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Про виконання Програми
соцiально-економiчного i
культурного розвитку територii
Житомирськоi MicbKoi об' сднаноi
територiальноi громади за 2020 piK
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Заслухавши звiт про виконання Програми соцiалъно-економiT ного

i

культурногО розI}иткУ територii ХtитомирськоТ Micl;KoT об'еднаlтоТ
територiальноi громади з,а 2О20 piK та вiдгrовiдно до статtэй 26, 2,| ЗаконУ
Украiни uПро мiсцеве самоврядування в

YKpaiHi>>,

мiсъка рада

ВИРIШИЛА:

tr

ii

А
с

1. Затвердити звiт про виконання Програми соцiалыtо-економiчного i

культурногО розвиткУ територii Житомирськоi MicbKoI
територiалъноi громадИ за 2020 piK, в тому числi про здiйснення

об'еднаноТ
державrrоi
MicbKoi
ради, що додаеться.
регуляторноi полiтики виконавчими оргаFIами

2, Контроль за виконанням цього рlшен}iя покласти на

першого

,га
заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчи]( органiв ради
заступникiв мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Ради згiдно
з розподiлом обов'язкiв.

мiський голова

Сухомлиrr

2

Звiт про виконання Програми соцiальцо-економiчного
i культурIIого
розвитку територiI Житомирськоi MicbKoi територiальноi
громади
2020 PiK, У томУ числi ,дiй.rчпня
державrlоi
'а
регуляторноi полiтики

Аllалiз скоlrомiчlIого i соцiа.гlьIIого
розвитку тсриторii
Житом

и

рськоi MicbKoi. r.p

"r,орiал

ь

ltoi громад и

tlисельнiсть наяВногО
населення MicTa на 1 оiчня 202lpo*y
становила
26з507 осiб, що FIa о,зо^ менше, нiж
2.0}g
У
роцi. йооооп* 2о20 року
чисель,тiстъ населе}Iня зменшиласъ FIa
81 1' осiб, у ,ropi"*r"nii . початком
ЗМеНШ'Э1-1НЯ FIаселеFIня вiдбулося
за раху"; ;;;о;Б;'.iоооч."ня на року.

1678
oсiб.Bтoйжечaсзaфiксoвaнoмiгpaцit"'tnp'й.т_й';а..
За iнформацiею управлiнrr" por""rny .bnu
В.р.., ,i."*"i ради населення
села Вереси

становить 245О осiб.
У MicTi здiйснюютъ госпоДарську

дiялънiсть 2895

пiдприемств (це на7,7Yо
бiлъше, нiж у 2019 роцi), з них З великих,
1з0 середнiх , 2762 маJIих.
Зареестровано.31560 фiзичних осiб-пiЙr|r.rцlu,
.
|]956 здiйснtоlоть
ПiДПРИСМС'ГtsаХ Mic'a Зайнято 42,9,гис.
_,*__"u
ПlДПРИеМСТ]ЗаХ 4,4 ТИС, ОСiб, На СеРеднiх

осiб,,] тому числi на великих

iru,-"*

24,5 тис. Ьсiб,
_ 14,0 тис.
rфiзичних ооiб-пiдприемцiв працюе
11,3 тис. осiб.
П|дприемствами MicTa у 2019
Ъоцi p.uniro"ullo ToBapiB, виконано робiт та
послуГ на.39,7 Млрд .рlr:
p.uni.o"arroi продупцiт великими
ПlДПРИе'СТВаМИ MicTa СТаноВить 18,0Оlо,
середнiм,
цiэ;_r;;;;
Фiзични:ми особами-пiдприсмцями
р.uпl.ойно про/iукцii, ToBapiB та"":";:;:;;;:,
послуг на ''
8,5 млрдt грн.
осiб,

У

:fl:::

l

-

"r"

Jl.iou

О<:НОВНа ЧаСТКа РеаЛiЗаЦii припадас
ВiД Зага_ltьного обсягу.

-

на промисловi пiдприсмства
45,6уо
YrrLlYIUl5a _
- +J,o'

ПtrlомисЛовими пiдприеМствами MicTa
у
роцi реалiзовано продукцii,
ToBaPiB, ПОСЛУГ На 18506,2 МлН грн,._що
,а 2,1Уо?о?0
бi.тlьттте, нiж у 2о|gроцi. частка
промисловоТ продукцii
ооласr";'

"
ýЗ}::".ноi
у розрахунку на одIiу особу реа.тliзоваlrо

69,9 тис. lpH.

;;;;T;#;#";;#;;l"

rtромис.гtовоi Продукr(iт lra

Бу,цiвелг,ними пiдприсмствами MicTa
у 2О20 роцi виконаI{о робiт. на суму
l]
Ц:
,0_Yo менше, нiж за ,io,iorlr,i; ;;;j;иFIулого
"1
'ООП,u#
року.
На ],},Тl
й бiльший обсяг будi вельн
их робiт tsикоI{ано . OYoi"н"uruu'Oyoi;;t1
";#;"n
]60,5 МJIН ГРН, абО 52,5Уо .u.unuro.o
*noo"* будiвель
ЗбУДОВаНО На 155,9 МЛН грн, або
"u;Ы'^; будiве"" _;;;gi,u
10,8Ой,

".r*Ъ"их

"#?о",

з
ПI)одовже}Iня додатка
бУДiВНИЦТВа iНЖенерних споруд виконано
!!,7_YУ,З
^9"
робiт
г - -^- на 689,1 м.шн грн,
або 47,5О/о ЗаГального обсягу будiвельн"Прийнято в експлуатацiю 35,1 тис. ,'.u.urrоноi
ruavlЧl житла,
площi
/l\
що на 8,2Yо
бiльше, нiж у 2О19 роцi.

Ё;бi;.

У

РОЗРаХУНКУ На 10 Тис. населе_ння лрийнято в експлуатацiю
1337,0 м2
житла_(у 2019 роцi 1.231,5 м2)проти 97]^,|on'u..р.днъому
псl
ЗОВНiШНЬОТОРговельнi операцii пiдприсм;;; ^il;,"""';;;;нIоваJIи
з
--Дfаv^rДvuЧJlI^
партнерами iз 101 краiни cBiTy.

областi.

]

У 202О роцi обсяг .*Ъ.rорrу. ToBapiB становив 157,4 млн
дол. сшА
iмпорту - 18б,9 млн дол. США. Порiвнян"
а ZO19 роком, ексlпбрl зменшив." *ri
I2,4Yo, iмпорт на 1I,5Yo. FIегатиЪrrе .unuoo
зовнiшньоi торгiвлi товарами
становило 29,5 млн дол. сшА (у 2019
роцi т(lкож вiд'емне
з1,5 млн

#;;у

,,опр,irrr,-"й";;
становиts 0,84
проти 0,85 у 2Ol99шдl.
роцi.
Найбiльшi експортнi
загального обсягу експорту,
та PyMyHii - З,8ОА.
Найбiльше експортувалися продукти
рослинного походження
20,9оА,
недорогоцirшi метzulи та вироб".
tg,цй,вироби
'з каменю, гiпсу, цементу
|6,1УО, ДеРеВИНа
"й*
15,2;/o, текстиль"i
_ 8,4оА, харчовi
продукти - 5,7Уо.
дол,

Коефiцiсr,

-

-

;;r;;;;";^;Й,

Iмпорт ToBapiB iз Китаю становив
16,0уо загальног() обсягу iмпорту,
ПОЛЬЩi - |1,4У'НiМеЧЧИни
1I,2Yo,I;.;iiag,Bи,binopy"i
_"8,5уо,щанii _ 4,2уо
та Росiйськоi Федерацii 4,0ОА.
У загальному обсязi iмпортованих ToBapiB \63Уо с],ановили
маши}Iи,
обладнання, механiзми та .n.nrpor."*,iui,.
;а;Й;;пri'
ТРаНСПОРТУ, ЛiТаЛЬНi unupur",.

