ЗВІТ ПРО
ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ
СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО
І КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ
ЗА 202О РІК
Житомирська
територіальна громада

РОЗРОБНИК

Департамент економічного
розвитку міської ради
спільно з виконавчими
органами міської ради

ДЕМОГРАФІЯ
У 2020 році чисельність населення
міста зменшилась на 811 осіб,
у порівнянні з 2019 роком

-1678 осіб
Природне скорочення

266936

+867 осіб

265240

Міграційний приріст

264318

263507

2450 осіб
Населення села Вереси

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

ДЕМОГРАФІЯ
Природний приріст,
скорочення населення, осіб

2491

3219

3262

3010

2211

2017 рік

3569

2042

2018 рік

2019 рік

1891

2020 рік

-519
Кількість живонароджених

-1051

Кількість померлих

Природний приріст, скорочення населення (-)

-1177

-1678

ДЕМОГРАФІЯ
Міграційний рух
населення, осіб

4888

4985

4730

4243
3378

4473
3606

3286

867
255

92
2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

-645
Кількість прибулих

Кількість вибулих

Міграційний приріст, скорочення (-)

ЕКОНОМІКА

Підприємництво
3 великих
130 середніх
2762 малих
підприємств

Зайнятість
середньооблікова кількість
штатних працівників
підприємств, установ,
організацій міста

75,0 тис. осіб
на підприємствах міста

17956 ФОПів

42,9 тис. осіб

Заробітна плата
IV квартал 2020 року

11308,0 грн
на 15,4% більше
ніж у IV кварталі
2019 року

ЕКОНОМІКА
Експорт та імпорт
товарів
188,2

Сальдо

160,2

-29,5

156,1

176,6

211,2

186,9

179,8 157,4

млн дол.США

Торговельні партнери

101

країна

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Обсяг імпорту товарів, млн дол. США
Обсяг експорту товарів, млн дол. США

2020 рік

«Ефективне місто»
Розвиток конкурентоспроможної економіки
ІНФОРМАЦІЙНА
ПІДТРИМКА

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
РІВНЯ ПІДПРИЄМЦІВ

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА
ПІДТРИМКА

Наповнення
інвестиційного порталу
Геопортал

33 тренінги
5 вебінарів
1 «Круглий стіл»

Часткове відшкодування відсотків
за користування кредитом на
реалізацію бізнес-проєктів

396 осіб

ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ

СПІВПРАЦЯ

1 бізнес-форум, 50 осіб

Офіс залучення інвестицій
«UkraineInvest»
Офіс просування експорту
Міжнародна громадська
організація «FIABCI-Ukraine»

Відзначення кращих підприємців
Екскурсії для учнів ПТУ на 4
підприємства міста

Договори з 4 банками

ПІДТРИМКА НА ПЕРІОД
КАРАНТИНУ
Допомога по частковому
безробіттю (держбюджет)
4379 осіб - 29,0 млн грн
Одноразова допомога
1084 найманих працівників
3,98 млн грн

«Ефективне місто»
Розвиток конкурентоспроможної економіки

РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 3
РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ

ЗАПЛАНОВАНО РОЗРОБКУ 7
ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ
АКТІВ

ВІДСТЕЖЕНО 12
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ
3 – БАЗОВІ
2 – ПОВТОРНІ
7 – ПЕРІОДИЧНІ

РОЗРОБЛЕНО 3 ПРОЄКТИ
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ ДІЄ
24 РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ

«Інноваційне місто»
Розвиток людського капіталу, інфраструктури та
управління через впровадження нових підходів і
технологій

ЯКІСНА
СУЧАСНА
ОСВІТА

РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ
6 НВК перепрофільовано в 5 ЗДО та початкову школу
Відновлено роботу 4 груп у ЗДО №25, 34, 38, 65

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
48 комплектів обладнання для кабінетів математики, фізики, хімії, біології,
географії, у т. ч. 2 STEM –лабораторії для ЗСО та ДЗ «Центр сфери
обслуговування» (10,7 млн грн державний бюджет)
27 комплектів комп’ютерної і оргтехніки – 12 закладів
8 комплектів мультимедійного обладнання – 8 закладів
Пристрої для програвання компакт-дисків із звуковим записом для ЗОШ №7

ПІДТРИМКА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ
ПОТРЕБАМИ
Обладнання і спеціальні засоби корекції для дітей з особливими освітніми
потребами для ЗДО, ЗСО (1,9 млн грн державний бюджет)
Спеціальні засоби корекції та корекційно-розвиткові заняття для приватних
шкіл «Сяйво», «Всесвіт» (166,9 тис. грн міський бюджет)

«Інноваційне місто»
Розвиток людського капіталу, інфраструктури та
управління через впровадження нових підходів і
технологій

