-

пасажирського транспортного засобу

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

"УАШ" Житомирської міської

ради, інші суб`єкти

господарювання

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

8 Придбати транспорт, обладнання для

ремонту доріг

8.1. Придбання транспортного

обладнання

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

"УАШ" Житомирської міської

ради, інші суб`єкти

господарювання

Кошти з місцевого бюджету не

виділялися

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

9 Придбати технічні засоби регулювання

дорожнього руху

9.1. Придбання дорожнього

обладнання (пристроїв примусового

зниження швидкості,

антипаркувальних пристроїв, дорожніх

конусів, гідробар'єрів, роздільників

смуг руху, інших засобів організації

дорожнього руху)

Управління транспорту і

зв'язку міської ради, КП

"УАШ" Житомирської міської

ради, інші суб`єкти

господарювання

Придбано 442 елементи

пристроїв примусового

зниження швидкості, 150

напівсфер, 1136

світловідбивачів, з них 420

всатновлено на розмітці доріг

Програма організації безпеки руху

транспорту та пішоходів в

Житомирській міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018-2022

роки

10 Підвищення безпеки і комфорту

пересування школярів Житомирської

міської об’єднаної територіальної громади

10.1. Впровадження проєкту «ТUMI:

шлях до школи», в тому числі:

Комунальна установа «Агенція

розвитку міста» Житомирської

міської ради

Міської цільової програми

«Впровадження стратегічних

ініціатив Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки»



10.1.1. Капітальний ремонт засобів

організації дорожнього руху за

адресою: вул. Шевченка (від вул.

Шевченка, 1 до перехрестя вул.

Шевченка – Покровська – Перемоги

включно) в с. Вереси

Комунальна установа «Агенція

розвитку міста» Житомирської

міської ради

Організовано велошколу для

учнів та їх батьків.

Встановлено велопарковки на

40 місць. 

Капітально відремонтовано

тротуари, встановлено

дорожні знаки. Асфальтування

дорожніх бордюрів, нанесення

дорожньої розмітки

заплановано  на 2021 рік.

Міської цільової програми

«Впровадження стратегічних

ініціатив Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки»

10.1.2. Капітальний ремонт засобів

організації дорожнього руху за

адресою: вул. Шевченка, 105-б із

примиканням (в’їзду) до житлової

зони/будинку вул. Шевченка, 105 в

м.Житомир (ЖЕЛ №24)

Комунальна установа «Агенція

розвитку міста» Житомирської

міської ради

Організовано велошколу для

учнів та їх батьків.

Встановлено велопарковки на

20 місць.  

Капітально відремонтовано

тротуари, встановлено

дорожні знаки, два радари

вимірювання швидкості

автомобільного транспорту з

інформаційним табло.

Облаштування пішохідного

переходу та його освітлення,

асфальтування дорожніх

бордюрів, нанесення

дорожньої розмітки

заплановано на 2021 рік.

Міської цільової програми

«Впровадження стратегічних

ініціатив Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки»

10.1.3. Капітальний ремонт засобів

організації дорожнього руху з

облаштуванням пішохідного переходу

з острівцем безпеки за адресою: вул.

майдан Згоди, 5 в м.Житомир (ЗОШ

№8)

Комунальна установа «Агенція

розвитку міста» Житомирської

міської ради

Організовано велошколу для

учнів та їх батьків.

Встановлено велопарковки на

20 місць. 

Встановлено дорожні знаки.

Будівництво пішохідного

переходу з острівцем безпеки

та встановлення зовнішнього

освітлення переходу

заплановано на 2021 рік.

Міської цільової програми

«Впровадження стратегічних

ініціатив Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки»



10.1.4. Капітальний ремонт засобів

організації дорожнього руху з

облаштуванням пішохідного переходу

за адресою: вул. Домбровського, 21 в

м.Житомир (ЗОШ №36)

Комунальна установа «Агенція

розвитку міста» Житомирської

міської ради

Організовано велошколу для

учнів та їх батьків.

Встановлено велопарковки на

20 місць. 

Встановлено дорожні знаки.

Будівництво піднятого

пішохідного переходу та

встановлення зовнішнього

освітлення переходу

заплановано на 2021 рік.

Міської цільової програми

«Впровадження стратегічних

ініціатив Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки»

Цивільний захист та безпека 

1 Забезпечити готовність органів управління

та сил цивільного захисту до дій за

призначенням

1.1. Забезпечення готовності до дій

оперативної групи управління

Управління з питань

надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення

міської ради

Забезпечено готовність

оперативної групи управління

з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту

населення до реагування на

надзвичайні ситуації (події)

упродовж року

Програма забезпечення техногенної

та пожежної безпеки, захисту

населення і територій Житомирської

міської об’єднаної територіальної

громади від надзвичайних ситуацій

на 2020-2022 роки

1.2. Забезпечення спеціальним одягом,

взуттям та матеріально-технічними

засобами територіальних формувань

цивільного захисту

Управління з питань

надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення

міської ради

Фінансування заходу не

здійснювалось

Програма забезпечення техногенної

та пожежної безпеки, захисту

населення і територій Житомирської

міської об’єднаної територіальної

громади від надзвичайних ситуацій

на 2020-2022 роки

2 Підвищити рівень хімічного захисту

населення

2.1. Вилучення ртуті та організація

заходів з її утилізації 

Управління з питань

надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення

міської ради

Фінансування заходу не

здійснювалось

Програма забезпечення техногенної

та пожежної безпеки, захисту

населення і територій Житомирської

міської об’єднаної територіальної

громади від надзвичайних ситуацій

на 2020-2022 роки

3 Забезпечити безпеку перебування людей

на водних об'єктах

3.1. Матеріально-технічне

забезпечення заходів безпеки

перебування людей на водних об'єктах

Управління з питань

надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення

міської ради

Фінансування заходу не

здійснювалось

Програма забезпечення техногенної

та пожежної безпеки, захисту

населення і територій Житомирської

міської об’єднаної територіальної

громади від надзвичайних ситуацій

на 2020-2022 роки



4 Забезпечити розвиток, удосконалення та

модернізацію міської системи

відеоспостереження

4.1. Виготовлення проектно-

кошторисної документації на

будівництво систем

відеоспостереження в місцях

відпочинку громадян (парк, гідропарк)

Управління культури міської

ради

Проектно-кошторисна 

документація не виготовлялася

Програма Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади

«Безпечне місто» на 2020-2022 роки 

4.2. Придбання, монтаж та

налаштування засобів

відеоспостереження у громадському

транспорті та вулично-шляховій

мережі 

Управління транспорту і

зв’язку міської ради

Розгляд фінансування заходу

перенесено на 2021 рік

Програма Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади

«Безпечне місто» на 2020-2022 роки 

4.3. Придбання та встановлення камер

відеоспостереження у сквері ім. Олега

Ольжича

Управління з питань

надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення

міської ради

Встановлено 4 камери

відеоспостереження

40,0

4.4. Придбання, монтаж та

налаштування засобів

відеоспостереження в комунальних

закладах освіти

Департамент освіти міської

ради

Розгляд фінансування заходу

перенесено на 2021 рік

Програма Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади

«Безпечне місто» на 2020-2022 роки 

4.5. Придбання, монтаж та

налаштування засобів

відеоспостереження на спортивних

майданчиках

Управління у справах, сім'ї,

молоді та спорту міської ради

Розгляд фінансування заходу

перенесено на 2021 рік

Програма Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади

«Безпечне місто» на 2020-2022 роки 

4.6. Будівництво системи

відеоспостереження на міському

полігоні твердих побутових відходів 

Управління житлового

господарства міської ради

Розгляд фінансування заходу

перенесено на 2021 рік

Програма Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади

«Безпечне місто» на 2020-2022 роки 

4.7. Створення (будівництво) систем

відеоспостереження в ОСББ, житлових

будинках та інших об'єктах міської

об'єднаної територіальної громади 

Управління з питань

надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення

міської ради, ОСББ, керуючі

компанії

Встановлені об'єктові системи

відеоспостереження у 6 ОСББ

Програма Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади

«Безпечне місто» на 2020-2022 роки 



4.8. Створення (будівництво) систем

відеоспостереження на території

с.Вереси. Придбання та встановлення

відеокамер, комп'ютерної техніки,

програмного забезпечення, матеріалів

Управління з питань

надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення

міської ради, управління з

розвитку села Вереси міської

ради, КП «МІЦ»