о

:::Yl'л"_:О пластмаси
матерlали,
та вироби,

засоби;

5,4Оh
'||',ZЙ'_

засоби

'

"nuuyui
n.r_,opo.'.iin"j метаJIи i".",r.о",
вироби з
них; 7
пРодУкцiя хiмiчноi
6,0y_о продукти рослинного
Матерiали l'
о би; s,s Й |'*up
о ui пр одукти,
Чff#":;'J; #ff;Tj'Hi
"иf
"
ЗовнiшнIо торгiвлю послугаМи' здiйснюваJIи
?З пiдприемства MicTa з
обсяг експорту,ro.ny. 2О20
у
роцi становив 25,1 млн дол. Сl[Ц, iмпорту
- 5,7 млн дол, сшй, Пф"а"""; i;Б;;Ь
експорт
22,6Уо, iмпорт
на 69,7Уо. По;уr"r.;;;; зовнiшнъоiпосJtуг зменшився }Ia
тсlргiвлi послугами
склало 19,4 млн дол. сшА (у
,бт;
;;г^;;;; позитивне 10,6 млн дол. СIIIд).
Послуги експортували
НiдерланДiВ, Iз_цаilю, Iталii,
Мальти,
НiМеччини, Великоi Врйтанii, ry.
...
frirнi;;i'Йандiт,
i'oiЙu,oT
Федерацii та
Польщi (8 5,9%'u'*"no,"

;fi

'7уо

|0,5од""*;'*nI.i;

об;ь, .*."о|rу

;Ж;;l,r,

;;;;;Б.'"
.п.портували
послуги у сферi телекомУнiкацii,
*оrп'.rЬр.П, i",Рормацiйнi (r5O,B%
загального
обсяry), з переробп" *urЁрiа.ltьних
pecypciB rrs,rОй), TpaHcпopTrri
(I2,з%).

4

,":Жji.J;;#;

основниY,:?р.уераYи з iп,lпоglу посJIуг б{ч"
Велика Британiя, Пiвнiчна Iрландi", iТЦ.рппiд",
ЬЬr**Й Нiмеччина, Iталiя,
Швейцсlрiя та Болгарiя (80t,6o/o загальЕо.о оО.;rу
;;;ы;Ь.пу.;. У cTpyKTypi
iмпорту 46,7уо склали дiловi послуги, tц,.цil"
-.,Ъ.пу."] ;";;й'. bi""i'.ouoro
ДiЯЛЬНiС'ТЮ, З,5 ОZ - транспортнi, iз,5о/о-' по.пу.Й
;Ъ;БЙ.",
вltнтажним транспортy MicTa (без
урахування вантажних перевезень,
викона'их фiзичними особами-пiдприемчя*";
у 2о2О роцi доставлено
спожив'чам 283,2 тис. т вантажiв., Iцо на 50,6%'мйше,
нiж у минулому роцi.
Baнтaж<>oбiгзменчиBсяъlal8,7o/oi.'u"*-i,25,.6'n"'o'.^.^.
1

*,

i

tF

Сс:редньооблiкова кiлькiсть штатних прur,iur"п;оtrriдпр"емств,
установ,
органiзацiй MicTa У IV кварталi 202О
;;;;;;;u^is,o
рокУ
тис.
осiб та
ЗаЛИШИJiаСЪ На ТОМУ Ж
PiBHi, ЩО i В IV КВаРiалi 2O1g року. Середнъомiсячна
заробiтна плата одного штатного працiвrrи;
у Iv кварталt 2о20 року склала
11308,0 грн, що бiльше на 15,4Yо, нiж
rrерiодi 2olgpo*y.
у
"iдпоuiдirому
За;:альна
борry з виплаТи заробiтrrоi
п;lати .rо М.rу на 1 сiчн я 202|
?Yu
рокУ становиЛа2,З млн грн,.що менше на 41,8lч., грн (на r,йl, у
"
гIочатко}4 року та менше на l З 0,4.т.ис.
грн (lla 5,ЗYо). i,iж nu r' .рiд ;; ;;;;^;];;l
Кi;rЬКiСТЪ беЗробiтних на 1 сiчня iozt
2о41
Ь"*, ;;;,;;;;; а Lvl
L особу,
U'UUY' що
L
бiльше на 1066 осiб.(майже 2
у рази),нiж у 2О1Ьроцi.
Оборот Роздрiбноi торгiвлri сiчнi-в.р..*ri
у
склав 7247,1 млн грFI, що FIa
11,s%o бi,;тьше, нiж
сiчнi-вереснi
минуло.о fro*y.
У

;й;;;;;i;

Пiд присlиIIи цтво, зов lli ш

Су(5'скти

lI

--*оrrйi.r'

ьоеко tIомiчна дiяль lliс.гь

ознайоми,тисЯ на
. |оспоДарIовання *urori'
"i;;"..riц;иному
ОфiЦiйноиу сайтi
Житомирсъкоi мiськоi ;;r;;
порталi
^^йi"r,;
Хtитомира, Геопорталi

ri.rпоТ-й",
департаменту
економiч,ного розвитку мiсъкоi puo" в соцiальних
мережах з рiзноманiтноIо
iнформаrriеiО щодО започатКування та ведення
бiзtrесу, а саме: з поря/]ком
отримання документiв дозвiльного характеру,
зралзками форм заяв,
регулятОtr)ниХ aKTiB, що дirотъ у сферi го.подuрсr,коi
дl"п"'*rJiri, iнвестицiйним
ПОТеНЦiаЛОМ MicTa, перелiком вiльнЙх
об,ектi; -,.;r-;;;;
пiдтримкll бiзirесу, змiнамИ чинногО зако}Iодавства,
проведенням ceMiHapiB,
виставок, ярмарок тощо.
Для запРовадженнЯ та здiйснення господарськоi
дiялъriостi суб'сктам
господарF]вання видано
лопумеrrтiв дозвiлtьного
характ€ру, зареестроваFIо
2659 декларацiй, надано 10269 non.ynuruй. -^
ЖитЪмирськоi

';,

*

".J;;;;,

;;;;;;;;;Ж"

!j!!

перэдача

В

оренду майна територiальноi громади здiйснlоеться
за
РеЗУЛЪТаТilМИ ПРОВеДеННЯ аУКЦiОНiВ в .rr.птроirнiй ,"р;;;Й--.|.r.ri

крrоzоtто,продажi>, kpiM випадкiв встановJIених
Заrtоном Украiirи кпро оренду
державнОIrо та комуналЪногО майно. УгrродцоВж
рокУ в елекlроннй
системi пI)оведено 11 електронних аукцiоliiо
"op.o";i
з передачi в оренДу комунаJIьIIого
;rtайна.

надztно дозвiл на укладання договорiв оренди
примiщень комунальноi

Цэодовження додатка

власносТi 22 суб'сктаМ пiдприемницькоi дiялъностi цл,9IТ{ею 6,9 тис.
М2,
переукладено договори оренди з 5З оуб'ектами ,пiдприеIilНИЦЪКоi
дiяльiлостi
ПЛОЩеЮ 8,2 ТИС. М2. Станом на 0l .01.2021
Зтц
оо.о"ор"
року д,ii
нежитлових примiщень комунальноi власностi загалъною площею 65,2 тЙс.
"r;;о;
мr.
Вiд оренди нерухомого майна до мiсцевого бtодrкету надiйrrшо 12,4 млн грн.
приватизацiя майнових об'ектiв територiалъноj' громади також
ЗДiЙСНЮеТЬСЯ В еЛеКТРОннiЙ торговiй системi <Рrоzоrrо.продажi>.
суб,ектами
господарювання приватизовано 20 об'ектiв нерухомого майна загаJIьноIо
ПЛОЩеЮ З,0 ТИС.
. Них 4 об'екти малоi ,,р""ur".uцii ,оЙ;;-;;о;;;;"
Y',
електронниХ аукцiонаХ та 16 об'ектiВ шляхом викуп\/. Вiд приватизацii
об'ектiв нерухомого майна до мiсцевого бюджету надiйшло20,7 млrrгрн.
Суб'ектам господарIованFIя передано в оренду 79 земелъних
дiляrrок
площеIо 27,0 га, поновлено 140 договорiв ореFIди земельн.zх
дiлянок площеIQ
10,8 га, продано 44 земельrri дiлянки, на яких
розтаIлованi,эб'скти нерухомого

майна площеIо 10,4 га.
З метою створення умоВ вiльноi KoFlкypeнrlii', залуч€нFIя широкого KoJ{a
пiдприеМцiв дО державних закупiвель заб.iп.о"rrо вiлъний
доступ суб'сктiв
господарювання до участi у процеДурах закуrriвлi ToBapiB,
робiт i послуг за

кошти мiсцевого бюджету. За участi малого
бiльше 40 тис. замо]злень.