ЯКІСНА
СУЧАСНА
ОСВІТА

ОСНАЩЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В
РАМКАХ ПРОЄКТУ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»
85 комплектів комп’ютерного, мультимедійного обладнання
106 комплектів мультимедійного контенту для комп’ютерної техніки
96 багатофункціональних пристроїв
80 ламінаторів
109 комплектів дидактичних матеріалів
2486 комплектів меблів, пуфи і шафи
КОМФОРТНЕ, БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Капітальний ремонт:
покрівель ЦРД №41, ЗДО №45,56,73
перекриття старого корпусу гімназії №23
території благоустрою та вхідної групи будівлі ліцею №24
ЗАОХОЧЕННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
89 учнів-переможців олімпіад, МАН, турнірів, конкурсів
20 вихованців ШХМ «Сонечко»
30 переможців обласного конкурсу «Обдарованість року»

«Інноваційне місто»
Розвиток людського капіталу
Реалізовано 30 проєктів спільно з ГО

МОЛОДІЖНА
ПОЛІТИКА

Гранти міського голови на реалізацію творчих проєктів –
8 житомирян

Міський конкурс бізнес-проєктів підприємницької
діяльності серед молоді, «Професійна орієнтація серед
дітей та молоді Житомира», «Школа соціального
підприємництва», «Школа фінансової грамотності»,
«Тиждень фінансової грамотності»
«Школа місцевого самоврядування» – 96 слухачів
203 заходи, спрямовані на утвердження здорового
способу життя, профілактики негативних явищ серед
дітей та молоді, 10 тис. осіб

15 заходів щодо підтримки сімейних цінностей
27 заходів Пластового молодіжного центру, 7,4 тис. осіб
Стипендія міського голови – 21 студент ВНЗ
Надано 3 пільгові довготермінові кредити на
будівництво та придбання житла молодим сім’ям з
дітьми та молодому спеціалісту

«Комфортне місто»
Сучасна інфраструктура для проживання
Капітальний ремонт:

Конкурс на
нежитлове приміщення під житло
проведення
28 ліфтів, з них 24 на умовах 30% на 70% капітального ремонту
внутрішня мережа водопостачання
у багатоквартирних
внутрішня мережа теплопостачання
будинках на умовах
віконні блоки МЗК
співфінансування
сходи у підвал
8 прибудинкових територій

Поточний ремонт прибудинкових
територій на 158 об’єктах

30% кошти співвласників
70% кошти місцевого бюджету

Встановлено 25 дитячих майданчиків

15 об’єктів капремонту
на 2021 рік

«Комфортне місто»
Сучасна інфраструктура для проживання, ділових людей
та відвідувачів міста

Капітальний ремонт доріг
вул. В. Бердичівська
частина вул. Київської

Поточний ремонт доріг
156,3 тис. м кв. м. Житомир
4,5 тис. м кв. с. Вереси

Будівництво світлофорного об'єкта
вул. Чуднівська, 113
4 «острівців безпеки» на вул. Київській та
Параджанова (держбюджет)
Світловідбиваючі вставки вул. Чуднівська
Проєкт «TUMI: шлях до школи»
Будівельно-монтажні роботи навколо 4 шкіл
Встановлено 100 велопарковок
2 радари вимірювання швидкості

«Комфортне місто»
Сучасна інфраструктура для проживання, ділових людей
та відвідувачів міста

Перевезено пасажирів
44,2 млн осіб
21,4 млн осіб - тролейбуси

Придбано 38 тролейбусів (ЄБРР)
Капремонт 2 тролейбусів
Середній ремонт 1 тролейбуса

менше на 38,3% ніж у 2019 році

Маршрут №7 «Вереси-Сінний ринок»

4,5 млн осіб - трамваї

Тендер на будівництво тролейбусної лінії
в мікрорайон Мальованка
Угода з переможцем тендеру

менше на 37,6% ніж у 2019 році

18,3 млн осіб - автомобільний транспорт
менше на 37,3% ніж у 2019 році

ПКД на капремонт мийного комплексу

«Активне місто»
Створення середовища для самореалізації та
змістовного дозвілля
Громадськими організаціями за кошти
міського бюджету реалізовано 4 проєкти

Понад 400 культурно-масових, освітніх та
розважальних заходів

Проведено 16-й всеукраїнський конкурс
дитячого читання «Книгоманія», міський
конкурс дитячого читання «Чемпіон зі
швидкочитання», літній клуб «Читачун»,
онлайн-конкурс творчих робіт «Дитинство
в долонях захисників», акція-послуга
«Книгоноша, або Книга додому», проєкт
«Літня бібліотека»

Організовано 37 державних, загальноміських
та мистецьких заходів: «Пісенний спас»,
Міжнародна хореографічна асамблея імені
Н. Скорульської, міжнародний мистецький
пленер «Кращий художник 2020», «День
житомирян», Космічний фестиваль
імені С.П. Корольова «KOROLEV AVIA FEST»