Житомирської міської ради

Встановлено систему

відеоспостереження на

території с.Вереси

Програма Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади

«Безпечне місто» на 2020-2022 роки 

5 Сприяти матеріально-технічному

забезпеченню готовності Житомирського

міського відділу УДСНС у Житомирській

області на виконання завдань за

призначенням

5.1. Придбання паливно-мастильних

матеріалів, аварійно-рятувального

обладнання, форменого та

спеціального одягу, засобів захисту

органів дихання (субвенція з місцевого

бюджету державному бюджету) 

Житомирський міський відділ

УДСНС у Житомирській

області

Придбано паливно-мастильні

матеріали, аварійне

спорядження та формений

спеціальний одяг 

Програма забезпечення техногенної

та пожежної безпеки, захисту

населення і територій Житомирської

міської об’єднаної територіальної

громади від надзвичайних ситуацій

на 2020-2022 роки

                           605,0

                           500,0 

6 Забезпечити реалізацію проєкту

"Поліцейський офіцер громади"

6.1. Придбання службових автомобілів Виконавчий комітет

Житомирської міської ради

Придбано 10 службових

автомобілів для реалізації

проєкту "Поліцейський офіцер

громади"

4500,0

6.2. Поточний ремонт нежитлових

приміщень у багатоквартирних

будинках 

Управління житлового

господарства міської ради 

Проведено поточний ремонт у

14 нежитлових приміщеннях

багатоквартирних будинків

для розміщення поліцейських

станцій

Комплексна цільова Програма

розвитку житлового господарства

міської ради "Ефективне та надійне

житлове господарство - мешканцям

міста на 2018-2020 роки"

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

6.3. Придбання меблів для

поліцейських станцій 

Управління з питань

надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення

міської ради

Придбано меблі для

поліцейських станцій 

Програма забезпечення техногенної

та пожежної безпеки, захисту

населення і територій Житомирської

міської об’єднаної територіальної

громади від надзвичайних ситуацій

на 2020-2022 роки



7 Забезпечити безпеку та надійну роботу

гідротехнічних споруд 

7.1. Проєктні та інженерно-

вишукувальні роботи "Капітальний

ремонт гідротехнічних споруд греблі

на р. Тетерів в м. Житомир по вул.

Жуйка, 12"

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Експлуатація штучних

споруд" Житомирської міської

ради

Розпочато роботи щодо

проведення проектних та

інженерно-вишукувальних 

робіт

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

8 Забезпечити відновлення та підтримання

сприятливого гідрологічного режиму та

санітарного стану русла річки Тетерів в

м,Житомирі

8.1. Коригування проєктно-

кошторисної документації та

виконання заходів щодо відновлення і

підтримання сприятливого

гідрологічного режиму та санітарного

стану русла річки Тетерів в

м.Житомирі та виготовлення звіту з

оцінки впливу на довкілля (для

проєктів "Капітальний ремонт

гідротехнічних споруд греблі на р.

Тетерів в м.Житомир по вул. Жуйка,

12" та "Заходи щодо відновлення і

підтримання сприятливого

гідрологічного режиму та санітарного

стану русла")

Управління комунального

господарства міської ради, КП

"Експлуатація штучних

споруд" Житомирської міської

ради

Коригування проєктно-

кошторисної документації

перенесено на 2021 рік

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки

9 Запровадити моніторинг якості

атмосферного повітря 

9.1. Розробка програми державного

моніторингу в галузі охорони

атмосферного повітря в Житомирській

міській об'єднаній територіальній

громаді та її стратегічної оцінки 

Управління комунального

господарства міської ради

Розробка програми

запланована на 2021 рік

Програма благоустрою та розвитку

комунального господарства

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2022

роки



Соціальний захист

1 Підвищити ефективність системи

соціального захисту і соціального

забезпечення 

1.1. Надання різних видів адресних

матеріальних допомог пенсіонерам,

інвалідам, малозабезпеченим верствам

населення та іншим категоріям

громадян  

Департамент соціальної

політики міської ради,

громадські організації міста

Адресну матеріальну допомогу

отримали 1938 пенсіонерів,

інвалідів, осіб з

малозабезпечених верств

населення тощо. Матеріальну

допомогу за рахунок коштів на

виконання депутатських

повноважень отримав 871

одержувач. Адресну

матеріальну допомогу

отримали 67 учасників

АТО/ООС (відповідно до заяв)

та 42 багатодітні родини до Дня

захисту дітей. Щомісячна

адресна допомога надається 24

дітям військовослужбовців, які

загинули в АТО/ООС та одній

родині на кожну дитину

(трійня). 289 осіб з інвалідністю

по зору 1 та 2 групи отримали

одноразову допомогу для

сплати житлово-комунальних

послуг 

Комплексна Програма соціального

захисту населення Житомирської

міської територіальної громади на

2016-2020 роки

1 1.2. Забезпечення додатковими

гарантіями окремих категорій

громадян  

Департамент соціальної

політики міської ради,

управління охорони здоров'я

міської ради

За видатні заслуги перед

територіальною громадою до

Дня міста отримали виплати

14 Почесних громадян міста.

Щомісячна грошова

компенсація витрат на

автомобільне паливо надається

2 Героям Соціалістичної праці

та 3 Героям України. 

Комплексна Програма соціального

захисту населення Житомирської

міської територіальної громади на

2016-2020 роки



1 1.3. Забезпечити надання соціальних

допомог, пільг та житлових субсидій

Департамент соціальної

політики міської ради,

управління соціального

захисту населення Богунського

та Корольовського районів

Пільгою на житлово-комунальні

послуги скористались 127 осіб з

інвалідністю по зору 1 та 2 групи,

пільгу на послуги зв'язку отримали

8 осіб. Відшкодування вартості

одного проїзду на рік отримали 107

громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської

катастрофи. Забезпечено пільгові

перевезення залізничним

транспортом окремих категорій

громадян (67039 пільгових проїзних

документів). Надано допомогу 14

хворим на фенілкетонурію.

Відшкодовано витрати за відпущені

медикаменти 185 особам, за надані

послуги зубопротезування - 30

особам, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи. В

межах наявного фінансування 516

осіб з інвалідністю та дітей з

інвалідністю, які перебували на

обліку, отримали підгузки,

калоприймачі та сечоприймачі

Комплексна Програма соціального

захисту населення Житомирської

міської територіальної громади на

2016-2020 роки

1 1.4. Забезпечення соціальними

послугами за місцем проживання

громадян, не здатних до

самообслуговування у зв'язку з

похилим віком, хворобою,

інвалідністю, а також громадян, які

перебувають у складних життєвих

обставинах, забезпечення діяльності

Центру комплексної реабілітації для

дітей з інвалідністю

Департамент соціальної

політики міської ради,

Житомирський міський

територіальний центр

соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

Житомирської міської ради,

Центр комплексної

реабілітації для дітей з

інвалідністю Житомирської

міської ради 

Забезпечено діяльність

Житомирського міського

територіального центру

соціального обслуговування та

Центру комплексної

реабілітації для дітей з

інвалідністю

Комплексна Програма соціального

захисту населення Житомирської

міської територіальної громади на

2016-2020 роки



1 1.5. Забезпечити надання соціальних

гарантій, матеріальних допомог та

інших пільг мешканцям села Вереси

Департамент соціальної

політики міської ради,

управління з розвитку села

Вереси

Одноразову допомогу для

сплати житлово-комунальних

послуг надано 3 особам з

інвалідністю по зору 1 та 2

групи. Пільги отримали 18

осіб. Адресну грошову

допомогу отримали 287 осіб з

числа учасників бойових дій,

воїнів - інтернаціоналістів,

учасників АТО/ООС,

одиноких та людей похилого

віку, дітей війни тощо.

Адресну матеріальну допомогу

отримав 51 мешканець села 

Комплексна Програма соціального

захисту населення Житомирської

міської територіальної громади на

2016-2020 роки

1 1.6. Забезпечення додаткових пільг,

покращення житлових умов,

оздоровлення та санаторно-курортне

лікування, соціальна підтримка

учасників АТО та членів сімей

загиблих учасників АТО

Департамент соціальної

політики житомирської

міської ради, управління

соціального захисту населення

Богунського та

Корольовського районів,

відділ по обліку та розподілу

жилої площі міської ради

Проліковано 414 учасників

АТО/ООС та членів сімей

загиблих учасників АТО/ООС.