з

i

."р"д.r"Ъ.,i

ъi."..у

orno,ruuro

метою реалiзацii дерхсавноi полiтики

у сферi ])озвитку малого i
середнъого пiдприемництва в YKpaiHi, вiдповiдно
дЪ'Зuпо"у Украiни uПро
РОЗВИТОК Та ДеРЖаВНУ ПiДТРИМКУ МаJIОГо i середrrього пiдпр"Ёr,r"*ruu '"
YKpaiHi> прийнято рiшення MicbKoT ради вiД 18.0б.2()20 Jю1895
щодо
затвердження <<Положення про вiдшкодуванIlя суб'ектаtи господарIовання
ВiДСОТКi.В За *ОРОr*о"троковим, ,u ..р.днъостроковими
кредитами,
:_:j]]:""x
що змучен1 у Оанкtвських установах)).
Виконавчим KoMiTeToM Житомирсъкоi Micblcoi
ради та
^;. llд1' дБ
кУКРГдЗБдНк),

^;i

АТ

;;

<Укрексiмбанй>, д1- ,,Oruuudu,iu
кПриватБанк)) укладенО доповорИ прО сrriвробiТп"цruо ,- п'r.rоrо
запуску

мiсцевоi програмИ фiнансоВоi пiдтрИмки MiKpo- r.u маJIого пiдlприемництва.
Фiнансова пiдтримка буде надаватися мiсцевому бiзн..у
компенсацiю
вiдсоткiв, сплачених за кредитами на поповнення обiгових кЬштiв,
"u
реалiзацiю
заходiв з розширення та вiдновлення виробничих потужностс:й.

З

метою пiдвищення обiзнаностi .rnur*r"*'i" ,одur*i" щодо змiн
ПОДаТКОВОГО ЗаКОНОДаВСТВа ЖИТОмирськоIо об'еднано,о
д.рiп;";;о ;;;-;;;
iнспекцiеtо Голов.ного управлiння ДФс Житомирсъкiй об:iастi
у
проведеrrо 17

семiнарiв-тренiнгiв, 1 брифiнг, 1 круглий стiл за
участi 107 осiб.
З метою створеЕIня сприятливих умов для
розрос,гання середо]]ища
бiзнесу пiдписано Меморандум щодо спiвпрацi i партн.ръrпu
у сферi
розвитку
'.оцl-очr*
пiдприеМницькогО, iнноВацiйного ..р.дЪurlцз, ]

.rp".nolr""r"

економiчного розвитку Житомир."поi мiсьliоi обiеднаноi ;.pr;;;irrr-,"r
громади. Пiдписантами угоди стаJIи лепартаме}Iт економiч;;
J";;;;;
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мiсъкоi t,ади,

а

КУ

<<Дгенцiя розвитку MicTa>>

мiськоi Ради та Житомирський

мiський t(eнTp зайнятостi,
На базi Житомирського мiського цен,гру зайнятостi створено простiр для
сферi розвитку бiзнесу,
розвитку пiдприемництва, де надаютъся ко}Iсулl,r,ацiТ у
:пiдприемниI]твп,
,rроuод"rra" ,uu.r-u"i заходи (семiнари, тренiнги, шкопи
бiзнес-пОдii), щО сприятиМуть розВитку пiдгrрисмIIицьких навичок, людського
капiталу Iа нарощення органiзацiйноi спроможностi пiдцприемцiв.
хtитомирським мiським центром зайнятостi органiзовано та проведено 13
ceMiHapiT, ,u 4 вебirrарИ з питань започаткуваFI}Iя i ведення пiдприемницъкоТ
дiяльнос:гi, в яких взяли участь 187 осiб.
Во;цночас, безробiтнi отримали певнi знаFIня з основ ринковоТ економiки,
о11одаткування, правових аспектiв пiдприемницт,коi дiЯлtьНОСТr, ПРОйШОВlТtИ
навчаFIня. на вiдповiдних курсах чи на вiдкритих оt_lлайн ресурсах,
Для сприяння розвитку самозайнятостi та пiдтримки пiдприемницькоТ
iнiцiативи серед безробiтних, мiсъким центром зайня,гостi надано одноразову
допомогg по безробiттrо 1 особi в cyMi 65,2 тис. грн.
компенсацiйнi виплати сдиного внеску на загаJII)нообов'язкове державне
соцiальне страхування отримаJIи 13 роботодавi-liв, 11i _cTBoPjn, новi.робочi
мiсця та працевлаштуI]а;rи З 1 безробiтну особу, з i,Iих 1 i безробiтних,,якi мають
додаткоrli гарантii у сприяннi праrIевлаштуванню, 20 безробiтrrих
працевлittrrтованi в прiоритетних видах ekorroMi. Hoi дiялr,ностi.
На перiоД здiйсненнЯ обмежувапьних протиепiдемiчних заходiв,
запровадtжених з MeToIo запобiгання поrrтиренню FIa територii УкрыЪи гостроi_
p..nipuropHoi хвороби COVID-]9, отримали допомогу по частковбму,
Ь..робirr, 4379 осiб на суму бiлъше 29 млн грн. Одноразову допомогУ
отримшIи 1084 найманих працiвникiв на суму 3,98 м.lrн грн.
Д:я запУченнЯ широкиХ верстВ населення дtо здtiйснення пiдприемницькоТ
дiяльнос'тi, пiдвИщеннЯ професiЙногО рiвня суб'сктiв госllодарськоТ дiяльностi
та
департаI{ентоМ економiчного розI]иткУ MicbKoT ра/{И органiзовуIоться
енiнги, вебiнари та форуми.
З lиетою розвитку креативного сектору економlки, пlдтримки та розIзитку
та популяризацii робiтничих професiй, органiзоваrlо та
мiсцевоl:о
""роб"ика
гIроведенО навчальний ceMiHap кllросування бiзrrесУ ]] соцiальних мережах
Sit4M>, де 35 предстаВникiВ креативIrогО секторУ економiки та початкiвцiв
отрималИ HoBi iнсТрументИ просуваНня власНих товаРlВ, ПОtслуг та бiзнесу у
соцiалыtих мережах
Органiзо";;; бiзнес-форум <<Вiд iдеi до власного бtзrrесу>. Мета'фоqrмv знайомство дiлових людй, вивчення HoBiTHix бiзнес-iдей i стратегiй. 10

'

v-

'
вiдомиХ мiсцевиХ компанiй, органlзацtЙ дlлились
:

^зiдом в

досI

облас,гi

та де
маркетингу, управлiння бiзнесом, масштабування, виходу на HoBi PI],n"
форумi взяJIи бiлъше 50
взятИ tr)ecypc ono вiдlкриття бiзнесу. Y,lacTb

у

аналiтичну MiHi-ceciro на тему кЩо органiзацii
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можутЪ зробитИ длЯ отримання додаткового прибутку i забезпечення iх
СТабiЛЬНОСТi У МайбУТНьОму?>, учасниками
np.o.rur,r"*i,
"noT
бiзнесУ (4 чоловiки та 8 жirroK). Пiд часу заходу
згеЕIеровсlно iдЬi, якi бiзнес
може викорисТовуватИ пiд час та пiсля вихоl(у з коронакризII.
органiзовано дводенний вебiнар <налаштування тi) запуск
реклами
Google AdWords та Facebook>, спiкер олекоiй Котенко, викладач
Комп'юТерноТ Академii шАг. 20 предстаI]никiв MiKpo- Iдалого бiзнесу (7
чоловiкiВ та 13 жiнок) дiзналиСя про н€шатrттування, запуск
реклами в Google
та Facebook вiд КА (IIIAI').
MicTo отримаJIо статус </{iйсrrий учасник)> КлубУ <N{ери за екоFlомiчrrе
зростання)), розробивши План для стимулIованIlя еконоlиiчного зростанIIя,
пiдвищення рiвня зайнятостi в об'еднанiй територiальнiй гFrомадi ru .r"op."n
новиХ робочиХ мiсць. Рiтттgццдц Житомирсъкоi мiсъкоi
рад; вiд24.I2,2о2о м52"
затвердЖено <План мiсцевОго економiчного
розвитку на 202I - 2О22роки).
З нагоди Дня пiдприемця нагороджено
та вiд:lначено соцiально

ir,Й П

Ё
ý

э
ý

&
ъ.
*

ý

э

вiдповiдальний

gL

бiзнес та

пiдпiисмцiв-б;lагодiйникiв

жr;;;Б"

