
ЗВІТ 

про роботу департаменту економічного розвитку міської ради 

за 2020 рік 

 

У 2020 році робота здійснювалась відповідно до повноважень та 

нормативно-правової бази України, положення про департамент, рішень сесії 

та виконавчого комітету Житомирської міської ради, доручень та 

розпоряджень вищого керівництва.  

Реалізація державної регуляторної політики міською радою та її 

виконавчими органами здійснюється відповідно до норм Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності».  

Відповідно до статті 31 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на департамент  

покладено повноваження у здійсненні державної регуляторної політики 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади. 

 Для дотримання принципу послідовності та передбачуваності 

регуляторної політики здійснюється планування діяльності виконавчих 

органів міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів.  

Затверджений план оприлюднено на офіційному сайті Житомирської 

міської ради http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=9727 та опубліковано в газеті.  

В даний час в місті  діє 26 регуляторних акта. 

Упродовж 2020 року розроблено три проєкти регуляторних актів, а 

саме:  

- проєкт рішення виконавчого комітету «Про затвердження вартості 

проїзду в громадському транспорті Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади»; 

- проєкт рішення виконавчого комітету «Про диспетчеризацію 

пасажирських перевезень в Житомирській міській об’єднаній 

територіальній громаді»; 

- проєкт рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження 

Положення про порядок проведення конкурсу з визначення 

забудовника для будівництва, реконструкції об’єктів житлового 

призначення, соціального та доступного житла Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади». 

До проєктів регуляторних актів підготовлені відповідний аналіз 

регуляторного впливу та базове відстеження результативності. З метою 

одержання пропозицій та зауважень від фізичних, юридичних осіб та їх 

об’єднань проекти регуляторних  актів  разом з відповідним  аналізом 

регуляторного впливу було оприлюднено на офіційному сайті Житомирської 

міської ради. 

Упродовж 2020 року прийнято три регуляторних акти: 

-  рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 

20.05.2020 № 547 «Про диспетчеризацію пасажирських перевезень в 

Житомирській міській об’єднаній територіальній громаді»; 

http://zt-rada.gov.ua/?3398%5b0%5d=9727


- рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 

28.05.2020 № 596 «Про затвердження вартості проїзду в громадському 

транспорті Житомирської міської об’єднаної територіальної громади», 

- рішення виконавчого комітету міської ради від 15.07.2020 № 796 «Про 

затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення 

забудовника для будівництва, реконструкції об’єктів житлового призначення, 

соціального та доступного житла Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади». 

02.12.2020 року  втратило чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 26.05.2011 № 347 «Про встановлення тарифів на послуги з 

вивезення та захоронення твердих і рідких побутових відходів, що надаються 

КАТП-0628» (рішення від 02.12.2020 № 1424 «Про встановлення тарифів на 

послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення), що надаються 

комунальним підприємством "Автотранспортне підприємство 0628" 

Житомирської міської ради, та погодження інвестиційної програми»). 

Періодичні відстеження здійснювались щодо 7 регуляторних актів. 

Повторне відстеження здійснювались щодо 2 регуляторних актів. 

Періодичні відстеження здійснювались щодо таких регуляторних актів: 

- рішення міської ради від 10.06.2015 № 931 «Про затвердження 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста 

Житомира та введення в дію нових розмірів плати за земельні ділянки у м. 

Житомир»; 

- рішення виконавчого комітету міської ради від 11.03.2010 №168  «Про 

затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі»; 

- рішення міської ради від 21.11.2007 № 413 «Про затвердження Правил 

торгівлі на ринках міста Житомира»;  

- рішення Житомирської міської ради від 29.09.2005 № 550 “Про 

затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що 

перебуває у власності територіальної громади міста Житомира”;  

- рішення міської ради від 21.11.2007 № 439 «Про затвердження 

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення  на яких розміщені 

об’єкти нерухомого майна»;  

- рішення виконавчого комітету міської ради від 20.10.2005 № 681 “Про 

порядок надання дозволів на виконання робіт пов’язаних з порушенням 

благоустрою в м.Житомирі”;  

- рішення виконавчого комітету міської ради від 21.09.2016    № 887 

«Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та 

іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в 

утриманні об’єктів благоустрою на території міста Житомира». 

Повторні відстеження здійснювались щодо таких регуляторних актів: 

- рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 

03.07.2019 № 639 «Про затвердження Правил приймання стічних вод 

споживачів до системи централізованого водовідведення м. Житомира»;  



- рішення виконавчого комітету міської ради від 18.09.2019 № 1007 

«Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи 

об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг на 

території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади» За 

результатами відстеження результативності цього регуляторного акта 

зроблено висновок, що внаслідок дії регуляторного акта у 2020 році:  

- у порівнянні із 2019 роком зменшилась кількість скарг мешканців до 

виконавчого комітету міської ради щодо перевищень рівнів шуму, 

порушень громадського порядку через діяльність об’єктів торгівлі, 

закладів ресторанного господарства та сфери послуг у нічний час у 

2,5 рази, а у порівнянні із 2018 роком у 2020 році зменшилась у 5,4 

рази; 

- у порівнянні із 2019 роком кількість скарг, які надійшли від 

мешканців житлових будинків, в яких розміщені об’єкти торгівлі, 

заклади ресторанного господарства та сфери послуг з режимом 

роботи у нічний час, зменшилась у 5 раз, а у порівнянні із 2018 

роком у 2020 році кількість скарг мешканців зменшилась у 7,3 рази;   

- кількість об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та 

сфери послуг, яким встановлено режим роботи у нічний час, за 

період дії регуляторного акта зросла на 7,7%; 

- зменшено рівень втручання виконавчого комітету Житомирської 

міської ради у питання встановлення режиму роботи об’єктів у 

нічний час, які розміщенні у житлових будинках, та забезпечено 

врахування інтересів мешканців шляхом погодження із власниками 

приватизованих / викуплених квартир, суміжних до об’єкта, та 

квартир, які розміщуються над об’єктом, питання роботи таких 

об’єктів  у нічний час; 

- запроваджено системний підхід щодо скасування встановленого 

режиму роботи об’єкта у нічний час на підставі колективних скарг 

мешканців та за поданням контролюючих органів.   

 

Інформація щодо здійснення державної регуляторної політики 

Житомирською міською радою та її виконавчими органами постійно 

розміщується на офіційному сайті Житомирської міської ради в розділі 

«Регуляторна діяльність» http://zt-rada.gov.ua/36.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 

року №835  передбачає, що всі розпорядники публічної інформації повинні 

оприлюднювати в формі відкритих даних переліки діючих регуляторних 

актів та інформацію, визначену законодавством про засади регуляторної 

політики.  

З метою забезпечення ефективного обміну інформацією між 

розпорядниками та користувачами інформації створено набори даних 

«Перелік регуляторних актів Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади» і «План підготовки регуляторних актів 

http://zt-rada.gov.ua/36
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF


Житомирської міської об’єднаної територіальної громади» на  сайті  

https://data.gov.ua/. 

З метою формування сприятливого підприємницького середовища 

відділом інвестицій та підприємництва локалізовано та постійно 

підтримуються у актуальному стані бізнес кейси на Платформі ефективного 

регулювання PRO https://regulation.gov.ua/. PRO – це низка унікальних 

сучасних сервісів, що допомагають підприємцям виконувати вимоги 

законодавства та інструментів для органів влади задля втілення сервісного 

підходу взаємодії з бізнесом. Платформу розроблено Офісом ефективного 

регулювання BRDO, що створений за ініціативи Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України і західних партнерів в рамках ініціативи 

EU4Business.  

З метою удосконалення інформаційної та ресурсної підтримки 

суб’єктів малого і середнього підприємництва на Інвестиційному порталі 

Житомира (далі – Портал) Invest in Zhytomyr https://investinzhytomyr.com/ та 

офіційному сайті Житомирської міської ради (далі – Сайт) в розділі 

«Економіка» http://zt-rada.gov.ua/news?3444[0]=7 постійно висвітлюються 

актуальні питання щодо здійснення підприємницької діяльності, проведення 

виставок-ярмарок, форумів, семінарів.  В розділах «Інвестиційні пропозиції» 

Порталу та «Інвестуйте в Житомир» Сайту 

https://investinzhytomyr.com/category-investment/zemelni-dilyanki-greenfield/  – 

інформація щодо інвестиційного потенціалу міста, а саме: вільні земельні 

ділянки, виробничі площі, інвестиційні проекти. В розділах «Корисні 

посилання» https://investinzhytomyr.com/korisni-posilannya/  та «Документи» – 

інформація щодо нормативно-правових актів міської ради та її виконавчого 

комітету, корисна інформація для існуючого бізнесу та для фізичних осіб, які 

хочуть розпочати власну справу. Також активна комунікація з бізнес-

спільнотою міста ведеться через сторінку Департаменту у соціальній мережі 

Facebook та Telegram. 

  З метою створення  сприятливих  умови для розростання середовища 

бізнесу в місті, 13 лютого підписано Меморандум щодо співпраці і 

партнерства у сфері розвитку підприємницького, інноваційного середовища,  

прискорення соціально-економічного розвитку Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади.   