Музичні вечори на Михайлівській

Виплачено стипендії міського голови
20 творчообдарованим учням мистецьких
шкіл

«Активне місто»
Створення середовища для самореалізації та
змістовного дозвілля
Проведено 57 змагань: «Teteriv Open», V Нова поштаКосмічний напівмарафон, чемпіонат України з
веслування на човнах «Дракон», чемпіонати міста з
футзалу, легкої атлетики, турнір з футболу серед
юнаків пам’яті Д. Рудя, турнір з мотокросу тощо
Проведено 48 навчально-тренувальних зборів з
олімпійських, неолімпійських видів спорту та 4 ‒ для
осіб з інвалідністю
Забезпечено участь спортсменів у 24 всеукраїнських
змаганнях
Підтримка та популяризація велоруху та спортивного
туризму: «Гора пригод», «Поліська осінь»
Капітально відремонтовано та реконструйовано
4 спортивні майданчики
Заохочення обдарованих спортсменів та їх тренерів:
110 спортсменів, 40 тренерів

«Зелене місто»
Впровадження принципів сталого міського розвитку та
адаптація до змін клімату

РОЗВИТОК МІСЬКОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ-2
ESOTECH D.D.
Реконструкція каналізаційних очисних споруд
(включаючи заміну механічного та
електричного обладнання та каналізаційних
мереж)
10 599,7 тис. євро

JV RIKO-HIDROINZENIRING
Реконструкція насосних станцій водопроводу
та водоочисної станції
11 858,0 тис. євро

KSM-GROUP
Реконструкція водопровідних мереж
137 700,6 тис. грн

«Зелене місто»
Впровадження принципів сталого міського розвитку та
адаптація до змін клімату
РОЗВИТОК МІСЬКОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ-2
Замінено 10 км мереж водопостачання
Переукладено 4 дюкерні переходи
Переоснащено 2 водопровідних павільйони
Замінено обладнання у 9 водопровідних камерах
Встановлено 4 насоси у машиному залі КП
Триває реконструкція ВНС №2
Модернізовано 2 підвищувальні насосні станції

Реконструйовано 1,1 км каналізаційних
мереж
Придбано 4 насоси для ГКС (грант CMSR)
За кошти інвестора збудовано:
Каналізаційну насосну станцію по вул. Залізничній
500 м самопливного колектора,
1 км напірної каналізаційної мережі

Придбано екскаватор та каналопромивну машину

«Зелене місто»
Впровадження принципів сталого міського розвитку та
адаптація до змін клімату
Проєкт з розвитку системи
теплопостачання у місті Житомирі за
фінансування Європейського Банку
Реконструкції та Розвитку (ЄБРР)
Проєкт з енергоефективності у місті
Житомирі за фінансування державного
секретаріату з економічних питань
Швейцарської Конфедерації (SЕCО)
•
•
•

Замінено 4,6 км мереж теплопостачання
Реконструкція котельні РК-10 (будівництво
установки Ренкіна). Рівень готовності
об’єкту – 60%.
Встановлено 71 ІТП в багатоповерхових
будинках

Придбано 3 спеціальних автомобілі

«Зелене місто»
Впровадження принципів сталого міського розвитку та
адаптація до змін клімату
СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ,
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ, ДОСТУПНИХ
ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ ТА ЗОН
ВІДПОЧИНКУ
Капітальний ремонт набережної річки
Тетерів, рівень готовності - 85%.
Реконструкція
Сквер на Польовій, рівень готовності –
90%.
Сквер в мікрорайоні Корбутівки «Музей
каменю Житомирщини», рівень готовності
– 90%.
Територія благоустрою бульвару Нового,
рівень готовності – 50%.
Будівництво
Скейт-парк на бульварі Новому, рівень
готовності – 60%.
Каскадні сходи в мікрорайоні Маликова

«Зелене місто»
Впровадження принципів сталого міського розвитку та
адаптація до змін клімату

ЕНЕРГЕТИЧНА ТА КЛІМАТИЧНА ПОЛІТИКА

вдосконалення системи
управління та сертифікації
енергетичною політикою
міста «Європейська
енергетична відзнака»

підвищення сталості
енергоменеджменту
та фасілітіменеджменту
в бюджетних закладах

стимулювання ефективного
споживання енергетичних
ресурсів бюджетними
закладами

співпраця із зацікавленими
сторонами щодо енергетичної
та кліматичної політики міста
на національному та
міжнародних рівнях.