<Житомирський масJIозавод) - поrпu,чiя кРулъ>,, iiT ,iё"ро.о";^i;;;;.fi,
ЛТД), тоВ <Iнфопульс YKpaiHa>, СП тоВ кРIб-1> ВзуттсвЪ пiдпр".r.ruо,
тоВ з iноземними iнвестицiями <Ферпласт-Украiнu, ГоЬ <Магiя комфортр,
ТОВ ТК <Полiсся-Продукт>).
З MeToIo популяризацii . робiтничих професiй для y.rHiB професiйrrотехнiчних училищ
_були органiзованi та про".дЬч,i eKcKypciT nu
MicTa (KOST WON),
"й";;;;;:;"
<Магiя Комфортр, <L{егrтр Фiльтрацii
Води>,

KTepeTeHin). Майбутrri кондитери дiзналися

пр; .yuu.rii ,.*нй.iт

кондитеРськогО мистецтва, майбутнi iнсталятори
дiзналися про iнновацii у
сферi зварIоваНня та cBiToBi тренди, майбутнi дизайнери, заl<рiйr"п,
дiзналися
про HoBi тенденцii моди та iнновацii У сферi легкоi npor".,noBocTi. Власники
^
ПiДПРИеМСТВ ДiЛИЛИся iсторiями y..ri*y вiд iдеТ
л; реа,пiзат{ii, про шлях
безперервного розвитку та навчання.
Вiдбулася презентацiя-зустрiч з автором книги <KoToгl<lMiKa>, викладачем

Кисво-Могилянськоi бiзнес-школи, фiнансовим ,оп-r.".оrй|о*,

популяризатором економiчних знань, писъменником, автором
роману клише
секунда) та вiтчизняного економiчного бестселеру <EKoHoMiKa XXI>
олексiем
Геращенком. Мета заходу формуваrrня rriдприсмницького мислеFII]я
у
rтlколярiв, знайомство з еконойiпоrЬ, знайомство зi cB_iToM
економiчних
вiдносин, фiнансова грамотнiсть. У заходi взяли
участъ З5 осiб.
пlдТримки
пiдприемцiв
лля
пiд час карантиЕIFIих заходliв, що спрямованi
на недопущення поширення KopoнaBipycHoi iнфекцii CovID-19
ЖитомирськоIо
MicbKolo радою прийнято ряд рiшень, а саме:
- вiд 17.03.2020 Nь1762 uПро звернення депутатiв Жиr:омирськоi MicbKoi
РадИ дО Президента Украiни,,Верховноi Ради Украiни, КабiнЪту Мiriiсгрiв
Украiни ЩоДо пiдтримки бiзнесу R умовах ,rроu"д.п"" oor.,*y;;;;1;;;;;;i;
шодо недопущення llоширення KopoнaBipycHoi irrфекriii COVID-19 на.д.p"-|;i'
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Житомl,tрськоi MicbKoi об' еднаноi територ i альноi гр омади) ;
- ВiД 0З.04.2020 Ns1803 <Про внесення змiн до рiшення Житомирськоi
MicbKoi РаДи вiд 10.06.2015 }lЪ932 <Про мiсцевi тrодатки та збори> (зменшено
ставку ;:Io единому податку та встановлено в розмiрi 0О/о ДЛя платникiв единого
податк)/ I та II груп);
- ВiД 03.04.2020 Jф1820 <Про звirlьнення вiд сплати за оренду майна>
(звiльrrс:но орендарiв на перiод з моменту установлення караFIтиFIу i до його
заверш(}ння у встановлеItому законом порядку вiд сплати за оренлу нерухомого
майна )Китомирськоi MicbKoi об'еднаноi територiалъноТ громади);
- ВiД 08.05.2020 Ns529 кПро внесеЕI}Iя змiн до рiшення виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради вiд 15.04.2020 Jф430 кПро органiзацiю сезонноi торгiвлi
На TepltTopii м. Житомиро (спрощено процедуру встановлення майданчикiв
сезоннсri торгiвлi);
- ВiД |9.08,2020 JФ948 кПро внесення допов}Iен}Iя в додаток до рiшення
виконаIiчого KoMiTeTy MicbKoi Ради вiд 06.03 .201З Ns 86) (доповнення перелiку
видiв Iромадських робiт, що мають суспiльну, економiчну, соцiальну та
екологi,rну користъ для MicTa).
З MeToIo реалiзацiТ державrrоi полiтики у сферi залучення iнвестицiй
прийня,го рiшення виконавчого KoMiTeTY Житомирсъкоi MicbKoi ради вiд
07.|0.2()20 Ns1176 <Про погодження перелiку проектiв для реалiзацii ila осгrовi
механiзму державно-приватного партнерствa>).
Налагоджено спiвпрацrо з МiжrrародноIо громадською органiзацiсtо
(FIABC:I-Ц<raine>> об'еднанFIя девелоперiв, брокерiв, iHBecTopiB,
управляIочих
Hepyxol,ricTlo та iнших фахiвцiв у сферi нерухомо cTi з 42:краiн cBiTy.
З метою залучення iнвестицiй, промоцiIовання MicTa ,u ,.*urи краТни на
Iнвести.цiйномУ портапi Житомира постiйно пiдтримуетъся та наповнIосться
iнформtrцiя про економiчний потенцiал, iнвестицiйнi пропозицii, продаж/оренду
майна комунальноi влаоностi.
Зzr резУльтатами дослiдження м. Житомир посiло перше мiсце в
рейтингу
наЙкомrРортнiших MicT для ведення бiзr.lесу ]з YKpaTHi. Офiс ефективного
РеГУЛЮI}ання BRDO презен,гував цьогорiчниЙ реЙr,инг <Regional Doing Business
- 2020>i, що вiдображае сприятливiс,гь iгlвестицiйного клiма,гу в украirlських
обласни.х центрах. Житомирська область мае високi бали за компонентами
(започаткування бiзнесу>, <оформлення земельноi дiлянки)) та ((приеднання /{о
електромереж).

'

Рt:аriзацiя державIrоi регуляторноТ полiтики MicbKolo радоIо

та
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frЕН:ýЕlчиil{I,I орГанами здiЙснюеться вiдповiдгtо До норм Закоrrу Украiни Kllpo

.жý

;lержавноi регуляторноi полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>.
ДlЯ ДОТриМання принципу послtiдовностi та передбачуваностi
;1ЩllОРноТ полiтики здiЙснюеться планування дiяльностi виконавчих органiв
rcлМ, рал1,I з пlдготовки проектiв регуляторних aKTiB. У 2020 роцi заплановано
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пiдготовку 7 проектiв
регуляторних aKTiB, а саме:
1, РiшеннЯ MicbKoi радИ кПрО затвердЖеFп{Я
Полоiкення про оренду,
МеТОД И КУ Р О ЗР аХУНКУ Та
* ;;*р;^;.";;';;;;;, .;' о"о .
к о мун ал ь н о го
"Й"19
майна Житомирськоi мiсъкоi'
об'еднаноТ r.р"rорiальноi громади).
"о,
2, Рiшення_
уriсъкоi ради ,,Про ur..Ёпп" змiн до рiше,ння Житомирськоi
MicbKoi ради вiд 10.06.201j
мqзz ,.Пр;
.rодurп"
3, РiшеннЯ виконавчогО *ойir.rу мiсъкоi, ru збrэри>.
ради-аrро затверджеIJня
положення п ро порядок про1..ен]]я
конкурсу
з визначення забудовника для
l=
ОУДlВIlИЦТВа' РеКОНСТРУКЦii Об'СКТiВ
*"rПЪЪо.о призначенIIя, соцiального
та
доступ ного житл а Житомир сь коi Mi съкоi
"
о б' еднаlr"iarй"-рi;ЫБ;;;;'
4, Рiшення викоFIавчого KoMiTeTy
,i."кЬi радIи Ktlpo ,'ur".ро*ення Правил
розмiщення зовнiшtльоi реклами в м. Житомирi).
5' РiШеННЯ ВИКОНаI]ЧОГО KoMiTeTy мiсъкоi
ради uпро затвердження FIових
розрахункових тарифiв плати за розмiщення зовrriшнъоi
р.*,пurи на територii
житомирсъкоi мiсъкоi об' еднаноi територiальноi
громади).
6. Рiшення виконавчого KoMiTeTy nni.uпо:гt'^
затвердження
р;:;" <ГIро
BapTocTi проiЪду в громадському,pu".nopTi
м. Житооi'riurr.
7 . Рiшення викоi{авчо.о-_комir.rу'
rl.;-;i^ ;;;;";;р" диспетчеризацiю
пасажирсъких перевезе}Iъ в м. Житомирi>>.