 Підписантами угоди стали департаментм економічного розвитку,   КУ 

«Агенція розвитку міста» міської ради та Житомирський міський центром 

зайнятості.  

Створено простір для розвитку підприємництва, який функціонуватиме 

на базі Житомирського міського центру зайнятості.  Тут будуть надаватись  

консультації у сфері розвитку бізнесу, проводитись навчальні заходи 

(семінари, тренінги, школи підприємництва, бізнес-події),  що сприятимуть 

розвитку підприємницьких навичок, людського капіталу та нарощення 

організаційної спроможності підприємців.   

З метою реалізації державної політики у сфері розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні, відповідно до Закону України «Про 

https://data.gov.ua/
https://regulation.gov.ua/
https://regulation.gov.ua/
http://www.eu4business.eu/uk/ukraine
https://investinzhytomyr.com/
http://zt-rada.gov.ua/news?3444%5b0%5d=7
https://investinzhytomyr.com/category-investment/zemelni-dilyanki-greenfield/
https://investinzhytomyr.com/korisni-posilannya/


розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва 

Україні» прийнято рішення міської ради від 18.06.2020 № 1895 щодо 

затвердження «Положення про відшкодування суб’єктам господарювання 

сплачених відсотків за короткостроковими та середньостроковими 

кредитами, що залучені у банківських установах» http://zt-

rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1594120191.pdf  

У липні – серпні 2020 року виконавчим комітетом Житомирської 

міської ради та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «Укрексімбанк», АТ 

«Ощадбанк» та АТ КБ «ПриватБанк» укладено договори про співробітництво 

з метою запуску місцевої програми фінансової підтримки мікро- та малого 

підприємництва. 

Фінансова підтримка буде надаватися місцевому бізнесу на 

компенсацію відсотків, сплачених за кредитами на поповнення обігових 

коштів, реалізацію заходів з розширення та відновлення виробничих 

потужностей. 

Після того, як у 2019 році місто Житомир приєднається до Ініціативи 

«Мери за економічне зростання». З метою прискорення стійкого та 

інклюзивного місцевого розвитку, створення нових робочих місць, задля 

налагодження партнерських відносин між міською владою, бізнесом та 

організаціями громадянського суспільства.  

У березні створено робочу групу з розробки  Плану місцевого 

економічного розвитку. До складу якої увійшли представники міської ради, 

місцевого бізнесу, громадських організацій та навчальних закладів м. 

Житомира. 

Так, у серпні 2020 року м. Житомир отримав статус «Дійсний учасник» 

Клубу «Мери за економічне зростання». 

Рішенням Житомирської міської ради від 24.12.2020 року № 52 

затверджено План місцевого економічного розвитку на 2021 -2022 роки 

http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1609918683.pdf   

Для залучення широких верств населення до здійснення 

підприємницької діяльності, підвищення професійного рівня суб’єктів 

господарської діяльності департаментом організовуються та проводяться 

тренінги та семінари. 

Так, 13 лютого з метою розвитку креативного сектору економіки, 

підтримки та розвитку місцевого виробника та популяризації робітничих 

професій, організовано та проведено навчальний семінар «Просування 

бізнесу в соціальних мережах SMM».  

35 представників креативного сектору економіки та початківців  

отримали нові інструменти просування власних товарів, послуг та бізнесу у 

соціальних мережах. 

За підтримки департаменту економічного розвитку 29 лютого відбувся 

бізнес-форум «Від ідеї до власного бізнесу».  

Вивчення новітніх бізнес-ідей та стратегій стали головною темою 

форуму. 10 відомих та успішних місцевих компаній та організацій ділилися 

досвідом в області маркетингу, управління бізнесом, масштабування виходу 

http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1594120191.pdf
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на міжнародні ринки та де взяти ресурс для відкриття бізнесу. Участь у 

форумі взяли більше 50 представників бізнесу. 

У квітні організована фасилітаційна аналітична міні-сесія 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). 

Під час заходу згенеровано ідеї, які бізнес може використати під час та 

після виходу з коронакризи. 

21 та 22 квітня організовано дводенний вебінар «Налаштування та 

запуск реклами Google AdWords та Facebook», спікер – Олександр Котенко, 

викладач Комп’ютерної Академії ШАГ.  

20 представників мікро- малого бізнесу (7 чоловіків та 13 жінок) 

дізналися про налаштування, запуск контентної реклами в Google та 

Facebook, вигоди та плюси просування в соціальних мережах товарів, послуг 

та як зацікавити аудиторію. 

6 вересня з нагоди Дня підприємця нагороджено та відмічено соціально 

відповідальний бізнес та підприємців-благодійників м. Житомира (АТ 

"Житомирський маслозавод" - компанія "Рудь", ІП "Євроголд Індестріз 

ЛТД", ТОВ «Інфопульс Україна»,  СП ТОВ «РІФ-1» Взуттєве підприємство, 

ТОВ з іноземними інвестиціями  «Ферпласт-Україна», ТОВ «Магія 

комфорту», ТОВ ТК «Полісся-Продукт»). 

До Дня підприємця та з метою популяризації робітничих професій для 

учнів професійно-технічних училищ були організовані та проведені екскурсії 

на підприємства міста (OST WON, Магія Комфорту, Центр Фільтрації Води, 

Теретенія). Майбутні кондитери дізналися про сучасні технології 

кондитерського мистецтва, майбутні інсталятори дізналися про інновації у 

сфері зварювання та світові тренди, майбутні дизайнери, закрійники 

дізналися про нові тенденції моди та інновації у сфері легкої промисловості. 

Власники підприємств ділилися історіями успіху, від ідеї до реалізації, про 

шлях безперервного розвитку та навчання. 

7 жовтня відбулася презентація-зустріч з автором книги «Котономіка», 

викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи, фінансовим топ-менеджером, 

популяризатором економічних знань, письменником, автор роману «Лише 

секунда» та вітчизняного економічного бестселеру «Економіка ХХІ» 

Олексієм Геращенко. Мета заходу – формування підприємницького 

мислення у школярів, знайомство з економікою, знайомство зі світом 

економічних відносин, фінансова грамотність. У заході взяли участь 35 осіб. 

З метою залучення інвестицій, промоціювання міста за межами країни 

підтримується та наповнюється актуальною інформацією про інвестиційні 

об’єкти комунальної та приватної власності 

https://investinzhytomyr.com/category-investment/dilyanki-brownfield/, головні 

події міста https://investinzhytomyr.com/news/, реалізовані та діючі  

міжнародні проєкти фінансової і технічної допомоги 

https://investinzhytomyr.com/mizhnarodni-proekty-finansovoi-i-tehnichnoi-

dopomohy/. 
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Інформація про Портал поширюється в т.ч. і через базу членів МГО 

«FIABCI-International». 

За результатами Google Аналітики географія користувачів є досить 

широкою (46 країн). Так, на другому місці (після України) є Сполучені 

Штати Америки, на третьому – Німечччина, на четвертому – Об'єднані 

Арабські Емірати. Також користувачами є представники Туреччини, Польщі, 

Великої Британії, Китаю, Нідерландів, Японії та ін. 

Департамент активно співпрацює з Офісом залучення інвестицій 

UkraineInvest, Агенцією з питань підтримки державно-приватного 

партнерства Мінекономрозвитку, Агенцією регіонального розвитку 

Житомирської області, МГО «FIABCI-Ukraine», агенціями нерухомості. 

Так, з метою реалізації державної політики у сфері залучення  

інвестицій прийнято рішення виконавчого комітету Житомирської міської 

ради від 07.10.2020 року № 1176 «Про погодження переліку проектів для 

реалізації на основі механізму державно – приватного партнерства» http://zt-

rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1602512371.pdf  

У 2020 році розпочав функціювати для публічного використання 

Офіційний геопортал Житомирської міської ради http://gis.zt-rada.gov.ua/ . В 

розділі «Інвестиційні об’єкти» у рєстрі розміщена актуальна інформація про 

інвестиційні об’єкти (Greenfield/Brownfield) та проєкти, які пропонуються 

для інвестування http://gis.zt-rada.gov.ua/invest_objects.  

В рамках Програми «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI), 

на виконання Меморандуму про співпрацю між Програмою і Житомирською 

міською радою від 23 липня 2018 року, з метою мінімізації корупційних 

ризиків в сфері інвестиційної діяльності, підвищення інвестиційної 

привабливості міста, доступу до інформації в форматі відкритих даних взято 

активну участь у впровадженні підсистеми «Реєстр інвестиційних об’єктів» 

міської геоінформаційної системи. 

 Представник департаменту економічного розвитку міської ради на 

виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 06.06.2018 № 555 

«Про створення робочої групи, затвердження Положення про її діяльність та 

заходів» постійно бере участь у засіданнях робочої групи зі сприяння 

легалізації «тіньової зайнятості, «тіньової» заробітної плати та «тіньової» 

зайнятості населення, у робочих зустрічах із суб’єктами господарювання. 

З метою запобігання  поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на 

території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 

представник  департаменту брав участь у складі мобільної групи щодо 

виконання організаційних, профілактичних та протиепідемічних заходів та 

бере в ній участь. 