Пільгу на відшкодування з

місцевого бюджету 75%

вартості житлово-комунальних

послуг отримали 15 бійців-

добровольців АТО та члени їх

сімей. Звільненням від сплати

за житлово-комунальні

послуги (50% відшкодування з

міського бюджету)

скористалось 97 сімей

загиблих учасників АТО/ООС.

Послугами санаторно-

курортного лікування

скористалось 15 членів сімей

загиблих учасників АТО/ООС,

66 осіб отримали грошову

компенсацію

Комплексна Програма соціального

захисту населення Житомирської

міської територіальної громади на

2016-2020 роки



1 1.7. Забезпечення надання фінансової

та організаційної підтримки

громадським та благодійним

організаціям Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

реалізацію соціальних проєктів,

спрямованих на допомогу

малозахищеним верствам населення,

залучення їх до активного способу

життя

Департамент соціальної

політики міської ради,

громадські організації

Житомирської об'єднаної

територіальної громади (за

згодою) 

Надано фінансову підтримку 3

громадським організаціям осіб

з інвалідністю 

Комплексна Програма соціального

захисту населення Житомирської

міської територіальної громади на

2016-2020 роки

1 1.8. Надання фінансової допомоги ГО

"Брату Брат" для реабілітації воїнів

АТО/ООС

Департамент соціальної

політики міської ради

Надано фінансову допомогу

допомогу ГО "Брату Брат" для

реабілітації воїнів АТО/ООС

150,0

2 Забезпечити потреби осіб з інвалідністю, в 

тому числі дітей з інвалідністю 

2.1. Придбання спеціальних 

автомобілів для перевезення громадян 

з обмеженими фізичними 

можливостями (субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій)

Департамент соціальної 

політики міської ради

Придбано 2 спеціальних 

автомобіля для перевезення 

громадян з обмеженими 

фізичними можливостями

Комплексна Програма  соціального 

захисту населення Житомирської 

міської територіальної  громади на 

2016-2020 роки

3 Поліпшити житлові умови деяких

категорій осіб 

3.1. Виплата грошової компенсації за

належні для отримання жилі

приміщення для деяких категорій осіб,

які захищали незалежність, суверенітет

та територіальну цілісність України, а

також членів їх сімей (субвенція з

державного бюджету місцевим

бюджетам)

Департамент соціальної

політики міської ради

Грошову компенсацію

отримали 6 осіб

Комплексна Програма соціального

захисту населення Житомирської

міської територіальної громади на

2016-2020 роки

4 Забезпечити безперешкодний доступ до

житлових будинків для осіб з обмеженими

можливостями пересування

4.1. Виготовлення проєктно-

кошторисної документації та

облаштування безперешкодного

доступу до житла за адресою: проспект

Миру, 17

 


Виконавчі органи міської ради

відповідно до повноважень 

Питання опрацьовується  



Охорона здоров'я

1 Впровадити сучасні технології організації

медичного та іншого документообігу,

лікувально-діагностичного процесу тощо 

1.1. Закупівля програмних продуктів,

комп’ютерної техніки тощо

Управління охорони здоров'я

міської ради,

заклади охорони здоров'я

Придбано 140 комп'ютерів, 30

багатофункціональних 

пристроїв, 45 принтерів, 124

примірники МІС тощо

Цільова програма розвитку охорони

здоров’я Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки

2 Забезпечити дотримання належних

санітарно-гігієнічних вимог у закладах

охорони здоров’я

2.1. Реконструкція травмо-

урологічного корпусу КП "Лікарня №

1" за адресою: м. Житомир, вул.

В.Бердичівська, 70

Управління капітального

будівництва міської ради,

управління охорони здоров'я

міської ради 

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Міська цільова Програма

«Будівництво (реконструкція,

капітальний ремонт) об’єктів

комунальної власності Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018–2020 роки»

2.2. Реконструкція будівлі КП "Лікарня

№1" Житомирської міської ради по

вул. В.Бердичівська, 70 м.Житомир                         

Управління капітального

будівництва міської ради,

управління охорони здоров'я

міської ради 

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Міська цільова Програма

«Будівництво (реконструкція,

капітальний ремонт) об’єктів

комунальної власності Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018–2020 роки»

2.3. Капітальний ремонт приміщень

операційного блоку хірургічного

корпусу КП "Лікарня № 2"

Житомирської міської ради за адресою: 

вул. Р.Шухевича, 2а, м. Житомир

Управління капітального

будівництва міської ради,

управління охорони здоров'я

міської ради 

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Міська цільова Програма

«Будівництво (реконструкція,

капітальний ремонт) об’єктів

комунальної власності Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018–2020 роки»

2.4. Реконструкція покрівлі з

встановленням шатрового даху

хірургічного корпусу КП "Лікарня № 2

ім.В.П.Павлусенка" Житомирської

міської ради за адресою: вул.

Р.Шухевича, 2а, м. Житомир 

Управління капітального

будівництва міської ради,

управління охорони здоров'я

міської ради 

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Міська цільова Програма

«Будівництво (реконструкція,

капітальний ремонт) об’єктів

комунальної власності Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018–2020 роки»



2.5. Капітальний ремонт педіатричного

відділення № 2 стаціонару КП "Дитяча

лікарня" Житомирської міської ради по

вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради,

управління охорони здоров'я

міської ради 

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Міська цільова Програма

«Будівництво (реконструкція,

капітальний ремонт) об’єктів

комунальної власності Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018–2020 роки»

2.6. Капітальний ремонт педіатричного

відділення № 3 стаціонару КП "Дитяча

лікарня" Житомирської міської ради по

вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради,

управління охорони здоров'я

міської ради 

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Міська цільова Програма

«Будівництво (реконструкція,

капітальний ремонт) об’єктів

комунальної власності Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018–2020 роки»

2.7. Капітальний ремонт

прибудинкової території поліклініки №

1 Корольовського району КП "Дитяча

лікарня" ім.В.Й.Башек по вул.

С.Ріхтера, 23 в м. Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради,

управління охорони здоров'я

міської ради 

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Міська цільова Програма

«Будівництво (реконструкція,

капітальний ремонт) об’єктів

комунальної власності Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018–2020 роки»

2.8. Ремонт асфальтного покриття та

проведення робіт з благоустрою

територій міських комунальних

закладів охорони здоров’я

Управління охорони здоров'я

міської ради, заклади охорони

здоров'я міської ради

Проведено ремонт та роботи з

благоустрою територій

Цільова програма розвитку охорони

здоров’я Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки

2.9. Реконструкція системи опалення з

влаштуванням індивідуального

теплового пункту в будівлі поліклініки

№ 2 КП "Лікарня № 1" Житомирської

міської ради за адресою: м. Житомир,

площа Польова, 2 (виготовлення ПКД)

(співфінансування по проекту GIZ з

місцевого бюджету)

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Міська цільова Програма

«Будівництво (реконструкція,

капітальний ремонт) об’єктів

комунальної власності Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018–2020 роки»

2.10. Субвенція обласному бюджету на

співфінансування ангіографічного

обладнання 

Управління охорони здоров'я

міської ради, департамент

бюджету та фінансів міської

ради 

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Цільова програма розвитку охорони

здоров’я Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки



2.11. Капітальний ремонт приміщень 

3-го поверху в осях 1-4 лікувального

корпусу № 1 стаціонару КП "Дитяча

лікарня" Житомирської міської ради по

вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі (в

тому числі виготовлення ПКД)

Управління охорони здоров'я

міської ради, заклади охорони

здоров'я міської ради 

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Цільова програма розвитку охорони

здоров’я Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки

2.12. Капітальний ремонт приміщень 

3-го поверху в осях 4-8 лікувального

корпусу № 1 стаціонару КП "Дитяча

лікарня" Житомирської міської ради по

вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі (в

тому числі виготовлення ПКД)

Управління охорони здоров'я

міської ради, заклади охорони

здоров'я міської ради 

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Цільова програма розвитку охорони

здоров’я Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки

2.13. Реконструкція приміщень для

розміщення відділення невідкладної

(екстреної) медичної допомоги КП

"Лікарня № 1" за адресою: м.