;й."i

сайтi

;#;ffi'jlЖ Jil'i"lнiх,:д*,"Й
УПРОДОВЖ2O2О

1. Рiшення

u .u."ri к,гелеЕхо> та i:a офiцiйному

РОКУ РЪЗРОбЛено три -ili.r,ooi^
проекти регулятор}tих aKTiB, а саме:

""по.ruu.rой
BaPTocTi проiЪдУ В гроМаДському
територiальноi громади).

norir"'ry

2, Рiшеrrня

ffiЖ,'jЪКИХ

Pao"--;iipo

затвердження

,рur*iр;i'й;;;r;;;-";';riськоi

об,сднаноi

виконавчого_ KoMiTeTy мiсъкоi
ПеРеВеЗеНЪ В ЖИТОМИРСiкiй

з. Рiшення

рали кПро диспетчеризацiю
мiськЙ оО'.дЙ;t ,.р"rоii-riiи

виконавчого koMiTeTy мiсъкоi
Ради кпllо затвердження
положення про порядок проu:i-.:ня
конкурсу з визначення забудовника
будiвництва, реконструкцii об'ектiв
для
житлового призначення, соцiального
та
ДОСТУПНОГО ЖИТЛа ЖИТОМИРСЬКОi
територiалъноi громади).
'i.rпоi-оОЙur'оi
У зв'язку iз змiнами в чинному
законодавствi та вiдсутнсlстi

потреби irrшi

проекти регуляторних aKTiB rre
розроблялися.

ДО

ПРОеКТiВ РеГУЛЯТОiП"* ЫKTiB пiдгот,овленi
вiдповiднi аналiзи(l
регуляторного впливу та звiти про базов.
З МеТою одержання про"Ъ.rЙ;;;;;;;жецъ
"io.rJ-;;;;;;;yni#."ono..i.
вiд фiзичних, юридичних
осiб та iх об'сднань проспr"
рa.упяторних unri" ра:}ом з вiдповi,цними аналiзами
регуляторного впливу оприлIоднеrri ria офiцiйному
сайтi Жrrо,*"рськоI мiсъкоi

Ради.

У

2020 роцi прийнято три
регуляторних акти:

1. Рiшення ,rnoru""b.o KoMiTeTy Житомирсъкоi
20,05,2020 м547 uПро оr..,.r,r.рrй;r-'

Mir:bKoT ради вiд
перевезень
в

";;;;;;;-;'

Житомирськiй мiськiй об'еднанiй територiальнiй громадi>.
2. Рiшення виконавчого KoMiTeTY Житомирсъкоi MicbKoi Ради вiд
28.05.2020 м596 <ПрО затвердЖення BapTocTi проiЪду в громадському
ТРаНСПО pTi Житомирсъкоi мiськоi об' еднаноi територiа-гr ьноТ гр омади).
З. Рirттення виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради вiд 1 5.0,/.2о2О Ns796 ,,Про
затверд)кення Положення про порядок проведення конкурсу з визначення
забудов.rика длЯ будiвниЦтва, рекОнструкцii об'сктi" ,п"rло"ого призначення,
соцlалыIогО та достуllногО житла Житомирсъкоi MicbKoi об'еднаноi
територ iальноi громади).
Htr територii Житомирськоi MicbKoi об'едriаноi територiальноi громади дiе
24 регуr,яторнi акти.
Пllоведено повторне вiдстеження результативлtостi двох регуляторних
aKTiB, пс,рiодичне вiдстеження - семи регуляторних aKTiB.
Пкlвторнi вiдстеження здiйснювuпrЪu щодо таких регуляторних aKTiB:
1. Рiшення виконавчого KoMiTeTy Житомирськоi мiсъкоi ради вiд

0З.07.2019 Jф639 <Про затвердження Правил приймання стiчних вод

системи централiзованого водовiдведеFIFIя м. Житомира).
2. Рiшення виконавчого KoMiTeTy мiсъкоi раl(и вiдц 18.09.2019 Jф1007 <Про
затtsерд)Кення ПоложенFIя про порядок встановлення режиму роботи об'ектiв
торгiвлi., закладiв ресторанЕlого господарства та ссРери послуг на територii
Житомирськоi мiськоi об'сднаноi територiаrrьноi громади)).
Пi:рiодичнi вiдстежеFIня здiйснюваJIись щодо таких регуляторних aKTiB
СПОЖиВа"чiв До

.

Рiшення MicbKoi ради

вiд

10.06.201

5

Ns93

:

1 кПро

затвердження
технiчнсli документацii з нормативноi грошовоi оцiнки земель MicTa Житомира
Та ВВеДеНня в дiiо ноI]их розмiрiв плати за земеJIьlлi /iiляlнки у м. Житомир>.
2. Рiшеrrня MicbKoi ради вiд 21.11.2007 ]ф4lЗ <iIpo затвердження Правлrл
торгiвлi на ринках MicTa Житомира>.
З. Рiшення Житомирськоi MicbKoT ради вiд 29.09.2005 Jф550 ,,Про
ЗаТВерД)Кення Положення про тrорядок вiдчуження та списання майна, що
перебувlле у власностi територiальноi громади MicTa Житомирa>.
4. Рiшення мiсъкоi ради вiд 2I.1L2007 Jф439 <<Про затвердження
Полох<еllня про конкурсний вiдбiр суб'ектiв оцiночrtоi дiяльr-тостi для оцiнки
1

ЗеМеЛЬн]{х

дiлянок несiльськогосподарського призначення, на яких розмiщенi

об'скти FIерухомого майна>>.
5. Рiшення виконавчого KoMiTeTy мiсъкоi рали вiдt 11.03.2010 Ns168 <I1po
затверд)кення Правил розмiщення зовнiшньоi рек.тIами в м. Житомирi>.
6. Рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради вiд 20.10.2005 Мб8l <Про
порядок надаFIня дозволiв на , виконанFIя ,poбir., пов'язаних з порутт]еннrIм
благоустроIо в м.Житомирi).
7. Рiшення викоFIавчого KoMiTeTy Micbltoi ради вiд21.09.2016 ]ф887 кПро
затверд)(ення Порядку визначення обсягiв паЙовоi участi власникiв тимчасових
СПОРУД ТОРГОВеЛьноГо, побутового, соцiально-культурного
iншого
ПРИЗНаЧlЭННЯ ДЛЯ ПРоВаДЖення пiдприемницькоi дiя.ltьностi в утриманнi об'ектiв

та
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благоустрою на територii MicTa Житомирa>.

Аналiз вiдстежень результативностi свiдчи.гь

про те, що шiстьма
регуляторними актами досягнуто визначених цiлей ,ъ lx
реалIзацlя мае
позитивнi результати, три
регуляторнi акти потребують внесен}Iя змiн

та

доповнень.

Проведено перегляд трьох.
aKTiB на вiдповiднiстъ
регуляторFIих
^;^
принципаМ державноi регулятЪрноi nonir"n",
;.r;,^ ji.l."", виконавчого
мiсъкоi Ради вiд 26.05.2011 мз+Z <,Про u.ru"oun;;;;";йir'r,u
::Y]]*у з вивезен"j
послуги
]1 захоронення твердих i рiдп"* ;;;;""их вiдходiв, що
надаIотъся кАТП-0628),
рiшення мiсъкоi ради вiд зо.ов.ZоtZ м429 ,iпро
затвердження

Положення про оренду, ,.rод"оу
використання плати за оренду майна комунаJIъноi розра}:унку та порядок
влаiностi Ъериторiurrr]rоi
громади М. Жцтомира) та
рiшен*r" пдi.o*oi радlи вiдд 18.0З .2ооg'лфsiS ,,Про
заТВерДження ПорядкУ tIроведення no*,nyp.y
,;;;; ;,;;;;; ;;;;;;;."
майна комуналъноi власностi.. територiuпiпЪт "о
.роruд"
я;r"й;;".""з"
резулътатамИ переглядУ прийнятi вiдцповiдrri
рiшенrrЯ MicbKoi й"
та
виконавчого KoMiTeTy про втрату чинностi
даних регуляторних aKTiB.

;.

Iнформацiя

щодо здiйснення державноТ

регуля:торноi полiтики
ВиКонаВЧиМи органами MicbKoi pu+".
п9стiйно розмirцу.rr." Hll
фiцiйпоr/.utrl
Житомирсъкоi мiсъкоi ради в
роЪдiлi ог..уп".;р,*

J

;;;i;;;;;.