Відповідно до Постанови КМУ від 07.02.2018 року «Про затвердження 

порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

державної підтримки розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції» проводилась робота з фізичними особами, 

які є власниками бджолосімей щодо  отримання дотації за бджолосім’ї. 
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З метою підвищення кваліфікації працівників відділу інвестицій і 

підприємництва взято участь у: 

- інтерактивному воркшопі ««Зелені» заходи: виклики і можливості» 

в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» (кращі 

практиками сталого управління заходами); 

- курс «Врахування гендерної складової при розробці заходів та 

програм в умовах COVID-19» від ГО «Паритет»; 

- семінарі  «Аналіз ринків для експорту « від Програми USAID 

«Конкурентноспроможна економіка України» в партнерстві з ДУ 

Офіс просування експорту в Україні; 

- семінарі «Сталі міські екосистеми в Україні та Нідерландах» від 

ТОВ «Синхропростір» за підтримки Посольства Нідерландів в 

Україні; 

- семінар «Мислити та творити як підприємець» від ГО «FIABCI-

Україна»;    

- тренінг «Управління комерційною нерухомістю в період карантину» 

від ГО «FIABCI-Україна»;    

- семінар «Економіки, що розвиваються: до і після пандемії» від ГО 

«FIABCI-Україна»;    

- виїзній нараді з питань програми Уряду про стимулювання експорту 

з заступником Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України Олександр Романішин (обговорили ряд 

важливих питань, зокрема стан зовнішньоекономічної діяльності 

Житомирської області та підтримку українських експортерів за 

допомогою інструментів Експортно-кредитного агентства); 

- участь у Україно-Польський Форум з підтримки бізнесу» в межах 

XIII Днів польської культури (розвитку бізнесу на сучасному етапі, 

обмін досвідом з польськими партнерами в цій сфері, а також буде 

платформою для зміцнення економічних зав’язків); 

- прослухано інтенсив «Відкриті дані для початківців» від 

Міністерства цифрової трансформації; 

- робоча зустріч з підприємцем, засновником K.Fund Василем 

Хмельницьким – інвестиційні можливості Житомирщини, створення 

високотехнологічних промислових виробництв, розвиток 

інноваційних парків, залучення в Україну іноземних інвестицій і 

технологій, розбудова екосистем для розвитку бізнесу у сфері 

високих технологій; 

- другому офіційному сертифікованому тренінгу з питань державно-

приватного партнерства «APMG CP3P Preparation Level», що 

організовано Міжнародною фінансовою корпорацією IFC за 

результатами якого успішно складено іспит; 

У 2020 році прийнято ряд рішень для підтримки підприємців під час 

карантинних заходів, що спрямовані на недопущення поширення корона 

вірусної інфекції COVID-19 Житомирською міською радою прийняті 

рішення: 



- від 17.03.2020 №1762 «Про звернення депутатів Житомирської міської 

ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо підтримки бізнесу в умовах проведення обмежувальних 

заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-

19 на території Житомирської міської об’єднаної територіальної 

громади»; 

- від 03.04.2020 №1803 «Про внесення змін до рішення Житомирської 

міської ради від 10.06.2015 № 932 «Про місцеві податки та збори» 

(зменшено ставку по єдиному податку та встановлено в розмірі 0% для 

платників єдиного податку І та ІІ груп); 

- від 03.04.2020 № 1820 «Про звільнення від сплати за оренду майна» 

(звільнено орендарів на період з моменту установлення карантину і до 

його завершення у встановленому законом порядку від сплати за оренду 

нерухомого майна Житомирської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

- від 08.05.2020 № 529 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 15.04.2020 № 430 «Про організацію сезонної 

торгівлі на території м. Житомира» (спрощено процедуру встановлення 

майданчиків сезонної торгівлі);  

- від 18.06.2020 № 1895 «Про затвердження Положення про відшкодування 

суб’єктам господарювання сплачених відсотків за короткостроковими та 

середньостроковими кредитами, що залучені у банківських установах; 

- від 19.08.2020 № 948  «Про внесення доповнення в додаток до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 06.03.2013 № 86» (доповнення 

переліку видів громадських робіт, що мають суспільну, економічну, 

соціальну та екологічну користь для міста). 

На виконання розпорядження Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства щодо стану виконання Плану заходів 

Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних 

наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання 

виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки щоквартально 

готується інформація про хід виконання Державної програми. 

Щорічно готується інформація про заходи щодо професійної орієнтації 

населення на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

04.07.2018 р. № 469-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Концепції державної системи професійної орієнтації населення». 

Щопівроку надається інформація про заходи, що спрямовані на 

створення нових робочих місць на період до 2020 року згідно розпорядження 

Кабінету Міністрів України.  

Щоквартально готується інформація про заходи, що спрямовані на 

виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 р. 944-р 

«Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо 

внутрішнього переміщення на період до 2020 року. 



На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 15.05.2018р. № 184 «Про забезпечення комплексного розвитку 

інвестиційної та інноваційної діяльності в Житомирській області» 

щоквартально надається інформація про стан та перспективи реалізації 

інвестиційних проєктів. 

Щоквартально готується інформація про проблемні питання 

промислових підприємств для прийняття заходів щодо сприяння їх 

вирішенню на обласному та центральному рівнях. 

На виконання розпорядження голови Житомирської обласної 

державної адміністрації від 19.02.2018 р. «Про обласну програму зайнятості 

населення на 2018-2020 роки» готується інформація про заходи щодо 

розвитку малого і середнього підприємництва. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 р. № 292-р «Деякі питання заходів реалізації Стратегії розвитку 

малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» 

щоквартально надається інформація про заходи розвитку малого і середнього 

підприємництва в місті на період до 2020 року. 

Про створення нових робочих місць на промислових підприємствах 

щоквартально надається наявна інформація на виконання розпорядження 

голови Житомирської обласної державної адміністрації від 19.02.2018 р. 

«Про обласну програму зайнятості на 2018-2020 роки». 

З метою забезпечення постійного моніторингу, аналізу та 

прогнозування стану розвитку підприємництва в області щоквартально 

готується інформація про виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у місті Житомирі на 2019 – 2021 роки (стан фінансування 

заходів розвитку малого і середнього підприємництва у місті, напрямки 

фактичного фінансування заходів розвитку малого і середнього 

підприємництва у Житомирі, показники результативності виконання заходів 

розвитку МСП у місті та ін.). 

З метою забезпечення реалізації Комплексної програми розвитку 

малого підприємництва у Житомирській області щоквартально готується 

інформація про перелік вільних приміщень комунальної власності міста, що 

можуть бути запропоновані для передачі в оренду. 

З метою забезпечення якісної організації та проведення заходів, що 

спрямовані на підтримку розвитку малого і середнього підприємництва у 

місті Житомирі, департаментом готуються юридичні та бухгалтерські 

документи (договори, акти, кошториси, розрахунки). 

З метою сприяння рівня поінформованості товаровиробників про 

можливості доступу до іноземних ринків та залучення зарубіжних інвестицій 

представники бізнесу міста Житомира залучались у 2020 році до участі у 

відповідних онлайн робочих зустрічах, вебінарах.  

Зокрема, 30.09.2020 р., на території АТ «Житомирський маслозавод», 

підприємці та представники бізнесу міста взяли участь виїзній нараді з 

питань програми Уряду про стимулювання експорту з заступником Міністра 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олександр 



Романішиним. Обговорили ряд важливих питань, зокрема стан 

зовнішньоекономічної діяльності Житомирської області та підтримку 

українських експортерів за допомогою інструментів Експортно-кредитного 

агентства. 

10.12.2020 року відбулася зустріч з підприємцем, засновником K.Fund 

Василем Хмельницьким, на якій були розглянуті інвестиційні можливості 

Житомирщини, створення високотехнологічних промислових виробництв, 

розвиток інноваційних парків, залучення в Україну іноземних інвестицій і 

технологій, розбудова екосистем для розвитку бізнесу у сфері високих 

технологій. 

 

У 2020 році департаментом для суб’єктів господарювання надавалось 9 

видів адміністративних послуг, які відповідають вимогам ДСТУ                      

ISO 9001:2015 «Система управління якістю».  

За звітний період відділом економіки промисловості та сфери послуг 

надано через Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської 

ради 608 адміністративних послуг, у тому числі: 

- встановлення / скасування режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів 

ресторанного господарства та сфери послуг у денний та нічний час 

(за заявами суб’єктів господарювання надано понад 305 послуг); 

- погодження розміщення об’єктів сезонної торгівлі (за виключенням 

об’єктів сезонної торгівлі, розміщених на території, прилеглій до 

підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами та 

ресторанного господарства) / з надання послуг у сфері розваг (за 

заявами суб’єктів господарювання надано 138 послуг); 

- погодження проведення ярмарку (за заявами суб’єктів 

господарювання надано 8 послуг); 

- погодження розміщення облаштованих відкритих майданчиків на 

території, прилеглій до підприємств ресторанного господарства 

стаціонарної мережі (за заявами суб’єктів господарювання надано 

142 послуги); 

- погодження розміщення об’єктів сезонної торгівлі для торгівлі 

продовольчими товарами на території, прилеглій до підприємств 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами та ресторанного 

господарства (за заявами суб’єктів господарювання надано 13 

послуг); 

- погодження розміщення об’єкта святкової виїзної торгівлі (за 

заявами суб’єктів господарювання надано 2 послуги). 