Житомир, вул. В. Бердичівська, 70

(субвенція обласному бюджету на

співфінансування об'єкту)

Управління охорони здоров'я

міської ради, департамент

бюджету міської ради,

департамент регіонального

розвитку Житомирської

облдержадміністрації, КП

"Лікарня № 1" Житомирської

міської ради 

Реконструкцію приміщень

заплановано в рамках

реалізації державної програми

масштабного будівництва,

ремонту і реконструкції

об'єктів соціальної

інфраструктури "Велике

будівництво". Кошти були

перераховані департаменту

регіонального розвитку

Житомирської обласної

державної адміністрації як

головному розпоряднику

цільової субвенції з

державного бюджету. Роботи з

реконструкції приміщень у

2020 році не завершені. Кошти

субвенції у сумі 1937,2 тис.

грн. повернуто до бюджету

Житомирської міської

територіальної громади

Цільова програма розвитку охорони

здоров’я Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки

3 Покращити матеріально-технічну базу

закладів охорони здоров’я Житомирської

міської об'єднаної територіальної громади

3.1. Придбання медичного обладнання,

проведення модернізації, дооснащення,

ремонту тощо закладів охорони

здоров'я

Управління охорони здоров'я

міської ради, заклади охорони

здоров'я міської ради 

Придбано мобільний

відеобронхоскоп для КП

"Лікарня № 2 ім. В.П.

Павлусенка" Житомирської

міської ради

Цільова програма розвитку охорони

здоров’я Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки



3.2. Придбання медичного обладнання

тощо для закладів охорони здоров'я

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади, у тому числі

на умовах лізингу або

співфінансування:

Управління охорони здоров'я

міської ради, заклади охорони

здоров'я міської ради 

Цільова програма розвитку охорони

здоров’я Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки

3.2.1. Придбання ангіографічного

обладнання 

Управління охорони здоров'я

міської ради, заклади охорони

здоров'я міської ради 

Укладено договір фінансового

лізингу на придбання

ангіографічного обладнання.

Перераховано лізингових

платежів на суму 7953,5 тис.

грн. Виконання заходу буде

продовжено у 2021 році

відповідно до умов договору

Цільова програма розвитку охорони

здоров’я Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки

3.2.2. Придбання мамографічної

системи з функцією томосинтезу

Управління охорони здоров'я

міської ради, заклади охорони

здоров'я міської ради 

Проведено процедуру

відкритих торгів на придбання

мамографічної системи з

функцією томосинтезу. З

переможцем укладено договір

на постачання обладнання.

Перераховано кошти у сумі

2134,3 тис. грн. Остаточний

розрахунок, відповідно до

умов договору, буде проведено

у 2021 році

Цільова програма розвитку охорони

здоров’я Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки

4 Проведення заходів із запобігання

поширенню коронавірусної інфекції

COVID-19

4.1. Придбання засобів індивідуального

захисту, медичного обладнання,

дезінфікуючих засобів, засобів

діагностики тощо

Управління охорони здоров'я

міської ради, заклади охорони

здоров'я міської ради 

Закуплено засоби

індивідуального захисту,

медичне обладнання,

дезінфікуючі засоби, засоби

діагностики та лікування тощо

Цільова програма розвитку охорони

здоров’я Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки



4.2. Здійснення матеріального

заохочення медичних та інших

працівників міських закладів охорони

здоров'я за роботу пов'язану із

запобіганням розповсюдженню COVID-

19

Управління охорони здоров'я

міської ради, заклади охорони

здоров'я міської ради 

Закуплено засоби індивідуального

захисту, медичне обладнання,

дезінфікуючі засоби, засоби

діагностики та лікування тощо. 168

медичних та інших працівників

міських закладів охорони здоров'я

отримали матеріальне заохочення за

роботу, пов'язану із запобіганням

розповсюдженню COVID - 19. Для

забезпечення безоплатного проїзду

працівників закладів охорони

здоров'я закуплено 1382

транспортні картки. Працівників

міських лікарень, яких

безпосередньо залучено до боротьби 

з поширенням коронавірусної

інфекції забезпечено гарячим

харчуванням. Проведено

добровільне страхування медичних

та інших працівників міських

закладів охорони здоров'я.

Цільова програма розвитку охорони

здоров’я Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки

4.3. Проведення обов'язкових

профілактичних медичних оглядів

працівників бюджетних закладів

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади, обстежень

методом імуноферментного аналізу,

інших досліджень та заходів під час

карантинних обмежень

Управління охорони здоров'я

міської ради, заклади охорони

здоров'я міської ради, інші

виконавчі органи і

підприємства 

Відкрито та оснащено

вірусологічну лабораторію,

придбано витратні матеріали 

Цільова програма розвитку охорони

здоров’я Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки

5 Забезпечити доступність первинної

медичної допомоги

5.1. Реконструкція частини приміщень

поліклініки лікарів загальної практики

комунальної установи "Центральна

міська лікарня № 2" під амбулаторію

загальної практики - сімейної

медицини за адресою: м.Житомир,

майдан Визволення 1" (в т.ч.

виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Розпочалась реконструкція

частини приміщень

поліклініки лікарів загальної

практики комунальної

установи "Центральна міська

лікарня № 2" під амбулаторію

загальної практики - сімейної

медицини

Міська цільова Програма

«Будівництво (реконструкція,

капітальний ремонт) об’єктів

комунальної власності Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади на 2018–2020 роки»



6 Розвиток та підтримка комунальних

закладів охорони здоров’я Житомирської

міської об'єднаної територіальної громади 

6.1. Реконструкція приміщень для

розміщення відділення невідкладної

(екстреної) медичної допомоги КП

"Лікарня № 1" за адресою: м.

Житомир, вул. В. Бердичівська, 70

Управління охорони здоров'я

міської ради, заклади охорони

здоров'я міської ради 

Здійснюються роботи з

реконструкції приміщень для

розміщення відділення

невідкладної (екстреної)

медичної допомоги КП

"Лікарня № 1"

Цільова програма розвитку охорони

здоров’я Житомирської міської

об'єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки

Освіта

1 Розширити мережу закладів дошкільної

освіти відповідно до освітніх потреб

населення

1.1. Реорганізація навчально-виховних

комплексів № 11, 25, 34, 38, 65 в

заклади дошкільної освіти

Департамент освіти міської

ради

Закуплено меблі, кухонний

посуд, постільна білизна тощо;

проведено поточні ремонти

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

2 Забезпечити реалізацію заходів "Нова

українська школа"

2.1. Закупівля дидактичних матеріалів

для початкових класів

Департамент освіти міської

ради

Придбано дидактичні

матеріали для 109 початкових

класів

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

2.2. Закупівля комп`ютерного

обладнання, відповідного

мультимедійного контенту для

початкових класів

Департамент освіти міської

ради

Придбано мультимедійний

контент та комп'ютерне

обладнання для 106 класів

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

2.3. Закупівля сучасних меблів для

початкових класів

Департамент освіти міської

ради

Придбано 2486 комплектів

сучасних меблів

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

2.4. Придбання персонального

комп`ютера/ноутбука та техніки для

друкування, копіювання, сканування та

ламінування з витратними матеріалами

для початкової школи

Департамент освіти міської

ради

Придбано ламінатори,

принтери та

багатофункціональні пристрої

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

3 Забезпечити модернізацію освітнього

середовища закладів дошкільної та

середньої освіти

3.1. Будівництво нового навчального

корпусу міської гуманітарної гімназії 

№ 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: вул.

Б. Лятошинського, 14, м. Житомир 

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"



3.2. Реконструкція приміщень

дошкільного навчального закладу № 32

по вул. Якубовського, 10, в

м.Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради

Продовжуються роботи з

реконструкції приміщень

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.3. Енергоефективна реновація

(капітальний ремонт) будівлі

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 7 ім. В.В. Бражевського за адресою:

м. Житомир, вул. Перемоги, 79

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.4. Капітальний ремонт покрівлі та

мереж Житомирського спеціального

центру розвитку дитини санаторного

типу № 41 за адресою: м. Житомир, 

пр-т Миру, 20 (в т.ч. виготовлення

ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи завершені Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.5. Капітальний ремонт покрівлі з

улаштуванням вимощення

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

№ 32 по вул. Чуднівська, 48, 

в м. Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.6. Будівництво спортивної зали ЗОШ

І-ІІІ ступенів № 32 за адресою: 

м. Житомир, вул.Чуднівська, 48

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.7. Будівництво спортивної зали

СЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 з

поглибленим вивченням іноземних мов

ім.С.Ковальчука за адресою: 

м. Житомир, Старий бульвар, 4

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"



3.8. Будівництво спортивної зали

Житомирського міського ліцею при

ЖДТУ за адресою: м. Житомир,

проспект Миру, 26

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.9. Капітальний ремонт спортивної

зали загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів № 1 за адресою: м. Житомир,

вул. Троянівська, 26 

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.10. Капітальний ремонт спортивної

зали Житомирської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим

вивченням іноземних мов № 20 за

адресою: м.Житомир, вул. Східна, 65

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи завершено Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.11. Капітальний ремонт спортивної

зали Вересівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів за адресою:

Житомирська область, Житомирський

район, с.Вереси, вул. Шевченка, 1

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи завершено Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.12. Реконструкція спортивного

майданчика загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 28 імені Гетьмана

Івана Виговського за адресою: м.

Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця,

17 

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.13. Реконструкція спортивного

майданчика загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 14 за адресою:

м.Житомир, вул. Кибальчича, 7

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"



3.14. Забезпечення комп'ютерною

технікою, інтерактивним обладнанням

тощо закладів дошкільної освіти

Департамент освіти міської

ради

Придбано мультимедійні

комплекси для 6 закладів

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

3.15. Забезпечення кабінетів

природничо-математичного циклу

необхідним обладнанням для

проведення лабораторних та

практичних робіт (набори реактивів

для кабінетів хімії, мікроскопи,

комплекти "Механіка", набори

демонстраційні "Електродинаміка")

Департамент освіти міської

ради

За кошти державної субвенції

закуплено 46 кабінетів

природничо-математичного 

циклу: 8 кабінетів хімії, 5 -

біології, 13 - географії, 6 -

фізики, 14 - математики

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

3.16. Капітальний ремонт території

благоустрою загальноосвітньої школи 

I-III ступенів № 14 за адресою:

м. Житомир, вул. Кибальчича, 7

(виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.17. Капітальний ремонт території

благоустрою та вхідної групи будівлі

Житомирського екологічного ліцею 

№ 24 за адресою: м. Житомир, вул.

Шевченка, 105 б (в тому числі

виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи завершено Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.18. Капітальний ремонт спортивного

майданчика біля загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 20 ( в тому

числі виготовлення ПКД) на умовах

співфінансування

Департамент освіти міської

ради

Проведено капітальний ремонт

спортивного майданчика

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років



3.19. Енергоефективна реновація

(капітальний ремонт) будівлі

Житомирського центру розвитку

дитини № 68, за адресою: м. Житомир,

проїзд Академіка Тутковського, 10 

(виготовлення ПКД) (співфінансування

по проекту GIZ з місцевого бюджету)

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.20. Капітальний ремонт перекриття

будівлі старого корпусу міської

гуманітарної гімназії № 23 ім.

М.Й.Очерета за адресою: м.Житомир,

вул. Б.Лятошинського, 14

(виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи завершено Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.21. Реконструкція покрівлі будівлі

дошкільного навчального закладу № 73

за адресою: м. Житомир, вул. Бориса

Тена, 82-а

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи завершено Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.22. Капітальний ремонт приміщень

вхідної групи з влаштуванням нового

освітнього простору Житомирської

міської гуманітарної гімназії № 23 ім.

М.Й.Очерета за адресою: м.Житомир,

вул. Б. Лятошинського, 14 

(в тому числі виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.23. Капітальний ремонт приміщень

їдальні Житомирської міської

гуманітарної гімназії № 23 ім.

М.Й.Очерета за адресою: м.Житомир,

вул. Б. Лятошинського, 14 

(в  тому числі виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"



3.24. Капітальний ремонт приміщень

вхідної групи з влаштуванням нового

освітнього простору Житомирської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

№ 30, за адресою: м.Житомир, пров.

Шкільний, 4

(в тому числі виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.25. Капітальний ремонт приміщень

їдальні Житомирської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

№ 30, за адресою: м.Житомир, пров.

Шкільний,4

(в тому числі виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Капітальний ремонт

приміщень їдальні

завершується

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.26. Створення STEM-лабораторії в

ЗОШ № 5,26, ліцеї № 24 на умовах

співфінансування державного та

місцевого бюджетів 70/30

Департамент освіти міської

ради

З місцевого бюджету кошти не

виділялись. За рахунок коштів

державного бюджету

придбано 2 STEM-лабораторії

(ліцей № 25, державний

навчальний заклад "Центр

сфери обслуговування")

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

3.27. Придбання інтерактивного

мультимедійного середовища з

розширеними можливостями

лінгафонної лабораторії на умовах

співфінансування державного та

місцевого бюджетів 70/30 в ЗОШ 

№ 12, 28

Департамент освіти міської

ради

З місцевого бюджету кошти не

виділялись

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

3.28. Забезпечення зовнішнього

освітлення територій закладів (ДНЗ 

№ 40,57,61,66, ЦРД № 55)

Департамент освіти міської

ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

3.29. Капітальний ремонт покрівлі

Житомирського дошкільного

навчального закладу № 45 по вул.

Трипільська, 14-а в м. Житомирі

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи завершено Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"



3.30. Реконструкція покрівлі будівлі

дошкільного навчального закладу № 56

за адресою: м. Житомир, вул. Гагаріна,

31 

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи завершено Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.31. Реконструкція існуючих

відкритих спортивних майданчиків на

території ліцею № 25 за адресою: вул.

Мала Бердичівська, 18. м. Житомир,

Житомирської області (субвенція з

державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку)

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи завершуються Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.32. Капітальний ремонт із заміною

віконних блоків в Житомирській

початковій школі № 11 Житомирської

міської ради за адресою: м.Житомир,

вул. Західна, 110 (в тому числі

виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи завершено Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.33. Капітальний ремонт (заміна

віконних блоків) в будівлях закладів

освіти в м.Житомирі (в тому числі

виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.34. Реконструкція вхідної групи та

їдальні загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів № 10 за адресою: м.Житомир,

Київське шосе, 37 (виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.35. Капітальний ремонт огорожі

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

№32 м.Житомира за адресою:

вул.Чуднівська, 48 (в тому числі

коригування ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"



3.36. Капітальний ремонт приміщень

вхідної групи з влаштуванням нового

освітнього простору Житомирської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

№ 21, за адресою: вул. Святослава

Ріхтера, 6-а (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

3.37. Ремонтно-реставраційні роботи

будинку школи (літера "А-ІІ")

Житомирської міської гуманітарної

гімназії № 23 ім. М.Й.Очерета за

адресою: м.Житомир, вул.

Б.Лятошинського, 14 

(в  тому числі виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Укладено договір на

проведення науково-проєктних

робіт

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

4 Створити технологічно розвинену

бібліотеку нового зразка

4.1. Створення медіатек Департамент освіти міської

ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

5 Здійснювати заохочення обдарованих

дітей та молоді, розвивати їх творчий

потенціал

5.1. Виплата стипендій, премій

міського голови, надання грантів учням 

- переможцям Малої академії наук

України, міських, обласних,

всеукраїнських, міжнародних

конкурсів, турнірів, творчих,

спортивних конкурсів, змагань,

конкурсів ІТ технологій

Департамент освіти міської

ради

Виплачено стипендію 89

учням-переможцям олімпіад,

МАН, турнірів, конкурсів всіх

рівнів, 30 стипендій

переможцям обласного

конкурсу "Обдарованість

року", 20 стипендій

вихованцям ШХМ "Сонечко".

Відзначено переможців

обласного етапу турнірів з

навчальних дисциплін,

Всеукраїнських турнірах,

міського конкурсу ІТ

технологій, кращі дитячі

мистецькі колективи

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років



6 Забезпечити підтримку та розвиток

творчопрацюючих педагогічних

працівників та педагогічних колективів

навчальних закладів

6.1. Виплата премій міського голови за

підготовку переможців Малої академії

наук України, міських, обласних,

всеукраїнських, міжнародних

конкурсів, за інноваційну діяльність,

винагороди переможцям в конкурсі

авторських програм, преміювання

педагогічних колективів, відзначення

кращих мистецьких колективів

Департамент освіти міської

ради

Відзначено 24 педагогічні

колективи - переможців та

лауреатів міського фестивалю

"Мати.Родина.Україна", 16

вчителів - переможців міських

конкурсів "Учитель року",

"Класний керівник", "Джерела

творчості", "Директор школи",

"Вихователь року", 5 фахівців

психологічної служби "Нові

технології у новій школі", 16

педпрацівників за інноваційну

діяльність, вчителів, які

підготували переможців

Всеукраїнського конкурсу

захисту учнівських робіт

МАН, турнірів з базових

дисциплін, олімпіад

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

7 Забезпечити підтримку осіб з особливими

освітніми потребами

7.1. Проведення додаткових

корекційно-розвиткових занять,

придбання спеціальних засобів

корекції психофізичного розвитку

Департамент освіти міської

ради

Проведено додаткові

корекційні заняття відповідно

до індивідуального плану

розвитку. Придбано спеціальні

засоби корекції

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

7.2. Підтримка осіб з особливими

освітніми потребами, які здобувають

освіту в загальноосвітній приватній

школі І-ІІІ ст. "Сяйво" та

загальноосвітній Салезіянській школі

І-ІІ-ІІІ ст. "Всесвіт" для забезпечення

проведення корекційно-розвиткових

занять та придбання спеціальних

засобів корекції

Департамент освіти міської

ради

Надано підтримку особам з

особливими освітніми

потребами, які здобувають

освіту в загальноосвітній

приватній школі І-ІІІ ст.