MeToIo забезпечеFIня ефективного обмiну
irrформацiсlо

йй;чi'

MilK
розпорядниками та користувачами
nu вебпорталi вiдкритих даних
cTBopeFIo набори даниХ <<IЪан пiдготЪ"ки
регуляторних ак,гiв Житомирськоi
мiсъкоi об'сднаноi територiал.ъноi громад">,
<<l1ерелiк дiю,rих
регуляторних
aKTiB Житомирськоi Mi cbKoi' об' еднаноi -."р;;;iалъноi
гр омадiI)).

,

Житлове господарство
ЖитловИй фонД MicTa налiчуе близькО 1500
бага,гокВартирних будинкiв,
яких 427 житлових

будинкiв

(далi

будинкiв об'еднань спiввласн"пi"' багатоквартирнихз
оСББ), 26 вiдомчого житлового
фон,цу, 8б3 будинкн

обслугоВуютьсЯ упр авителямИ багатокВчрrrрй"
були HKi в.
СтаноМ на 01 .01.2021рокУ зареестрОванО
t --- зzi осЬБ, що бiльше на 15,2o/o,
у порiвнянi з 2019 роком.
Щля представникiв осББ проведено 5 семiнарiв-тренiнгiв,
aHoHcoBaFIo

iНфОРМаЦiЮ Про проведеFIrlл_i4s -".oi,,upl"
r, n";;;^" ;;";;;;;"","lu
функцiонування осББ, надано 1з56 по".уппйiй.
Загальний знос житлового
фонду .rurro"i, ь 49,ОYо,зберi_гаетъся тендеtrцiя
погiршення стану лiфтового .о..,одuрJruu,
irrrп"п.рrпих мереж r,а покрiвель.
Iз загалъноi кiлькостi житлови, буд"rпlв
72,6О/о
ветхими (169
будинкiв) та аварiйними (24 будинки). Ё;;;;;;;;;
"".nU"o
;'Й;-,
до 19l7 року
забудови. В деякйх будинкu* ,;;;;;iJ"йrЙ"ri,"
n".ue oKpeMi ](вартири.
У багатоквартирНих житлОвих будинках експJlуатуuru."
igЪi^;iф;и,
rvw' Jrl(Р'lи' Зз них
ни)
786, або 78,зуо маютъ TepMiH експлуатацii 25
i бir;;-;;;'-;;. -
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З MeTolo пiдтримаFIня належного технi,lного стану житлового
фонду MicTa
провед()но капlталъний ремонт внутрiшньобудинковоi мережi холодного
водопо()тачання одного будинку, загальнобудинковоi мережi теплопостачання
одногО будинку, сходiВ у пiдваЛ одногО будинку, вiконних блокiв
у мiсцях
загального користування одного будинку. Тривае капiтальний
ремонт одного
НеЖИТЛrЭвого примiщення пiд житло для учасникiв бойових дiй в ioHi дто.
Проведено обстеження технiчного стану 4-х житлових будинкiв.
КапiталЬrrо вiдреМоFIтоваFIО 28 лiфтiВ в 11 жиТлових будинках, з них 24
на умо]]ах спiвфiнансування (спiввласники ЗO,ОУо, решта кошти мiсцевого
бlоджету 70,0Yо).
проведено конкурс та затверджено rrepe"Ttik 15 об'ектiв капiтального
ремонт\/ у багатоквартирних будинках tla умовах спiвфiнаFIсування. об'скти
будуть lзiдремонтованi у 2021 роцi.
кilпiтально вiдремонтовано асфальтобетонне покриття прибудиrrкових
територiй 8 житлових будинкiв. Здiйснено поточний ремонт прибуди}Iкових
територiй житлового фонду на 158 об'ектах.
З метоЮ органiзаЦii дозвiлЛя дiтей у дворах багатоповерхових будинкiв
встановпено 25 дитячих iгрових майданчикiв.

-

-

1
]

Hll

насадж€)нь.

прибудинковиХ територiях проведено кронування 133 зелених

Вlаготовлено та встановлеFIо З7З покая(чики (таблички) FIазв вулиць,
провулк:iв, площ та HoMepHi знаки на фасади }китлових будинкiв.
IdeHTpa лiзова не водоlI оста

ч а II tIя т,а водо вiдвелеll lt я
За.гальна протяжнiсть мережi водопостачанFIя MicTa становить 526 км, з
якиХ 31'7 кМ (60,0%) перебуваIоть У зноше}IОму cTaHi, що на 5,0оД менше, нiж
у
минулоI{у роцi.
CllcTeMa водовiдВедення вклIочае 25 каналiзацiйних насосних станцiй та
259 кМ lсаналiзаЦiйниХ мере}к, з якиХ 189 кМ (7з,о%) перебуваIоть ЗНОШеI{Оt,IУ
У

cTaHi.

за фiнансовоi пiдтримки Свiтового банку ]] MicTi реалiзуеться проект
<<РозвитоК MicbKoi iнфраструктури 2>>, яким передбачено
реконструкцilо

КаНаЛiЗаЦiЙНИХ ОЧИСНИХ СПоруд, водопровiдних

очисних споруд, головних
каналiзацiйних станцiй, водонапiрних насосних станцiй та мереж

водопостачання та водовiдведен}Iя.
ПllодовЖустьсЯ рекоFIсlРукцiя магiст,ралъних трубопроводiв. Завершено
?
будiвниllтвО новоi магiстралъноi мережi, rцо tIроходить через с. Зарiчани,
с. Стаь:ишiвка до шосе Бердичiвського. Здiйслiеllо р.по,r.iрукцilо tЪ,о км
мереж водопосТачаFI}Iя, з них 6,З км - великих дiаметрiв вiд 600 до 450 мм.
переукладено методом санацii 4 дюкернi переходи, замiнено б засувок
дiаметрсlм 1000 мм, 2 трiйникИ-вiлводи та б демо}Iтarкних вставок дiаметром
1000

мм.

ttиваIотЬ заходИ

Д

1з

модернiзацii очисних споруд води. Проведено роботи
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з реконСтрукuii та технiчFIогО переоснащеI{ня 2 водопровiдних
павiлъйонiв,
замiнено обладнання

у 9 водопровiлп"* пiЪрu*.
машинному залi комуЕIального пiдприсмства
кЖитомирводоканал))
ВСТаНОВЛеНО 4 СУчаснi n u.o."i u.р..Й,
;Ш;а;;;;;,;;; водою все MicTo.
робота HacociB регулюетъся в автоматичному
режи:мi, що знижуе

У

енергоспоживання, Коефiцiент корисноi
дiТ нового обоuдruп н;я - 90,1Yо.
Тривае реконструкцiя водопровiдноi HacocHoi
cTaHTIii
- ^-"^Дl+rr Другого пiдйому.
PiBeHb виконанFIя робiт становитu tЪ,ОИ.
Замiнено ЗНоrIIену арматуру пiдвЙщуваJlьi{о-ttасосноi
ддЕvvvдrv^' станцii
v!
З-го пiдйому
кКрошня) та встановлено-rчоui-.уча.пi auayo;;. МодернiзоваI]о 2 пiдвищувалънi Hacocrri станцii
за адр()сами: вул. Князiв
Острозъких, 1 та Пушкiнсъка, 30.
За ocTariHi ЧОТИРИ РОКи водоканал скоротив втрати
воlIи до 20000 мз на
добу та 8300000 кВт електроенергii на piK.
Тривае реконструкцiя о,rисr"* .поруд каlла"шiзацii.
ПiдгсlтовJIено коl.JIован
пiд гравiтацiйний ущi-гrьнlовач, забеrо"оruпо
пJIи,гу
У будiвлlо решiток, пiдготовлено арма,гуру ,Tni резервуаt'

fi;"';;;lЬ,

резервуар, дi",й;";;;" ;" ;;;пi,о*о"ого мулу. на
аерованих пiскоуловлювачах виконуються
бетоннi ро(iоти. Завершено
будiвництво гравiтацiйного мулоущiльнювач
а, якийпройшов випробування FIa
герметичнiсть. БУДуст"ся спецiалъгIий
резервуар для ооушення МУлУ, який
можна використовувати, як мiнерал".,.
дЪбрruо. Hu стадiТ за*=р;;";;"J"О"r" ,
ПiСКОЛОВКИ, ПОбУДоваFIо

|,

i;bi;;";'"*rй;"";

rur"Йо.о ruоу
r
лабораторii очисних споруд. piBeHb ur*о*ruпrrя
будiвельних робiт становить
17,\Yo.
розпочато реконструкцilо головноi каtrа.пiзацjйноi
станцii, демонтовано
стариЙ фундамент rрубОпроводу. Тривають
пiдготовчi роботи для булiвничтва
компактноi тран.сформаторноi с]ганцii. Заплановано
УТеПЛеННЯ аДМiНiСТРаТИI]ноi будiвлi,