Постійно ведеться актуалізація електронних баз даних з 9 видів 

адміністративних послуг, які надаються відділом економіки промисловості та 

сфери послуг. 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 

підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних» у 2020 році відділом 



сформовано, актуалізовано та розміщено на Єдиному державному порталі 

відкритих даних data.gov.ua відомості: 

- щодо місць розміщення об’єктів сезонної торгівлі / з надання послуг 

у сфері розваг на території міста Житомир; 

- про ярмарки на території міста Житомир (строк проведення, місце, 

кількість місць), організаторів ярмарків; 

- щодо встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів 

ресторанного господарства та сфери послуг у нічний час на 

території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади. 

На базі відділу економіки промисловості та сфери послуг створено дві 

постійно діючі комісії, а саме: 

- комісія з організації сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання 

послуг у сфері розваг та проведення ярмарків. Комісію створено у 

2018 році з метою належної організації сезонної, святкової виїзної 

торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на 

території м. Житомир. На засіданнях комісії розглядаються питання 

надання адміністративних послуг у вищезазначеній сфері, скарги 

мешканців. У 2020 році проведено 6 засідань комісії, за 

результатами засідань комісії підготовлено 6 протоколів; 

- комісія з організації роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного 

господарства та сфери послуг. Зазначену комісію створено у 2019 

році з метою прийняття рішень щодо встановлення / скасування 

режиму роботи об’єктів у нічний час із максимальним 

забезпеченням балансу інтересів суб’єктів господарювання, 

громадян та держави. У 2020 році проведено 7 засідань комісії, за 

результатами засідань комісії підготовлено 7 протоколів. 

Забезпечено взаємодію виконавчих органів міської ради, комунального 

підприємства «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської 

ради, правоохоронних органів, Житомирського міського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Житомирській області з питань організації сезонної, святкової виїзної 

торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків, встановлення 

режиму роботи об’єктів у нічний час. 

У сфері здійснення діяльності з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій та щодо роботи спеціалізованої служби торгівлі і 

харчування цивільного захисту Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади взято участь у 38 засіданнях міської комісії з питань                

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На виконання 

завдань, озвучених на засіданнях комісії, регулярно проводилась робота із 

суб’єктами господарювання із таких питань: 

- щодо необхідності створення запасів та асортиментів питної води і 

напоїв на період відключення водопостачання; 



- стосовно проведення роботи із адміністрацією мереж аптек 

«Санітас», «Меділайф», «Фармація», «Фармвіта» щодо необхідності 

створення запасів антибіотиків для лікування хворих на COVID-19. 

Взято участь у двох спільних штабних тренуваннях з цивільного 

захисту в місті Житомир при виникненні надзвичайних ситуацій, а саме: 

- 19 лютого 2020 року, у ході проведення якого підготовлено три 

проєкти наказів, здійснено розрахунок добової норми щодо 

забезпечення харчуванням особового складу, що залучався до 

аварійно-відновлюваних робіт, евакуйованого населення в 

безпечних пунктах та розрахунки першочергового 

життєзабезпечення для цього населення. За результатами участі у 

навчанні підготовлено звіт; 

- 17 - 18 червня 2020 року взято участь у спільному штабному 

тренуванні з цивільного захисту за темою: «Дії органів управління 

та сил ланок територіальної підсистеми ЄДС цивільного захисту 

Житомирської області при переведенні у режим функціонування в 

умовах особливого періоду». У ході проведення тренування 

підготовлено три проєкти накази, здійснено планування розрахунків 

добової норми щодо необхідної кількості продуктів для 

забезпечення харчуванням населення під час ліквідації наслідків 

можливих аварій (НС) на потенційно небезпечних у радіаційному та 

хімічному відношенні об’єктів, розрахунки для евакуйованого 

населення в місцях його безпечного розміщення та для особового 

складу, залученого до проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт. За результатами участі у навчанні підготовлено 

звіт.  

Доопрацьовано документацію служби торгівлі і харчування цивільного 

захисту Житомирської міської об’єднаної територіальної громади у 

відповідності до вимог чинного законодавства України та направлено до 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Житомирської міської ради. 

З метою уточнення плану дій на випадок виникнення аварії у системі 

централізованого водопостачання Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади із представниками ПП «Вода України»,                            

ТОВ ТК «Полісся-Продукт», ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УРАЇНА»,    

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», ТОВ «Фоззі-Фуд», ТОВ «ЕКО», ТОВ «Альянс 

Маркет» проведено роботу щодо необхідності постачання додаткових запасів 

бутильованої води населенню на випадок виникнення аварії у системі 

централізованого водопостачання та припинення подачі води.  

Департаментом забезпечена підготовка звіту про виконання 

фінансового плану комунальним підприємством «Гагарінське» 

Житомирської міської ради за 2019 рік та підготовлено висновок і проєкт 

рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради «Про 

затвердження звіту про виконання показників фінансового плану 

комунального підприємства «Гагарінське» Житомирської міської ради за 



2019 рік», який було затверджено на черговому засіданні виконавчого 

комітету міської ради. 

Здійснюється координація підготовки фінансового плану комунальним 

підприємством «Гагарінське» Житомирської міської ради на 2021 рік та 

підготовлено висновок і проєкт рішення виконавчого комітету Житомирської 

міської ради «Про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства «Гагарінське» Житомирської міської ради на 2021 рік», який 

розміщено на сайті Житомирської міської ради. 

У цілому за звітний період відділом економіки промисловості та сфери 

послуг підготовлено та розміщено на сайті Житомирської міської ради 33 

рішення виконавчого комітету міської ради, а саме: 

- про організацію сезонної торгівлі на території м. Житомира; 

- про внесення змін до рішення виконавчого від 15.04.2020 № 430 

«Про організацію сезонної торгівлі на території м. Житомира; 

- про погодження розміщення облаштованих відкритих майданчиків 

на території, прилеглій до підприємств ресторанного господарства 

стаціонарної мережі, на території м. Житомир (20 рішень МВК); 

- про погодження проведення шкільного ярмарку в м. Житомирі; 

- про погодження проведення ярмарку в м. Житомирі (за заявою 

громадської організації «Бджологради Житомирщини»); 

- про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів 

ресторанного господарства та сфери послуг у нічний час на 

території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 

(05 рішень МВК); 

- про скасування режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів 

ресторанного господарства та сфери послуг у нічний час на 

території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 

(02 рішень МВК); 

- про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального підприємства «Гагарінське» Житомирської міської 

ради за 2019 рік; 

- про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

«Гагарінське» Житомирської міської ради на 2021 рік.  

Крім того, надано пропозиції до 1 проєкту рішення виконавчого 

комітету Житомирської міської ради щодо проведення культурно-масових 

заходів, ініціатором яких виступало управління культури міської ради, у 

частині проведення ярмарків. 

На виконання Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ 

до публічної інформації» відділом економіки промисловості та сфери послуг 

підготовлено 181 відповідь на звернення громадян, юридичних осіб, 

інформаційні та депутатські запити. 

Переважна кількість звернень, запитів надходила з питань стосовно 

діяльності закладів ресторанного господарства, об’єктів торгівлі та сфери 

послуг на період введення обмежувальних заходів з метою недопущення 

поширення коронавірусної інфекції COVID-19, встановлення режиму роботи 



об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг, 

стосовно часових обмежень на продаж алкогольних напоїв, які діють на 

території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, 

порушення санітарного законодавства, інформації щодо ринків, які 

розташовані на території міста Житомир, з питань несанкціонованої торгівлі, 

щодо розміщення облаштованих відкритих майданчиків на території, 

прилеглій до закладу ресторанного господарства, стосовно дотримання 

пожежних, санітарних та протиепідемічних норм під час проведення 

ярмарків, стосовно правил торгівлі на ринках міста, щодо розміщення 

об’єктів сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та 

проведення ярмарків, порушення прав споживачів, незаконного розміщення 

тимчасових споруд, порушення громадського порядку в об’єктах торгівлі та 

закладах ресторанного господарства у нічний час. 

На виконання резолюція голови обласної державної адміністрації              

В. Бунечка від 04.09.2020 № 8252/1-20/06  опрацьовано аналітичну записку 

«Координація дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері здійснення протиепідемічних заходів», яку 

підготовлено фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень з 

метою усунення недоліків законодавства у частині повноважень місцевих 

органів влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з 

епідеміями. За результатами опрацювання підготовлено пропозиції у межах 

повноважень виконавчих органів міської ради. 

На виконання листів департаменту бюджету і фінансів міської ради 

постійно ведеться робота із суб’єктами господарювання, які звертаються за 

отриманням адміністративних послуг, стосовно необхідності виконання 

вимог чинного законодавства у частині сплати до міського бюджету податків 

та зборів (опрацьовано 111 листів). 