"Сяйво" та загальноосвітній

Салезіянській школі

І-ІІ-ІІІ ст. "Всесвіт"

166,934

8 Забезпечити функціонування 

інклюзивно-ресурсних центрів

8.1. Придбання методичного,

навчального та програмного

забезпечення 

Департамент освіти міської

ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років



8.2. Проведення додаткових

корекційно-розвиткових занять в

закладах загальної середньої освіти

(субвенція з обласного бюджету)

Департамент освіти міської

ради

Проведено додаткові

корекційні заняття відповідно

до індивідуального плану

розвитку

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

8.3. Придбання спеціальних засобів

корекції психофізичного розвитку, що

дають змогу учню опанувати навчальну

програму та придбання спеціальних

засобів корекції для учнів спеціальних

класів (субвенція з обласного бюджету)

Департамент освіти міської

ради

Придбано спеціальні засоби

корекції

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

8.4. Проведення додаткових

корекційно-розвиткових занять в

закладах загальної дошкільної освіти

(субвенція з обласного бюджету)

Департамент освіти міської

ради

Проведено додаткові

корекційні заняття відповідно

до індивідуального плану

розвитку

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

8.5. Придбання спеціальних засобів

корекції психофізичного розвитку, що

дають змогу опанувати навчальну

програму дітям, які здобувають освіту

в інклюзивних групах закладів

дошкільної освіти 

Департамент освіти міської

ради

Придбано спеціальні засоби

корекції

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

9 Створити освітній простір для

самореалізації та змістовного дозвілля

учнів

9.1. Капітальний ремонт частини

приміщень першого поверху

житлового будинку для облаштування

навчальних приміщень з шахів за

адресою: 

м. Житомир, вул. Київська, 9

(виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018-2020

роки"

10 Забезпечити реалізацію проєкту "Єдина

школа"

10.1. Придбання планшетів, підтримка

користування вчителями, батьками та

учнями сервісів системи "Електронний

журнал" 

Департамент освіти міської

ради

Забезпечено програмний

супровід інформаційно-

комунікаційної системи

"Єдина школа"

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

10.2. Забезпечення покриттям Wi-Fi

закладів загальної середньої освіти

Департамент освіти міської

ради

З місцевого бюджету кошти не

виділялись

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років



11 Забезпечити оновлення матеріальної бази

їдалень у закладах дошкільної та загальної

середньої освіти 

11.1. Придбання холодильно-

технологічного обладнання для їдалень

закладів загальної середньої освіти на

умовах співфінансування державного

та місцевого бюджетів 70/30: ЗОШ №

30 та гімназії № 23

Департамент освіти міської

ради

Придбано холодильно-

технологічне обладнання для

ЗОШ № 30

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

11.2. Придбання пароконвектоматів та

зонту пристінного (витяжного) для

закладів дошкільної освіти, навчально-

виховних комплексів

Департамент освіти міської

ради

З місцевого бюджету кошти не

виділялись

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

12 Створити умови для запровадження у

процес фізичного виховання школярів

інноваційних освітніх програм

12.1. Участь у проєкті "ДжуніорZ"

(нова методика викладання фізичної

культури)  ЗОШ № 36

Департамент освіти міської

ради

З місцевого бюджету кошти не

виділялись

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

13 Створити умови для підготовки та

проведення зовнішнього незалежного

оцінювання з іноземних мов

13.1. Придбання пристроїв для

програмування компакт-дисків із

звуковим записом для закладів

загальної середньої освіти (субвенція з

державного бюджету місцевим

бюджетам)

Департамент освіти міської

ради

Придбано пристрої для

програмування для ЗОШ № 7

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

14 Забезпечити захист учасників освітнього

процесу під час карантину

14.1. Забезпечення дезінфікуючими

засобами захисту учасників освітнього

процесу в закладах загальної середньої

освіти (субвенція з державного

бюджету  місцевим бюджетам)

Департамент освіти міської

ради

Забезпечено дезінфікуючими

засобами учасників освітнього

процесу

Міська цільова програма розвитку

освіти Житомирської міської

об`єднаної територіальної громади на

період 2019-2021 років

Культура

1 Забезпечити організацію відпочинку і

дозвілля, задоволення потреб культурного

і духовного розвитку громадян.

Популяризація національних традицій,

звичаїв, обрядів

1.1. Організація та проведення

загальноміських свят, мистецьких

заходів

Управління культури міської

ради

Заходи проводились згідно з

затвердженим планом

(Новорічні та різдвяні свята,

Богоявлення Господнє,

Водохреща, традиційні

народні гуляння "Зиму

проводжаємо, Весну

зустрічаємо" тощо)

Комплексна цільова програма

розвитку культури Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади "Нова основа культурного

розвитку Житомирської міської

об′єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки"



2 Сприяти консолідації суспільства навколо

ідеї державності та соборності України,

утвердження у громадян почуття

національної свідомості, патріотизму

2.1. Організація та проведення

державних свят

Управління культури міської

ради

Заходи проводяться згідно з

затвердженим переліком (День

Соборності, День вшанування

учасників бойових дій на

території інших держав, День

Героїв Небесної Сотні, День

Конституції України, День

незалежності України)

Комплексна цільова програма

розвитку культури Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади "Нова основа культурного

розвитку Житомирської міської

об′єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки"

3 Залучити громадські організації до

реалізації культурно-мистецьких проектів,

акцій, фестивалів, конкурсів, національно-

патріотичного виховання молоді 

3.1. Проведення заходів культурного

спрямування спільно з громадськими

організаціями

Управління культури міської

ради

Фінансову підтримку для

реалізації проєктів

культурного спрямування

надано 6 громадським

організаціям

Комплексна цільова програма

розвитку культури Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади "Нова основа культурного

розвитку Житомирської міської

об′єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки"

4 Заохочувати обдарованих дітей та молоді,

розвиток їх професійної майстерності,

творчого потенціалу

4.1. Виплата стипендій міського голови

творчообдарованим учням, молоді

шкіл естетичного виховання дітей

Управління культури міської

ради

Стипендію міського голови

отримали 20 учнів

Комплексна цільова програма

розвитку культури Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади "Нова основа культурного

розвитку Житомирської міської

об′єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки"

Охорона дитинства

1 Забезпечити влаштування дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського

піклування, у сімейні форми виховання

1.1. Придбання житла та приміщень

для дитячих будинків сімейного типу

Служба (управління) у справах

дітей міської ради,

департамент бюджету та

фінансів міської ради

Міською радою виділено дві

земельні ділянки під

будівництво 2 (двох) дитячих

будинків сімейного типу (за

сприяння БФ «Міст в життя»

під керівництвом Вільгельма

Шрьодера (Німеччина)) на

провулку Евеліни Ганської, 33-

33А. Двоповерхові будинки

площею 290 кв. м. будуються

під ключ за спеціально

розробленими стандартами та

планом. Їх планується

передати новоствореним

родинам у 2021 році.