Е

Ъ".Й;;'фr;;ЫЫ';;

заиiну насосного
обладнання, iunipnoi' uprurypr, -;;;r"Йй;;;""iоroii,роводiв,
ловну
aBToМaTизaцiюTaДисПeтчepизaцiюкaналiзaцiйнoiстaнцii.'.
За рахунок грантових коштiв словенського
фонду
HacocHi

CMSR придбано

4 HoBi
агрегати для головноi калалiзацiйноi' .ru.rцii.
Встаlrовлення нового
обладнання дозволитъ реанiмувати один
iз найголовнiших ilrфраструктурних
об'ектiв, що транспортуе стiчнi води
у."о.о MicTa на очиснi споруди
каналiзацii. PiBeHb виконання будiвельних pboi,
.ru;;;;;" )'i,о,п.

РеКОНСТРУЙОВаНО 1,1 *Й пu"uп]r;;Й""
мереж. за"iiii..ru напфrтий
каналiзацiйний колектор, що пролягас по npo;.
ё;";;;;;;у:-''

За рахунок коштiв

iHBecTopa (тф кЕпiценrр Ku) збудовано
FIoBy
каналiзацiйну насосну станцitо по Iзул. За.,iiзrrичr.iiй,
й
самопливного колектора та 1 км напiрr;оi
^r,rp.*i.
каirалiзаriiйноi";";;;;;;"ЪоБ"
До- .."оi
хере{ водовiдведення пiдключено 1 2 0 np""u,..rrx
будиrrкiв.
ЗбУдовано l 8 каналiзацiйни* поuод";i;,
;;"]r;;;;;;*рем онтовано _
ЛiКВiДОВаНО 44 НеСаНкцiонованих скидiв

з 5.

r,u"чпiruiдir,;;";;;ъ"uiо
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приватнIлх оудинкlв
до рlчок MicTa.

з lцетою вирiшення проблеми щодо несанкцiонованих скидiв нечистот у
непризнilчених для цьоГо мiсцях (у лiсах, FIa пустирях, в дощову каналiзацiIо)
оснащено GPS - трекерами асенiзацiйнi автомобiлi комунального пiдприемства
кЖитомlIрводо KaHEuI)).
Придбано маневрений, високопродуктивний екскаватор JCB 175 W
для
важкиХ земельнИх та будiвельних робiт на гпибинi до 7 м на пересiченiй
мiсцевостi та в обмеженому просторi в умовах мiсъlсоi забудови.
Щля профiлактичного санiтарного очиtце}Iня колодязiв та трубопроводiв
каналiзацii вiд МУлУ, rруFIтових HaHociB та iнших забрудrrень придбаrrо
канzlлопtr)омивну машину АVм мвк- 1 8 на базi автомобiля мАз 6312,

fu[6,ДеРНiЗОВаНО СайТ особистого кабiнету споживача
i.fоruлrн) та
створенО особистИй кабiнет для IоридичFIих осiб. Абоненти можуr, ui""o"Oboo

в}Iосити та перегJIядати показники при;lадiв об.iriку води, контролювати
нарахування за спожитi послуги, формувати рахунки, переглядати iсторiю
оплати, ознайомлIоватись iз дilочими тарифами, orp"ry"ur" важливi
iнформаrliйнi повiдомлення.
Ро:lроблено та запроваджено новиЙ онлайн cepBic
- мобiльний додаток
<Лiчильн:ик)) для *орr"rу"ачiв Telegram та ViЬег, оtо до.rо";. ;;;;;"Т;;;;;
передати показник приладу облiку води, сфотографувавши його. cepBic е
зручним цля користування лrодей iз вадами слуху.
Idентралiзоваllе теплопостачанtIя
I-{ентралiзованим теплопостачанням забезпечуеться 1605 об'сктiв MicTa, з
лових будиrrкiв, 1З7 булiвель бtоджетноТ сфери
та 512 iнIцих булiвель
I_{еrттралiзована система теплопостачанIUI MicTa складаеться iз 1з
центраJIь,них теплових пунктiв, 1з0 iндивiдуальних теплових пунктiв, 54
котелень Ta202,1 км теплових мереж.
тттляхом повноi рекоFIструкцii замiнено 4,б км мереж теплопостачання, в
тому чис,пi 2,9 км - за рахунок фiнансовоi пiдтримки ЩЪржавного ceKpeTapiaTy
Швейцарii з економiчних питань (SECO) i европейського банку р.*оп.фпцiТ
та розвитку (еБРР) та 1,7 км - за власнi кошти комуFIального пiдприсмства
<Житомиртеплокомуненерго> пtитомирськоi MicbKoi РаДи.

за фiнансовоi пiдтримки

f{ерхсавного cekpeTapiaTy Швейцарii з
,гриваlо,гь
екогtомiч.:Iих ПИТань (SECO)
робо,ги по булilзtlицтву електростанцii на
альтерI]а,]]ивному паливi на територii районноi котельнi рк_10 (провулок 1-й
Винокурltий, 36-а). БУд.'встановлено установку органiчrlого uиклу PeHKiHa.
"
ОбЛаДНаrrня одt о"u.rо вироблятиме Ъ.пuо i .лЬпrро"п.|.irо. IioTyrlc*,i.тo
електроСтанцii |,2 МВт електричноТ та 7,7 МВr,теIIловоi енергiТ. У якостi
палива бl,де використовуватись rpicka деревини. piBerrb виконання будiвеrrI)них
робiт стаIIовить б0,0%.
В багатОповерхоВих >ttитлОвих будИнкаХ встановлеrrо 736 прилади облiку
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рамках реалiзацii проекту <розвиток сис,геми теплоп,остачання MicTa
Житомира>>, за фiнансовоi пiдтримки еБрР встаI]овлено 71 iндивiдуальний
тепловий пункт в багатоповерхових житлових будинках мiкрорайонiв
Промавтоматика та Богунiя.
На умовах фiнансового лiзингу для комунаJIьног() пiдприемства
<житомиртеплокомуненерго> мiсъкоi ради придбано три спецiальнi автомобiлi
для обслуговування теплових мереж, iндивiдуальних Топлсlвих пунктiв та
засооlIз оолlку
тепловоt енергtt.
ДЛя виробництва тепловоi енергii у 2020 роцi спожито 57,7 млн м3
природного газу, що на 3,0Уо меI]ше, у порiвнянi з 2019 роком.

Благоустрiй
З метою створення зручних та комфортних умов для проживання, праrri
та вiдпочинкУ мешканцiв i гостей громади постiйно реалiзУIоТI)ся заходи щодо
покращення благоустрою.

Мережа зовнiшнього освiтлення Житомирськоi Micl,Koi об'сднаноТ
територiальноi' громади налiчуе 15500 свiтлоi,очок, з яких 1485б
енергозберiгаючi, що становить 95,8Уо.

км мережi зовнiшнього освiтлення та BcTaHoBJleHo
енергозберiгаючi лiхтарi по вулицi Захiдне шосе. В системi вуличного
освiтлення замiнено 13,З км дротiв та розтяжок електромереж. 62 опори, l071
свiтильник та 519 ламп свiтильникiв.
Тривае капiтальниЙ ремонТ благоустроlО територii на,бережноi рiчки
TeTepiB. Здiйснено реконсrрукцirо Шодуарi]]съких сходiв, збудэваrrо амфiтеатр
зi сцеFIою для виступiв, встановлено дIитячий та спортивнlай майданчики,
облаштовано пiшохiдну, велосипедFIУ дорiжки, зоFIи для з€tнять йогоIо та
встановлено лiхтарi, TiHboBi навiси у виглядi листка, висад)(ен() дерева. Тривас
реконструкцlя човновоi станцii та пiд'iзноi дороги. Будiве.тьна готовнiсть
об'екта становить 85,0%.
здiйснено реконструкцilо громадського простору на Польовiй. Завершено
реконструкцiю фонтану <<Космонавт). PiBeHb виконаних робiт с:гановить 90,0%.
В мiкрорайонi Корбутiвка здiйснено реконструкцitо територii
благоустроIо з органiзацiеrо скверу (музей каменю Житомирщини). piBeHb
булiвельноi готовностi становить 9О,ОУо.
В MiKpopaйorri Маликова завершено будiвниitтво каскадFIих сходiв до
рiчки Кам'янка. В районi бульвару Польського встановJIено музичне
ОблаДнання До кМузичного фонтаFIу щастя)), висаджено 571 куlц троянд
рiзних
Збудовано 1,55

copTiB.