Виконано 3 доручення членів виконавчого комітету міської ради з таки 

питань: 

- стосовно відпрацювання з фізичною особою-підприємцем Кравчук 

Марією Анатоліївною питання щодо візуального відокремлення 

облаштованого відкритого майданчика, розміщеного на території, 

прилеглій до закладу ресторанного господарства за адресою: пров. 

Львівський, 3а, з боку інклюзивного спортивного майданчика 

зеленими насадженнями; 

- стосовно встановлення дієвого контролю комунальним 

підприємством «Інспекція з благоустрою м. Житомира» міської ради 

та муніципальною інспекцією міської ради за розміщенням 

облаштованих відкритих майданчиків на території, прилеглій до 

підприємств ресторанного господарства стаціонарної мережі, на 

території м. Житомир відповідно до прийнятих рішень виконавчого 

комітету (на виконання доручення підготовлено 7 листів); 

- щодо проведення роботи із фізичною особою-підприємцем 

Танською К.І. стосовно невідповідності фасаду магазину «Манго» за 

адресою: вул. Київська, 120, м. Житомир, вимогам Архітектурно-



художньої концепції зовнішнього вигляду вулиць і територій міста 

Житомир. 

На виконання доручення заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Ольшанської С.Г. упродовж 19.06.2020, 

22 – 23.06.2020 було здійснено обстеження 90 об’єктів сезонної торгівлі та з 

надання послуг у сфері розваг. 

Здійснено організацію 10 нарад із представниками бізнесу з питань 

введення обмежувальних заходів з метою недопущення поширення 

коронавірусної інфекції COVID-19, які було ініційовано міським головою. 

Підготовлено інформацію до паспорта міста Житомир щодо переліку 

великих магазинів, ринків, закладів ресторанного господарства, які діють на 

території міста Житомир. 

Взято участь у роботі виїзної робочої групи Житомирської міської ради 

з перевірки діяльності щодо поширення коронавірусної інфекції COVID-19 

(10 обстежень). 

У ході перебування у відрядженні у квітні 2020 року у м. Вінниця було 

вивчено досвід роботи продовольчих ринків під час введення обмежувальних 

заходів з метою недопущення поширенню коронавірусної інфекції COVID-

19.  

Надано близько 1000 консультацій суб’єктам господарювання, 

мешканцям міста з питань роботи введення обмежувальних заходів з метою 

недопущення поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, встановлення / 

скасування режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного 

господарства та сфери послуг, розміщення об’єктів сезонної, святкової 

виїзної торгівлі, з надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків, 

розміщення облаштованих відкритих майданчиків тощо. 

Підготовлено звіт про виконання Програми соціально-економічного і 

культурного розвитку території Житомирської об’єднаної територіальної 

громади за 2019 рік. 

Опрацьовано 90 звітів про виконання міських цільових програм, на 

підставі яких підготовлено звіти про виконання заходів Програми соціально-

економічного і культурного розвитку території Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади за І квартал (215 заходів), І півріччя та          

9 місяців 2020 року (222 та 260 заходів відповідно). 

Підготовлено вісім рішень міської ради «Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». Опрацьовано 70 проєктів 

рішень міської ради щодо внесення змін до міських цільових програм, листи 

виконавчих органів міської ради, організацій щодо внесення змін до Програми 

та здійснено відповідне коригування завдань і заходів Програми. 

Підготовлено чотири витяги з додатку 3 до Програми соціально-

економічного і культурного розвитку території Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (Житомирському 

прикордонному загону, Житомирському міському відділу поліції, 



Житомирському міському відділу управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Житомирській області). 

Розроблено Програму соціально-економічного розвитку території 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, в тому 

числі основні показники соціально-економічного розвитку території 

Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за 2018-2019 роки та 

прогноз на 2020-2021 роки (39 показників), 203 заходи щодо виконання завдань 

Програми, перелік інвестиційних проєктів, що планується реалізувати у 2021 

році. 

На виконання розпорядження міського голови щодо підготовки проєкту 

бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 

підготовлено інформацію про економічний і соціальний розвиток території 

громади станом на 1 липня 2020 року та розроблено прогнозні показники 

соціально-економічного розвитку громади на 2020-2023 роки (26 показників). 

Здійснювалась координація діяльності виконавчих органів міської ради 

щодо розробки, внесення змін та моніторингу виконання міських цільових 

програм, надавались відповідні консультації. 

Проведено експертизу 12 проєктів цільових програм відповідності 

вимогам Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових 

програм та звітності про їх виконання, що затверджений рішенням міської ради 

від 13.10.16 № 352 та надано 16 відповідних експертних висновків. 

Підготовлено інформацію щодо доцільності розробки Цільової соціальної 

програми «Громада, дружня до дітей та молоді» на виконання доручення 

заступника міського голови Місюрової М.О. 

Підготовлено інформацію Корольовському районному відділу філії 

державної установи «Центр пробації» у Житомирській області щодо розробки 

програми профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території 

міста Житомира на 2020-2022 роки. 

Надано пропозиції до проєктів міських цільових програм: «Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки», 

«Е-місто» на 2021-2025 роки, «Житомирська міська об’єднана територіальна 

громада – територія самореалізації молоді та підтримки сім’ї» на 2021-2025 

роки, Програми розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки, Програми 

розвитку туризму Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 

2021-2024 роки 

Актуалізовано та оприлюднено інформацію щодо переліку міських 

цільових програм, змін до них та звітів про їх виконання на офіційному сайті 

міської ради (30 програм, 70 змін, 90 звітів) та порталі відкритих даних 

http://data.gov.ua  (3 набори даних, 20 актуалізацій). 

З метою ефективної реалізації завдань Концепції інтегрованого розвитку 

міста Житомира до 2030 року (далі – Концепція) відділом соціально-

економічного планування координується діяльність виконавчих органів міської 

ради у цьому напрямі. Зокрема, здійснювались такі заходи: організовано два 

http://data.gov.ua/


засідання робочої групи (пріоритет «Комфортне місто») з впровадження 

Концепції та засідання Керівного комітету з впровадження Концепції. За 

результатами засідань робочих груп готувалися листи виконавчим органам 

міської ради, комунальним підприємствам щодо забезпечення виконання 

завдань, сформованих на них. Здійснювалося наповнення інформацією таблиці 

«Виконання завдань Концепції» шляхом внесення даних щодо поставлених 

завдань та проведеної роботи стосовно їх виконання. 

Надано методологічну допомогу виконавчим органам міської ради з 

питань включення до 13-ти міських цільових програм стратегічних цілей, 

завдань, проєктів Концепції. 

Підготовлено розпорядження міського голови «Про затвердження 

Порядку проведення збору даних статистичного моніторингу виконання 

Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року». Організовано 

збір відповідних даних за 2019 рік (243 індикаторів) та оприлюднено на 

офіційному сайті міської ради в розділі «Стратегія міста», вкладка «Моніторинг 

виконання». 

Підготовлено лист Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо 

здійснення державної реєстрації проекту «Інтегрований розвиток міст в 

Україні ІІ». 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 

№ 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги» підготовлено та надано Міністерству 

розвитку громад та територій України результати піврічного та річного 

моніторингу проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» в місті 

Житомир. 

Щоквартально оновлювався Паспорт Житомирської міської 

територіальної громади, що включає 55 форм (300 сторінок). Паспорт громади 

містить інформацію про населення, основні показники соціально-економічного 

розвитку, підприємства основного кола, вищі, професійні, загальноосвітні та 

дошкільні навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, культури, дозвілля 

молоді, спортивні майданчики, транспортні комунікації, банківські установи, 

відділення поштового зв’язку, громадські організації, політичні партії, 

конфесійні громади тощо. 

Підготовлено паспорт Житомирської міської територіальної громади, що 

містить інформацію про м. Житомир та с. Вереси, площу, населення, кількість 

дітей дошкільного і шкільного віку, бюджетні показники, наявність приміщень 

для розміщення державних органів та органів місцевого самоврядування тощо. 

Щоквартально готувалися: довідка про соціально-економічний розвиток 

міста – 86 показників, 20 галузей; соціально-економічні показники для 

визначення рейтингу міста у Житомирській області – 31 показник; інформація 

про виконання обласної програми зайнятості населення на 2018-2020 роки – 12 

завдань. 

Починаючи з серпня 2020 року щомісяця готувалася інформація 

управлінню регіонального розвитку облдержадміністрації щодо реалізації 

проєктів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету 



місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій. 

Опрацьовано розпорядження голови облдержадміністрації «Про хід 

виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету області 

за 9 місяців 2019 року», «Про хід виконання програми економічного і 

соціального розвитку Житомирської області за I півріччя 2020 року», Про 

затвердження плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року в Житомирській області». 

Підготовлено інформацію до щорічного звіту голови Житомирської 

обласної державної адміністрації за такими розділами: населення, 

зовнішньоекономічна діяльність, міжнародне співробітництво, бюджет, 

управління комунальною власністю, підприємництво, промисловість, 

будівництво, капітальні інвестиції, транспорт, ремонт доріг та тротуарів, 

енергоефективність та енергозбереження, соціальний захист, ринок праці та 

доходи населення, освіта, охорона здоров’я, культура, фізкультура і спорт, 

сімейна та молодіжна політика, охорона дитинства, гендерна політика, 

забезпечення законності, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян 

(28 сторінок). 