«Зелене місто»
Впровадження принципів сталого міського розвитку та
адаптація до змін клімату
ВПРОВАДЖЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ З
ПИТАНЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Відшкодування з місцевого
бюджету відсотків або тіла
«теплих кредитів»
97 ОСББ, 10,5 млн грн

Організація навчань для управителів
багатоквартирних житлових будинків,
представників виконавчих органів,
комунальних підприємств,
бюджетних закладів та установ

ВПРОВАДЖЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ

ТЕРМОРЕНОВАЦІЯ БУДІВЕЛЬ
БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

Відшкодування відсотків по кредиту в
рамках реалізації програми «Енергодім»
1 ОСББ, 26,4 тис. грн

Укладено протокол про наміри між
міською радою та Німецьким державним
банком розвитку (KFW) про реалізацію
проєкту «Енергоефективність у
громадах»

«Інклюзивне місто»
Рівні можливості для всіх категорій мешканців, якісна
медицина і високий рівень безпеки
Придбано мамографічну
систему з функцією
Програма відшкодування
томосинтезу, ангіографічне
вартості препарату хворим на
Відкрито вірусологічну
обладнання, 6 апаратів ШВЛ,
цукровий діабет ‒
у т. ч. один для
лабораторію
14,2 млн грн, у т. ч.
новонароджених, неонатальне
вул. Святослава Ріхтера, 23
ліжко з лампою для
2,6 млн грн з місцевого
Створено мамологічний центр
фототерапії, багаторежимний
бюджету
інфузійний насос, кардіомонітор

Відкрито амбулаторію
вул. Покровська, 159

Створення єдиного
медичного інформаційного
простору:
придбано 140 комп’ютерів,
124 примірників медичних
інформаційних систем,
30 багатофункціональних
пристроїв, 45 принтерів

На проведення заходів із
запобігання поширенню
коронавірусної інфекції ‒
38,0 млн грн з МБ
Для удосконалення систем
кисневого забезпечення
лікарень 8,6 млн грн з ДБ

Благодійна допомога для
боротьби з COVID:
у натуральній формі –
33,5 млн грн
у грошовій формі –
714,4 тис. грн
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медицина і високий рівень безпеки
Адресна матеріальна допомога з місцевого бюджету – 13,3 млн грн
Допомога на дітей фізичних осіб-підприємців І і ІІ групи платників
єдиного податку – 12,3 млн грн
Реабілітаційні послуги ‒ 327 дітей з інвалідністю, санаторнокурортне лікування – 1204 особи з інвалідністю
Організовано роботу 2-х малокомплектних груп денного догляду з
харчуванням для дітей з важкими порушеннями розвитку
Придбано 2 автомобілі, обладнані підйомником, для осіб з
обмеженими фізичними можливостями – 2,4 млн грн
Щомісячна адресна допомога - 24 дитини загиблих
військовослужбовців
Грошова компенсація за належні для отримання житлові
приміщення – 5 родин осіб учасників АТО/ООС (7,2 млн грн) та
1 родина внутрішньо переміщених осіб, які захищали територіальну
цілісність країни (1,2 млн грн)
Завершено реконструкцію приміщень адміністративної будівлі
Корольовської районної ради для функціонування «Прозорого
офісу»
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Рівні можливості для всіх категорій мешканців, якісна
медицина і високий рівень безпеки

Виділено дві земельні ділянки під будівництво 2 дитячих
будинків сімейного типу
Виділено земельну ділянку для будівництва малого
групового будинку для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, у тому числі дітей з інвалідністю
Придбано житло одній особі з числа дітей-сиріт, осіб,
позбавлених батьківського піклування, на умовах
співфінансування з обласного та місцевого бюджетів,
здійснено його облаштування за кошти місцевого бюджету
Придбано квартиру одній особі з числа дітей сиріт, осіб
позбавлених батьківського піклування за кошти державної
субвенції, виділені у 2019 році
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ПРОГРАМА «БЕЗПЕЧНЕ МІСТО»
КАМЕРИ ВІДЕОСПОСТРЕЖЕННЯ
8 – вул Селецька

4 – сквер ім. О. Ольжича
21 – ДНЗ № 44
32 – 6 ОСББ
6 – с. Вереси

ПРОЄКТ
«ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОФІЦЕР ГРОМАДИ»
10 автомобілів – 4,5 млн грн
14 приміщень – 654,6 тис. грн
меблі – 128,9 тис. грн
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«МАЙСТЕРНЯ МІСТА»
23 заходи, 16,7 тис. осіб

«КРАЩИЙ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИЙ ПРОЄКТ»
3 проєктні пропозиції
Переможець – «Реконструкція бульвару Нового»

«VII ВСЕУКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ
ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ МІСТ»
200 учасників, Facebook – 29,4 тис. осіб

«ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ
ЖИТОМИРЯНИНА»
Проєкт «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні»

ЧАТ-БОТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОТГ

ПЛАТФОРМА ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ

ЖИВИ ЖИТОМИРОМ –
СТВОРЮЙ ЖИТОМИР