Програма забезпечення та захисту

прав дітей Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2019-2021 роки



1.2. Придбання меблів, побутової

техніки та інших предметів тривалого

вжитку для облаштування

новостворених дитячих будинків

сімейного типу (відповідно до потреби)

Житомирський міський центр

соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді, департамент

бюджету та фінансів міської

ради, служба (управління) у

справах дітей міської ради

Придбано меблі, побутову

техніку та інші предмети

тривалого вжитку для

облаштування новостворених

дитячих будинків сімейного

типу відповідно до потреби 

Програма забезпечення та захисту

прав дітей Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2019-2021 роки

2 Забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування, та

осіб з їх числа

2.1. Забезпечення дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування,

та осіб з їх числа соціальним житлом

шляхом співфінансування з місцевого

та обласного бюджетів в рамках

відповідної обласної програми, в тому

числі рецензування звітів і витрати

пов’язані з купівлею та оформленням

права власності на житло 

Служба (управління) у справах

дітей міської ради

Особі з числа дітей-сиріт,

позбавлених батьківського

піклування, на праві

користування надано квартиру

загальною площею 29,11 кв.м. 

Програма забезпечення та захисту

прав дітей Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2019-2021 роки

2.2. Облаштування соціального житла Житомирський міський центр

соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді, служба

(управління) у справах дітей

міської ради

Для облаштування соціального

житла придбано холодильник,

пральну машину, праску,

мультиварку

Програма забезпечення та захисту

прав дітей Житомирської міської

об’єднаної територіальної громади на

2019-2021 роки

2.3. Забезпечення дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування

та осіб з їх числа житлом, соціальним

житлом за рахунок субвенції з

державного бюджету місцевим

бюджетам

Департамент соціальної

політики міської ради, служба

(управління) у справах дітей

міської ради, Житомирський

міський центр соціальних

служб для сім'ї, дітей та

молоді 

Державна субвенція для

придбання житла для дітей-

сиріт, дітей позбавлених

батьківського піклування, та

осіб з їх числа, які

перебувають на квартирному

обліку у виконавчому комітеті

Житомирської міської ради не

призначалася, проте була

придбана квартира за кошти,

що були виділені у 2019 році.

За рахунок даної субвенції

забезпечено особу з числа

дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування

житлом на праві власності з

загальною площею 32,05 кв.м.

Комплексна Програма соціального

захисту населення Житомирської

міської територіальної громади на

2016-2020 роки



3 Сприяти утвердженню цінностей

здорового способу життя, моральних

цінностей у дитячому та молодіжному

середовищі 

3.1. Організація та проведення заходів,

соціальних акцій для профілактики

негативних явищ у дитячому і

молодіжному середовищі, утвердження

цінностей здорового способу життя

Житомирський міський центр

соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді міської ради

Проведено 203 групові та

індивідуальні заходи, у т. ч. в

онлайн режимі ( охоплено

близько 10 тис. осіб), для дітей

та молоді, що спрямовані на

утвердження здорового способу

життя, профілактики негативних

явищ серед дітей та молоді.

Проведено свято до Дня

усиновлення, захід "Веселі

старти" для прийомних дітей та

вихованців дитячих будинків

сімейного типу, 3 заходи до Дня

спільних дій в інтересах дітей,

щорічний міський конкурс

плакатів та малюнків "Твоє

майбутнє-це здорове

сьогодення", новорічне

привітання дітей, хворих на

фенілкетонурію, профілактичні

заходи на базі "Клініки дружньої

до молоді", Центру пробації, ГО

"Перспектива"

Міська цільова соціальна програма

підтримки сім'ї, дітей та молоді на

2018-2020 роки

4 Забезпечити умови проживання для дітей

сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, у тому числі для дітей з

інвалідністю та осіб з їх числа

максимально наближені до сімейних

4.1. Нове будівництво малого

групового будинку за адресою: м.

Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70

(в тому числі виготовлення проєктно-

кошторисної документації)

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію 

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018 -2020

роки"

Фізична культура і спорт

1 Забезпечити розвиток інфраструктури для

занять фізичною культурою та спортом,

проведення спортивних заходів

1.1. Будівництво Палацу спорту (за

адресою: Житомирська область, 

м. Житомир, бульвар Старий, 14а)

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з державного і

місцевого бюджетів не

виділялись

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018 -2020

роки" 

1.2. Капітальний ремонт території

благоустрою з влаштуванням

спортивного майданчика на території

КП "Парк" в м. Житомирі (територія

Гідропарку) (в тому числі

виготовлення проєктно-кошторисної

документації) 

Управління капітального

будівництва міської ради

Кошти з місцевого бюджету не

виділялись

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018 -2020

роки"



1.3. Реконструкція стадіону "Спартак"

дитячо-юнацької спортивної школи з

футболу "Полісся" в м. Житомирі 

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи завершено Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018 -2020

роки"

1.4. Реконструкція спортивного

майданчика за адресою: м.Житомир,

вул. Вітрука, 35 (виготовлення ПКД)

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018 -2020

роки"

2 Підтримувати та популяризувати велорух

та спортивний туризм в місті шляхом

організації і проведення змагань та

масових заходів

2.1. Проведення масових заходів

"Велодень" та "Дивогонка", а також

міських, обласних та Всеукраїнських

змагань з велоспорту

Департамент освіти міської

ради, управління у справах

сім’ї, молоді та спорту міської

ради, управління культури

міської ради, підприємства,

установи, громадські

організації, об’єднання, фонди

тощо

Загальноміські заходи

"Велодень" та "Дивогонка"

відмінено

Міська цільова соціальна програма

розвитку галузі фізичної культури і

спорту на 2016-2020 роки

3 Забезпечити розвиток дитячого, дитячо-

юнацького спорту, резервного спорту,

спорту вищих досягнень, спорту ветеранів

та спорту людей з інвалідністю

3.1. Забезпечення збірних команд

міста, окремих спортсменів з

неолімпійських, олімпійських видів

спорту та спорту людей з інвалідністю,

сучасним спортивним інвентарем,

обладнанням, спортивною формою

тощо

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту міської ради

Придбано спортивний

інвентар з боксу (ліцензійні

шоломи, перчатки, лапи)

Міська цільова соціальна програма

розвитку галузі фізичної культури і

спорту на 2016-2020 роки



3.2. Забезпечення організації та

проведення міських спортивних

змагань, участь в обласних та

всеукраїнських змаганнях збірних

команд та окремих спортсменів різних

вікових груп з визнаних у державі

видів спорту, що включені до

програми Олімпійських ігор 

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту міської ради,

департамент освіти міської

ради, управління культури

міської ради, навчальні

заклади І-ІV рівнів

акредитації, дошкільні,

позашкільні заклади, установи,

організації, федерації з видів

спорту, громадські організації

фізкультурно-спортивної 

спрямованості

Проведено 24 міських

спортивних заходів та

забезпечено участь

спортсменів у 14 змаганнях

обласного та всеукраїнського

рівнів. Наймасовіші - турнір з

футболу серед юнаків пам'яті

Д.Рудя, чемпіонат міста з

легкої атлетики, зимовий

кубок з футболу, турнір з

плавання пам'яті Ніни

Сосніної

Міська цільова соціальна програма

розвитку галузі фізичної культури і

спорту на 2016-2020 роки

3.3. Забезпечення організації та

проведення міських спортивних

змагань, участь в обласних та

всеукраїнських змаганнях збірних

команд та окремих спортсменів різних

вікових груп з визнаних у державі

видів спорту, що не включені до

програми Олімпійських ігор 

Управління міської ради: у

справах сім’ї, молоді та

спорту, освіти, культури

спільно з навчальними

закладами І-ІV рівнів

акредитації, дошкільними,

позашкільними закладами,

установами, організаціями,

федераціями з видів спорту,

громадськими організаціями

фізкультурно-спортивної 

спрямованості

Проведено 33 міських

спортивних заходи та

забезпечено участь

спортсменів у 10

всеукраїнських змаганнях з

неолімпійських видів спорту.