Підготовлено інформацію про стан підготовки та затвердження 

стратегічних документів в об’єднаних територіальних громадах Житомирської 

області. 

На виконання Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року підготовлено звіт про 

стан реалізації проєкту «Капітальний ремонт благоустрою території набережної 

річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об’єктів фізичної культури і 

спорту» станом на 1 липня 2020 року. 

На виконання листа Секретаріату Кабінету Міністрів України про 

порядок реалізації експериментального проєкту щодо проведення щокварталу 

моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних державних 

адміністрації підготовлено інформацію за 36 показниками. 

Підготовлено інформацію про стан виконання плану заходів з реалізації 

Концепції розвитку сільських територій (село Вереси) за 2019 рік. 

На запит облдержадміністрації підготовлено інтегровану довідку 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, що містить відомості 

про соціально-політичну ситуацію, економічний розвиток, інвестиційний 

потенціал, гуманітарну сферу, найбільші реалізовані проєкти за кошти ДФРР з 

початку створення ОТГ, основні проблемні питання Житомирської міської ОТГ 

та шляхи їх вирішення. 

До візиту Прем’єр-Міністра України в Житомирську область 

підготовлено інтегровану довідку Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади, що містить інформацію про економічний розвиток, 

ринок праці, реалізацію проєктів, програми «Доступні кредити», підтримку 

реалізації інфраструктурних проєктів. 



Підготовлено інформацію на виконання листа облдержадміністрації щодо 

надання соціально-демографічних даних про вразливі групи населення та осіб, 

які перебувають у складних життєвих обставинах. 

На запит Міністерства розвитку громад і територій України підготовлено 

інформацію щодо кількості населення громади з розподілом за статтю та віком. 

Підготовлено інформацію щодо чисельності населення Житомирської 

міської територіальної громади за 2002, 2011, 2019 роки та прогноз на 2030, 

2040, 2050 роки на лист Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України для відбору 3 пілотних областей для реалізації проєкту «Посилення 

спроможності регіональних та місцевих органів влади для впровадження та 

застосування законодавства ЄС у сферах захисту навколишнього середовища, 

протидії кліматичним змінам та розвитку інфраструктурних проєктів». 

Підготовлено пропозиції департаменту агропромислового розвитку та 

економічної політики облдержадміністрації до проєкту Програми економічного 

і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік (перелік 

інвестиційних проєктів місцевого розвитку, які планується реалізувати у 2021 

році) та проєкту Програми розвитку агропромислового комплексу 

Житомирської області на 2021-2027 роки. 

Для моніторингу соціально-економічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад підготовлено для облдержадміністрації показники 

соціально-економічного розвитку Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади за 2019 рік (50 показників). 

Підготовлено показники соціально-економічного розвитку міста за 2010-

2019 роки для підготовки проєкту Плану дій сталого енергетичного розвитку на 

наступні десять років. 

Підготовлено інформацію щодо проблемних питань Житомирської 

міської територіальної громади загальнодержавного і місцевого значення. 

Підготовлено інформацію щодо кількості зон відпочинку, які 

облаштовані  в місті та обсягів фінансування, що спрямовано на дані заходи. 

Підготовлено та надано департаменту бюджету та фінансів міської ради 

чотири висновки щодо підстав виділення коштів з резервного фонду місцевого 

бюджету для реалізації заходів щодо запобігання поширенню на території 

громади гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019–

nCoV. 

На запит військової частини А 0281 підготовлено інформацію щодо 

забезпечення першочергових потреб цивільного населення, його демографічної 

характеристики, соціальної сфери та інфраструктури (16 сторінок). 

Підготовлено відповідь на лист Житомирського міського відділу 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Житомирській області щодо врахування в бюджеті на 2020 рік коштів для 

придбання костюмів повсякденних робочих, черевиків повсякденних робочих 

літніх, бензину та дихального апарату. 

Підготовлено відповідь на лист Житомирського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Житомирській області щодо виділення 

коштів з місцевого бюджету для придбання форменого одягу, канцелярського 



приладдя, запчастин для службового транспорту на проведення ремонтних 

робіт автотранспорту. 

Підготовлено відповідь на лист Житомирського прикордонного загону 

Державної прикордонної служби України щодо виділення субвенційних коштів 

для закупівлі матеріальних цінностей по відновленню системи 

теплопостачання, електропостачання та водовідведення. 

Підготовлено відповідь на лист КП «Міський інформаційний центр» 

Житомирської міської ради щодо визначення за якими цільовими програмами 

здійснюватиметься діяльність підприємства. 

Підготовлено відповідь на лист Головного управління Національної 

поліції в Житомирській області щодо сприяння у впровадженні пілотного 

проєкту «Поліцейський офіцер громади». 

Підготовлено відповідь Головному управлінню Національної поліції в 

Житомирській області щодо включення до місцевих цільових програм заходів, 

пов’язаних із покращення умов тримання затриманих і взятих під варту осіб в 

тимчасових ізоляторах. 

Підготовлено та надано департаменту бюджету та фінансів міської ради 

пропозиції до проєкту Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

громади на виконання заходів Програми забезпечення житлом на виконання 

доручення заступника міського голови Ольшанської С.Г. від 17.08.2020 № 76/Д. 

Підготовлено пропозиції департаменту бюджету та фінансів міської ради 

щодо внесення змін до рішення міської ради від 14.07.2011 № 144 «Про 

затвердження Порядку включення до міського бюджету витрат на забезпечення 

потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської 

ради». 

Підготовлено відповідь на звернення депутата Верховної Ради України 
Кузьміних С.В. щодо фінансування об’єктів комунальної власності за рахунок 

субвенцій з обласного бюджету у 2020 році та обсягів фінансування міських 

цільових програм з місцевого бюджету територіальної громади. 

Підготовлено інформацію на звернення депутатки Житомирської 

міської ради Ярмоленко І.В. щодо використання коштів на боротьбу з 

коронавірусною інфекцією. 

Підготовлено інформацію на пропозицію депутата Житомирської 

міської ради Гуртовенка Р.М. щодо розроблення та впровадження цільової 

програми інформаційного розвитку. 

Підготовлено інформацію на 5 інформаційних запитів фізичних осіб та 

громадських організацій щодо площі та населення міста, кількості відділень 

банків, туристів, безробітних, середньомісячної заробітної плати працюючих. 

Підготовлено три презентації: «Звіт про виконання Програми соціально-

економічного і культурного розвитку території Житомирської об’єднаної 

територіальної громади за 2019 рік», «Програма соціально-економічного 

розвитку території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 

2021 рік» та «Соціально-економічний розвиток міста Житомира за 2019 рік». 

Взято участь в наступних онлайн заходах: 

- сьомій Всеукраїнській академії інтегрованого розвитку міст; 



- веб конференції «Прийняття рішень на основі даних. Покращення 

економіки через електронні сервіси», що була організована Асоціацією 

міст України спільно з Центром розвитку інновацій; 

- бінарному практичному семінарі «Громадські простори: гендерний 

підхід»; 

- тренінгах: «Відкриті дані як інструмент публічності та ефективного 

управління», «Впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста 

на прикладі міста Лейпцига», «Змінимо майбутнє тільки разом! 

Партнерство державних органів, бізнесу та громадянського 

суспільства – запорука досягнення Цілей сталого розвитку», «Відкриті 

дані для державних службовців». 

У сфері політики сталого енергетичного розвитку підготовлено та 

опубліковано на сайті Житомирської міської ради щоквартальні звіти з 

виконання заходів цільової програми «Муніципальний енергетичний план 

території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки». 

З метою реалізації державної політики з енергозбереження розроблено на 

наступні чотири роки цільову програми «Муніципальний енергетичний план 

території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-

2024 роки», затверджену рішення міської ради №53 від 24.12.2020 року. 

Підґрунтям для включення заходів до згаданої вище цільової програми став 

«План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 

роки», затверджений рішення міської ради №862 від 11.03.2015 року, а також 

проєкти міжнародної технічної допомоги і заходи, що реалізовуються у 

співпраці з міжнародними та національними партнерами.  

З метою зменшення викидів СО2 на території громади та на виконання 

цілей та завдань згаданих вище стратегічних документів вдалося досягти 

наступних результатів. 

У сфері стимулювання заходів з енергозбереження в бюджетних закладах 

громади здійснено супровід інформаційної системи енергомоніторингу: 

консультування закладів щодо її наповнення за 2020 рік, проведено перевірку 

коректності внесених даних та їх аналіз, вирішено проблемні питання, які 

виникали. 

Зроблено розрахунок скоригованих базових рівнів споживання теплової 

енергії за друге півріччя 2019 року та перше півріччя 2020 року. 

Підготовлено звіт про ефективність дій по скороченню споживання 

теплової енергії загальноосвітніми та дошкільними навчальними закладами 

на час призупинення навчального процесу у березні 2020 року (збір 

інформації, розрахунки, аналіз). За результатами аналізу заклади, які досягли 

найкращих результатів, відзначено під час засідання виконавчого комітету. 



Складено моніторингові звіти щодо ефективності споживання теплової 

енергії будівлями загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних 

закладів громади у січні-лютому, жовтні-листопаді та жовтні-грудні 2020 

року з врахуванням фактичних градусоднів для інформування департаменту 

освіти та ефективного використання теплової енергії бюджетними закладами. 

За результатами «Положення про стимулювання заходів з 

енергозбереження» (затвердженого рішення міської ради №1294  від 

18.12.2018 року) за друге півріччя 2019 р. у серпні 2020 року організовано та 

проведено робочі наради з керівниками та відповідальними особами 

структурних підрозділів щодо питань ефективного використання 

енергетичних ресурсів та надання пропозицій щодо запобігання 

перевитратам. 

Підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету щодо внесення змін 

до базових рівнів споживання теплової енергії (рішення виконавчого 

комітету №1364 від 18.11.2020 р.). 

Проінформовано головних розпорядників бюджетних коштів про обсяги 

економії, досягнутої внаслідок експлуатації об’єктів розпорядниками коштів 

(183 395,65 грн. – за друге півріччя 2019 року та 1 084 090,42 грн. – за перше 

півріччя 2020 року). 

У січні підготовлено та організовано матеріали та інформацію для 

робочого візиту у Житомир Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та 

Міністра соціальної політики Юлії Соколовської. Разом з міським головою 

Сергієм Сухомлином було оглянуто термомодернізовану п’ятиповерхівку та 

взято участь у робочій нараді щодо квартальної термореновації житлового 

фонду громади. 

Проведено моніторинг 31 житлового будинку громади та підготовлено 

заявку для участі 25 будівель у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»  Фонду 

енергоефективності. 

У лютому 2020 році проведено презентацію Програми підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» для ОСББ та 

підписано Меморандум про співпрацю між Фондом енергоефективності та 

Житомирською міською радою про додаткову фінансову підтримку ОСББ 

для реалізації заходів з енергоефективності по програмі «ЕНЕРГОДІМ» 

(http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=10275 ).  

У червні 2020 року затверджено Порядок здійснення відшкодування з 

місцевого бюджету відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть 

участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків 

«ЕНЕРГОДІМ», з метою стимулювання впровадження енергоефективних 

заходів у багатоквартирних житлових будинках, скорочення споживання 

http://zt-rada.gov.ua/?3398%5b0%5d=10275


паливно-енергетичних ресурсів населенням (http://zt-

rada.gov.ua/?3398[0]=11257).  

Житомирська громада вже 5-й рік поширює досвід «Майстерні міста» як 

інструменту залучення громадян. «Майстерня міста» – урбаністично-

культурний фестиваль, який відбувається у Житомирі протягом 2016-2020 

років. Так, у 2020 році реалізовано 4 заявки та створено відеоролики про 

комунальні підприємства Житомирської міської ради, які впроваджують 

проєкти у сфері енергоефективності та модернізовують свої потужності для 

зменшення викидів СО2.  

Успішні кейси урбаністично-культурного фестивалю «Майстерня міста у 

Житомирі» щодо співпраці влади з громадськістю відзначено проєктом 

«Партнерство для розвитку міст «Проміс» що впроваджує в Україні 

Федерація канадських муніципалітетів за підтримки Уряду Канади. 

Результатом якого буде участь Житомира у фінальній конференції творців 

місцевих змін у 2021 році (https://fb.watch/2goCsk6O8V/ ). 

Організовано візит консультанта для проведення моніторингової місії в 

рамках проєкту «Енергоефективність у громадах ІІ», що впроваджуються в 

Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

GmbH» за дорученням уряду Німеччини, та проведено навчання з фасиліті-

менеджменту для 13 закладів освіти в рамках візиту підтримки (https://zt-

rada.gov.ua/?3398[0]=10325). У травні для поширення та презентації досвіду 

громади Житомира з розвитку системи енергоменеджменту взято участь у 

серії вебінарів в рамках згаданого проєкту. 

На виконання листа Мінрегіону та в рамках даного проєкту 

підготовлено відповіді на опитування щодо стану розвитку муніципального 

енергетичного менеджменту в містах та громадах України. 

Завдяки участі у конкурсі «Механізм підтримки послуг з підвищення 

енергоефективності в громадських будівлях» в рамках проєкту 

«Енергоефективність у громадах ІІ» у співпраці з Асоціацією 

«Енергоефективні міста України», отримано грант у розмірі 0,2 млн. грн. На 

виконання умов меморандуму та завдань конкурсу здійснено організаційний 

супровід виконавчих органів міської ради щодо розробки проєктно-

кошторисної документації на встановлення ІТП в поліклініці №2 

КП «Лікарня №1» та на термомодернізацію будівель ЗОШ №7 і ЦРД №68, 

надано пропозиції до завдань на проєктування. 

У вересні взято участь в естафеті #енергоеменеджмент_в_дії, яка 

проводилась в рамках Проєкту з енергоефективності та захисту клімату, що 

впроваджуються в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale 

http://zt-rada.gov.ua/?3398%5b0%5d=11257
http://zt-rada.gov.ua/?3398%5b0%5d=11257
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Zusammenarbeit GmbH» за дорученням уряду Німеччини 

(https://bit.ly/3gwKSXY ).  

Виконавчі органи Житомирської міської ради успішно пройшли усі 

етапи конкурсу та відібрані для участі у проєкті «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність 

в Україні», що впроваджується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням урядів 

Німеччини та Швейцарії. Завдяки даному проєкту Житомирська громада 

отримає проєктну підтримку у формі навчальних заходів, індивідуальних 

консультації та регулярних експертних візитів підтримки в сфері 

інтегрованого енергетичного планування. 

Триває постійна робота з координації впровадження Європейської 

Енергетичної Відзнаки (ЄЕВ). За результати року як кращу практику з 

впровадження ЄЕВ опублікованою досвід виконавчих органів Житомирської 

міської ради на сайті Made with Switzerland (https://bit.ly/3n6X2cA). 

В рамках Європейської Енергетичної Відзнаки розпочато впровадження 

комунікаційної концепції по енергоефективності та зміні клімату. Зокрема 

сформовано технічне завдання на розробку сайту та логотипу Зелене місто 

Житомир, підготовлено навчальний курс «Агенти кліматичних змін», 

деталізовано велозаходи  тощо. 

Підготовлено за участю міського голови онлайн-захід «Європейська 

Енергетична Відзнака – інструмент впровадження Угоди мерів» у співпраці з 

Асоціацією «Енергоефективні міста України» (АЕМУ). Метою заходу було 

підвищення обізнаності територіальних громад у питаннях досягнення 

енергетичних та кліматичних цілей. 

Надано підтримку та консультацію Національному офісу щодо 

формування Наглядового комітету ЄЕВ в Україні, процедури сертифікації 

українських міст та акредитації консультантів і аудиторів ЄЕВ.   

Організовано проведення міським головою, президентом Асоціації 

«Енергоефективні міста України», засідання Правління та Загальних Зборів 

Асоціації. 

Заповнено опитувальник від АЕМУ щодо стану теплопостачального та 

водопостачального підприємств громади Житомира. 

Отримано перемогу в конкурсі на звання «Energy management Star» в 

рамках Європейського тижня сталої енергії у проєкті «Угода мерів – Схід». 

Зібрано інформація та надана консультантам для розробки ПДСЕРК та 

підготовки звітності по ПДСЕР. 

Триває участь у проєкті «Мережа енергоменеджерів». У Житомирській 

області створена мережа енергоменеджерів, аналогічна німецьким LEEN 

https://bit.ly/3gwKSXY
https://bit.ly/3n6X2cA


(Learning Energy Efficiency Networks) та Житомир відібрано першим містом в 

Україні, де застосовуватимуть принцип мережування LEEN (Німеччина). 

Проєкт виконує всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» спільно з Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ). У вересні в режимі онлайн відбулося 

четверте засідання мережі енергоменеджерів Житомирської області на тему 

«Проектний менеджмент в енергоефективності». Мережа енергоменеджерів 

передбачає об’єднання фахівців органів місцевого самоврядування, 

відповідальних за впровадження заходів з енергоефективності та 

енергозбереження, для обміну досвідом та отримання експертної підтримки 

та супроводу. 