Наймасовіші - змагання з

веслування на човнах

"Дракон", кубок міського

голови з футзалу, турнір з

шахів до Дня Незалежності,

чемпіонати міста з карате та

айкідо, турнір з мотокросу,

турнір з самбо серед груп

початкової підготовки,

чемпіонат міста зі спортивної

аеробіки, змагання з

танцювального спорту "Cristal

Cup"

Міська цільова соціальна програма

розвитку галузі фізичної культури і

спорту на 2016-2020 роки



3.4. Проведення навчально-

тренувальних зборів з визнаних у

державі видів спорту, що включені до

програми Олімпійських ігор серед

спортсменів різних вікових груп для

підготовки їх до обласних змагань,

чемпіонатів та Кубків України,

Європи, світу, спортивних ігор молоді

України, юнацьких спортивних ігор,

багатоступеневих Всеукраїнських ігор

серед ветеранів спорту

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту міської ради

Забезпечення проведення 25

навчально-тренувальних 

зборів з олімпійських видів

спорту

Міська цільова соціальна програма

розвитку галузі фізичної культури і

спорту на 2016-2020 роки

3.5. Проведення навчально-

тренувальних зборів з визнаних у

державі видів спорту, що не включені

до програми Олімпійських ігор серед

спортсменів різних вікових груп для

підготовки їх до обласних змагань,

чемпіонатів та Кубків України,

Європи, світу, спортивних ігор молоді

України, юнацьких спортивних ігор,

багатоступеневих Всеукраїнських ігор

серед ветеранів спорту

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту міської ради

Забезпечено проведення 23

навчально-тренувальних 

зборів з неолімпійських видів

спорту

Міська цільова соціальна програма

розвитку галузі фізичної культури і

спорту на 2016-2020 роки

4 Утвердити спортивний авторитет

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на всеукраїнській

та міжнародній арені, проведення

напівмарафону, спільні спортивні заходи з

містами-побратимами тощо

4.1. Проведення Всеукраїнських та

міжнародних заходів з метою

утвердження спортивного авторитету

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту міської ради

Проведено V Нова пошта-

Космічний напівмарафон в

онлайн режимі та дитячі

забіги. Всього взяло участь

500 осіб в місті Житомирі та

1000 - за межами міста

Міська цільова соціальна програма

розвитку галузі фізичної культури і

спорту на 2016-2020 роки

4.2. Надання фінансової допомоги

мешканці м. Житомира члену

Національної збірної команди України

з триатлону Єлістратовій Ю.О. для

забезпечення участі у міжнародних

змаганнях

Департамент соціальної

політики міської ради,

управління у справах сім’ї,

молоді та спорту міської ради

Надано фінансову допомогу Комплексна Програма соціального

захисту населення Житомирської

міської територіальної громади на

2016-2020 роки

4.3. Надання фінансової допомоги

члену Національної збірної команди

України з триатлону Мартиненку Є.В.

для забезпечення участі у міжнародних

змаганнях

Департамент соціальної

політики міської ради,

управління у справах сім’ї,

молоді та спорту міської ради

Надано фінансову допомогу Комплексна Програма соціального

захисту населення Житомирської

міської територіальної громади на

2016-2020 роки



5 Заохочувати мешканців міста, зокрема

дітей та молодь, до занять фізичною

культурою та спортом

5.1. Навчання дітей та молоді

плаванню 

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту міської ради,

департамент освіти міської

ради, управління з

надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення

міської ради, федерації з видів

спорту

У зв'язку з карантином

проведення занять з плавання

відмінено

Міська цільова соціальна програма

розвитку галузі фізичної культури і

спорту на 2016-2020 роки

5.2. Призначення стипендії

Житомирського міського голови

обдарованим та перспективним

спортсменам міста

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту міської ради,

ДЮСШ, федерації з видів

спорту, громадські організації

фізкультурно-спортивного 

спрямування

Стипендії міського голови

отримали 110 кращих

спортсменів міста

Міська цільова соціальна програма

розвитку галузі фізичної культури і

спорту на 2016-2020 роки

5.3. Надання гранту Житомирської

міської ради громадським організаціям

спортивного спрямування для

реалізації кращих проєктів

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту міської ради,

Житомирський регіональний 

центр з фізичної культури і

спорту інвалідів «Інваспорт»,

громадські організації

фізкультурно-спортивного 

спрямування

Конкурс не проводився.

Вносяться зміни до

Положення про надання

гранту міського голови для

спортивних громадських

організацій. Конкурс проєктів

для отримання грантів буде

проведено у 2021 році.

Міська цільова соціальна програма

розвитку галузі фізичної культури і

спорту на 2016-2020 роки

Інші заходи

1 Створити та забезпечити функціонування

центрів надання адміністративних послуг,

у тому числі послуг соціального

характеру, в форматі "Прозорий офіс"

1.1. Реконструкція приміщень

адміністративної будівлі м.Житомира,

пов'язана зі створенням і

забезпеченням функціонування центрів

надання адміністративних послуг, у

тому числі послуг соціального

характеру, в форматі "Прозорий офіс"

за адресою:

м. Житомир, вул. Перемоги, 55

Управління капітального

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018 -2020

роки"



1.2. Реконструкція приміщень

адміністративної будівлі

Корольовської районної ради

м.Житомира, пов'язана зі створенням і

забезпеченням функціонування центрів

надання адміністративних послуг, у

тому числі послуг соціального

характеру, в форматі "Прозорий офіс"

за адресою:

 м. Житомир, площа Польова, 8

Управління капітального

будівництва міської ради

Роботи завершено Програма "Будівництво

(реконструкція, капітальний ремонт)

об'єктів комунальної власності

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади на 2018 -2020

роки"

1.3. Придбання програмного та

технічного забезпечення для

організації електронної черги, роботи

прес- та медіацентру, забезпечення

зв'язку

Виконавчий комітет міської

ради 

Програмне та технічне

забезпечення придбано

969,0

1.4. Придбання обладнання для

забезпечення надання соціальних

послуг, в т.ч. особам з інвалідністю, та

телефонії

Департамент соціальної

політики міської ради 

Обладнання придбано 738,8

2 Забезпечити потреби виборчого округу на

об'єкти соціально-культурного та житлово-

комунального господарства Житомирської

міської об'єднаної територіальної громади

за пропозиціями депутатів міської ради,

районних в м. Житомирі рад та

Житомирської обласної ради

2.1. Проведення благоустрою території

Житомирської міської об'єднаної

територіальної громади, ремонтів

житлового фонду, зміцнення

матеріально-технічної бази бюджетних

установ та комунальних підприємств,

надання матеріальної допомоги, інші

видатки щодо розвитку культури,

освіти, охорони здоров'я, спорту,

соціального захисту, житлово-

комунального господарства та

виконання заходів міських цільових

програм

Виконавчі органи міської ради Забезпечено потреби виборчих

округів на об'єкти соціально-

культурного та житлово-

комунального господарства

громади за пропозиціями

депутатів міської ради,

районних в м. Житомирі рад та

Житомирської обласної ради

В межах бюджетних призначень



3 Сприяти матеріально-технічному

забезпеченню готовності Житомирського

відділу Головного управління

Національної поліції в Житомирській

області на виконання завдань за

призначенням

3.1. Придбання форменого одягу,

запасних частин для службового

транспорту, канцелярських товарів та

проведення ремонтних робіт

автотранспорту (субвенція з місцевого

бюджету державному бюджету)

Житомирський відділ

Головного управління

Національної поліції в

Житомирській області,

департамент бюджету та

фінансів міської ради 

Надано субвенцію з місцевого

бюджету державному бюджету

на виконання заходу

300,0

4 Сприяти матеріально-технічному

забезпеченню готовності Житомирського

прикордонного загону Державної

прикордонної служби України на

виконання завдань за призначенням

4.1. Придбання матеріалів для

відновлення системи теплопостачання,

електропостачання та водовідведення

(субвенція з місцевого бюджету

державному бюджету)

Житомирський прикордонний

загін Державної прикордонної

служби України, департамент

бюджету та фінансів міської

ради 

Надано субвенцію з місцевого

бюджету державному бюджету

на виконання заходу

200,0

5 Сприяти матеріально-технічному

забезпеченню готовності Управління

Служби безпеки України в Житомирській

області до виконання завдань за

призначенням

5.1. Придбання автомобільної техніки,

спеціальних технічних засобів

(субвенція з місцевого бюджету

державному бюджету)

Управління Служби безпеки

України в Житомирській

області

Надано субвенцію з місцевого

бюджету державному бюджету

на виконання заходу

4500,0

6 Встановити меморіальну дошку

Почесному громадянину міста Житомира

6.1. Виготовлення та встановлення

меморіальної дошки Башеку

Володимиру Йосиповичу на фасаді

будівлі по вул. Шевченка, 2 в

м.Житомирі

Управління охорони здоров'я

міської ради, КП "Дитяча

лікарня" Житомирської

міської ради 

Виготовлено та встановлено

меморіальну дошку

33,0

7 Становлення та розвиток місцевого

самоврядування

Сплата членських внесків до Асоціації

міст України

Планово-фінансовий відділ

міської ради 

Сплачено членські внески 1000,0