На виконання взятих на себе зобов’язань в рамках «Угода мерів» та 

рішення виконавчого комітету №649 від 17.06.2020 р. було проведено захід 

«Дні сталої енергії» (у режимі онлайн), метою якого було підвищення 

поінформованості мешканців громади стосовно сучасних способів 

ощадливого й ефективного використання енергетичних ресурсів та ширшого 

залучення відновлюваних джерел енергії в рамках загальноєвропейської 

політики протидії глобальній зміні клімату (http://zt-

rada.gov.ua/?3398[0]=11293). Завдяки проведенню заходу «Дні сталої енергії» 

вдалося розбудувати співпрацю влади з громадськістю, залучити різні цільові 

аудиторії до теми ефективного використання енергетичних ресурсів, 

розвитку відновлюваних джерел енергії та сталого розвитку території 

громади. Для залучення цільової аудиторії розроблено заходи місцевого та 

міжнародного рівня, зокрема: 

- проведено всеукраїнський марафон для енергоменеджерів «Просто про 

складне: рейтингова оцінка будівель»; 

- організовано ярмарок енергоефективності в онлайн та офлайн 

форматах; 

- відзначення кращих енергоменеджерів бюджетних закладів 

Житомирської ОТГ; 

- спільно з департаментом освіти організовано та проведено онлайн-

навчання на тему: «Ефективна експлуатація будівель та 

енергоспоживаючого обладнання в бюджетній сфері», участь у яких 

загалом взяло 365 учасників – енергоменеджерів загальноосвітніх, 

позашкільних та дошкільних навчальних закладів громади та учасники 

з інших громад; 

- проведено екскурсії для голів ОСББ на підприємства, які працюють з 

енергоефективним та енергозберігаючим обладнанням; 

http://zt-rada.gov.ua/?3398%5b0%5d=11293
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- проведено вікторини та тестування на тему енергозбереження та зміну 

клімату в місті Житомир; 

- розроблено та проведено онлайн-вікторину Quiz для країн підписантів 

Угоди Мерів; 

- розроблено онлайн гру «#Стопкадр: впіймай свою #ЦЯТОРБА» та 

проведено інформаційно-комунікаційну кампанію по зменшенню 

використання поліетилену; 

- проведено екологічну гри для студентів міста «Кліматичний колаж»; 

- розроблено підбірку фільмів та мультфільмів на теми громадського 

здоров’я, відновлюваних джерел енергії, зміни клімату, поводження з 

побутовими відходами; 

- забезпечено участь керівництва міста у заході «Дні сталої енергії» 

шляхом відеозвернення до мешканців громади про екологічний слід 

людини та громадське здоров'я, шкідливість використання пластику та 

правильне поводження з побутовими відходами, про збереження 

довкілля та наслідки зміни клімату, використання відновлюваних 

джерел енергії. 

Виконавчі органи Житомирської міської ради на постійній основі 

приймають делегації інших громад України з метою стажування та обміну 

кращими практиками. Так у 2020 році в рамках заходу «City-to-city» проєкту 

«Угода мерів-Схід» Житомир відвідали представники, які займаються 

енергетичним менеджментом, з Вінниці, Кам’янця-Подільського, 

Слов’янська, Миргорода, Славутича, Сєвєродонецька, Краматорська. Фахівці 

ділилися досвідом впровадження проєктів у сфері енергоефективності й 

побудови системи енергетичного менеджменту на рівні муніципалітету 

(http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=11840 ). 

Підготовлено рекомендації по підвищенню енергоефективності об’єкту 

«Реконструкція  приміщень дошкільного навчального закладу №32 по 

вул. Якубовського, 10 в м. Житомирі (коригування)». 

Підготовлено щоквартальні звіти на виконання Плану заходів із 

впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах, 

затвердженого розпорядженням КМУ від 26 квітня 2017 року №732-р. 

Здійснено щомісячне інформування Облдержадміністрації щодо 

кількості встановлених приладів обліку теплової енергії. 

Підготовлено заявку щодо участі у Конкурсі «Просування сталих 

енергетичних рішень у громадах» від ГО «Екоклуб» на отримання гранту від 

Посольства Королівства Норвегія. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuaUpJCuz9xjCOyeVrbsx7AZ1vLDCiRGJ4zd-hhZYpgKPeSV6VwPSVo14MeA-IANRYPXxo0HWLvgvkcIJ9-QxcHzAs-pIxcvW_FCpQLmcnTjDML3gPsiMpx1B6maZVneEMEF0xaW9Y872wT7iOmbj_&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuaUpJCuz9xjCOyeVrbsx7AZ1vLDCiRGJ4zd-hhZYpgKPeSV6VwPSVo14MeA-IANRYPXxo0HWLvgvkcIJ9-QxcHzAs-pIxcvW_FCpQLmcnTjDML3gPsiMpx1B6maZVneEMEF0xaW9Y872wT7iOmbj_&__tn__=*NK-R
http://zt-rada.gov.ua/?3398%5b0%5d=11840


Організовано та проведено робочу зустріч з представниками Північної 

Екологічної Фінансової Корпорації NEFCO та європейської інженерно-

консалтингової компанії SWECO International, Швеція. Метою зустрічі було 

обговорення результатів проєкту «Підвищення енергоефективності об’єктів 

бюджетної сфери міста Житомира», що реалізований в рамках співпраці. 

Проведено стажування для ГО «АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЗМІСТ» з 

міста Полтава щодо досвіду з впровадження енергетичного менеджменту, 

механізму стимулювання впровадження енергоефективних заходів, 

можливості залучення коштів міжнародних проєктів і т. д. 

Триває реалізація компоненту пілотного проєкту з мобільності та 

будівництва велотраси типу: Pump-Track за співпраці з Державним 

Секретаріатом з Економічних питань Швейцарської Конфедерації. В рамках 

пілотного проєкту підготовлено тендерну документація для оголошення 

конкурсу на закупівлю велосипедів для працівників Житомирської міської 

ради та будівництво критої велопарковки. Частиною проєкту також є 

інституційний компонент для підвищення обізнаності працівників 

виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств в сфері 

енергозбереження. 

Проведено адаптацію та тестування програмного продукту EnerCoach. 

EnerCoach дозволяє здійснювати аналіз та моніторинг впроваджених заходів 

муніципального енергетичного плану. Робота над програмним продуктом 

триває та здійснюється в рамках одного з компонентів Європейської 

енергетичної відзнаки. 

Організовано участь міського голови у якості спікера та забезпечено 

підписання Женевської декларації мерів у м. Женева (Швейцарія) на Форумі 

мерів 2020 на запрошення Європейської економічної комісії ООН. Женевська 

декларація мерів присвячена локальним заходам реагування на надзвичайні 

ситуації, включаючи пандемію, зміну клімату та стихійні явища.  

Організовано участь міського голови на Всеукраїнському онлайн-

форумі «Енергонезалежні регіони України: як замістити газ, знайти 

інвестиції та стимулювати бізнес» з метою обміну досвідом успішних 

«зелених»  проєктів Житомирської громади. 

(https://www.facebook.com/der.zt.city/posts/1048241335691545... ) 

На базі Поліського національного університету в рамках Школи 

«Агенти кліматичних змін» спільно з депутатом міської ради Іриною 

Ярмоленко проведено гру «Кліматичний колаж», яка привезена з 25-ї 

конференції Організації об'єднаних націй з питань зміни клімату та 

розроблена французькими експертами. «Кліматичний колаж» – гра, яка 

https://www.facebook.com/der.zt.city/posts/1048241335691545


дозволяє у легкий спосіб доносити результати складного екологічного звіту 

IPCC, розробленого Міжурядовою групою з питань зміни клімат при ООН.  

За участі міського голови у Верховній раді проведено форум 

«Підвищення кліматичних амбіцій: позиція органів місцевого 

самоврядування та молодіжних лідерів», організований спільно з депутатом 

міської ради Іриною Ярмоленко. Основною метою заходу було сформувати 

та надати до Уряду пропозиції із вдосконалення підходів зі скорочення 

викидів парникових газів.  

Поширено опитування серед мешканців громади щодо розробки 

заходів з адаптації до зміни клімату. Опитування мало на меті з'ясувати чи 

відобразилася зміна клімату на мешканцях, чи відчувають вони зміну 

клімату, чи помічають вони вплив зміни клімату. 

Також продовжується робота з відкритими даними. В 2020 

підготовлено та список отриманої міжнародної технічної допомоги. 

Протягом 2020 року надавались консультації розробникам 

геоінформаційної системи Житомирської міської ради щодо структури даних 

по споживанню комунальними установами енергетичних ресурсів (з 

використанням інформаційної системи енергетичного моніторингу) та 

наповнення інформацією підсистеми «Енергоефективність комунальних 

об’єктів».  Станом на початок 2021 року в підсистему внесено 170 об’єктів: 

- 99 об’єктів закладів освіти; 

- 51 об’єкт закладів охорони здоров’я; 

- 20 об’єктів закладів культури. 

Джерелом інформації про енергоспоживання об’єктами комунальної 

сфери є інформаційна система енергомоніторингу (розробник – 

ТОВ «ФІАТУ»). Дані про споживання ресурсів (вода, природний газ, теплова 

та електрична енергія) щомісячно оновлюються працівниками департаменту 

шляхом імпортування звітів. Додатково проведена робота щодо підготовки 

підрозділу «Енергоефективність у житловому секторі» (збір даних, 

верифікація інформації, наповнення реєстрів, встановлення геолокації 

об’єктів тощо). Представлення підрозділу очікується у 2021 році. 

Співробітниками департаменту підготовлено та подано на 

оприлюднення 27 новин на тему енергоефективності, енергозбереження та 

клімату на сайті міської ради. Крім того, близько 86 новин опубліковано на 

офіційних сторінках департаменту в мережі Facebook. 

 