Тривае реконструкlliя територii благоустрою бульвару Нсlвого. Проектом
ПеРеДбаЧеНО ДеМОIIТаж дорожнього ,: llокри,гIя, боriтацr; про]]еде}Iця
благоустроIо територii (укладання тротуарноi IIJIитки, u",.uro,rn"rno лiхтарiв,
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ЛаВОК, УРН, ОблаштУвання газонiв та клумб); будiвництво фонтану з
облицюваFIням мозаiкою; монтаж системи вiдео нагляду; вста}IовлеFIня
iнформtrцiйних стендiв, металевоi огороrкi, сходцiв, паrrдусiв. PiBeHb виконаFII]я
будiвел ьних робiт становить 50,0%.
r
11ЭИвае Облаштування скейт-гrарку на бульварi Новому. ОблаштоваFIо
вiдповillне покриття для монтажу спортивного обладIFIання, проведено лiнii для
зовнiшrtього освiтлення, виготовлясться металеI]а конструкцiя дJIя огороiкi,
Заплансlвано озеленення територii. PiBeHb будiвельноi готовностi становить
:

60,0оА.

У

cKBepi По ВУл. Перемоги, 2 розпочато роботи зi спорудження
пам'ятника <ВоТнам Житомирrт_Iини захисникам Вiтчизни у збройному

конфлiктi на сходi Украiни>. Щемонтовано радяi{ський пам'ятний знак ,,Орд.*ru
i плитк.У навколо нього. Заплановано встановити композицitо, присвячену
захисникам, якi загинули rrа Сходi Украrни.
Вlаготовлено проектно-кошторисну документаlцiю для реконсlрукцii
ТеРИТОРii благоУсrроIо скверу бiля пам'ятtlика }ItepTBaM Голодомору на майданi
ПутятиItському.
.Щ.rя покращення естетичного вигJIrIду зеJIеI]их зон MicTa tsисадi}кеFiо 318
ДереВ, 2745 кущiв, 121130 KBiTiB, 424 м2 газонiв, кроFIовано2IЗ9 дереt], зрiзано
666 аварiйних дерев, пiдстрижеrrо 3985 м пог. кущiв, викошено 104,6 га газонiв.
У;зорядковаI]о та розчищено 20,1 тис. м. пог. прибережних Смуг рiчок

Путятиrlка, Кам'янка, Лiсова, Руденка, Крошенка, територii геологirпr*
пам'яток природи мiсцевого значеFIня - скель кЧотири брати>> та <Солова
Чацькоr,о>.

Поводжlеllllя з вiдходами
За.хоронення твердих побутових вi7-1ходliв здiйсlrюсться на MicbKobty
полiгон;., заг€IJIъна плоudа якого становитт, 2I,5 га, площа захоронення ТГtВ 18,7 га. На полiгонi накопичилось 16,0 млн м3 смiття.
.Щля збору тверлих rrобутових вiдходiв ]] MicTi встаFIовлено 2З64
контеЙнерiв, з них 686 - для роздi.пьIrого збору смiття, що становитL 29,0О/о вiд
загапьн<>i кiлькостi контейнерiв. В cerri Rереси -- 17 контейнерiв та 11 бакiв для
смiття.

З

меТою санiтарного очищення територii tромади облаштовано 13
контеЙнерних маЙданчикiв для збору твердих побутових вiдходiв та

складув ання великогабаритних i булiвельних вiдходiв.

З

смiття.

несанкцiонованих смiттезвалищ вивезено

i

захоронено 19,0 тис.

мЗ

MicTo на крок i:аблизилОся до'вирiшення вDкJIиI]оI"о завданIJя - створе}IIlя
ефективtlоi системи поводження з твердими побуто вими вiдходами. Компаlliяiнвес'гор ТОВ кМС Соцiальний проект) оlримала дозвiл FIa початок
бУдiвниllтва смiттепереробного заводу та найблих(чим часом плануе розпочати
будiвелrь,но-монтажi-ii роботи. Це буд. завод з потужнiстто переробки 85,0 тис.
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тонн сlиiття в pik за европейськими FIормами
екологiчноi безпеки.

З

MeToIo зменшення,"порrйання
в рамках
"";;,.;;;;;;"пlйrlr,
проекту -+йiОРБ;;;-;;;;;";'
захiд кЩень без
:::iт:::]:1""о.iчного
полlетилену)),
що спрямований на популяризацiй .no.yro* й.rйоuо.о
ВИКОРИСТаННЯ' ВИГОТОВЛеНИХ З еКОЛОГiЧНО
ЧИСТОТ або
сировини. з
а
201,9 року поIттирено бiльше 1000
"rЬрu,rarоi
екосумок *цятогьа.
Вiдповiдальне ставленItя до твариIr
OpieHToBHa кiлькiстъ безпРитульних тварин
в MicTi стан(lвитъ майже 20'00
Д!"
регулювання
б..Й;;;;;;;
комунальним
:::::1
""йпйо.ri
пlдприемством
<Щентр захисту
тварин) мiськоi_рuд, .r.рйовано з89
собак,
99 СОбак ,u qЗ
Здit.".,rо'

;;;""

IiillH*ir;:"'ooBa'o

;i;;;

""'n"*l,o 9 т"арй,

Повторно вакциновано вiд сказу 312 особин.
за кошти благодiйникiв в мiкрърайоrri йалiпо"а
збудовztно тренуваJIьно-

зусиллями працiвникiв комуFIальних
пiдпэиемств <L{eHTp
лл...,лj,пrj_*r,
захисту
тварин), <Зеленбуд> мiсъкоi
ради виготоI]JIено та встановлено на
вулицях

MicTa 100 поiлок для безпритульних.гварин.
Разом з волоFIтерами rро"Ъдrrп." irrфЪрruцiйrlо-просвiтницька
робота
серед я(итомирян щодо гума}Iного й вiдцпо"iдuп"rrого
ставлення до тварин. З
MeToIo прилаrIттування безпритул",д1"
тварин у родин" .,"..it,Ho проводяться
просвiтницькi заходи кНе купуй. вiзьми,'
<<Вухаста o.ir"o. ПроведенЪ"уп"fiu];;;.*
Улюбленцiв
;;;;;;;i^;;';Й:тичнi заняття з
учнями та дiтьми 8 шкiльних та дошкiлъних заппuдi"
поводження з
тваринами.

-;;;Ы;";;;;_

-

;;;,,

Iнформацiя щодо гуманного повоДження
з твари_цами постiйно
висвiтлtоеться на офiцiйному сайтi *ory"uno"o.o
пiдпри.r.r,ru <L{errTp захисту

тварин) MicbKoT Ради та в соцiальних ,.p.*u*.

стала мобiльнiсть

У 2020 Роцi автомобiлъним та
перевезеFIо
44,2 млн осiб, що менше на 37,8Уо,елек,гротранспорт()м
нiж у 2O1g роцi. Мiсъким

електроТрансIIорТом скорИст€LлисЬ 25,9
млн осi_б,
:б; sв,вЙ ycix пасажирiв, з
них троЛейбусамИ - 48,ЗУо, трамваями
i
О,ЗО/о.'ГIорiвня;;;
}4инулим роком
ОбСЯГИ ПеРеВеЗеНЬ тролейбусами
,;
_ па з7,6yо.
Електротранспортом Перевезено :](очотил;;
бз,0% пiльгових категорiй осiб
вiд загалъFIого
обсягу перевезенъ пасажирiв.
Автомобiлъним транспортом перевезено
18,3 млн осiб, що на З],ЗYо
менше, нiж у 2019 роцi.
Зменшен1_1бсягiв перевезенFIя пасажирiв
громадсъкиА{ трансгIортом
ОбУМОвлено запровадженням заходiв
*ооБ .uno&;;';;;;;;;;,,," на териr.орii
ЖИТОrчrирськоi мiськоi територiа";""i
.o".poT-fJ'ipurrpnoi хвороби,

з;;r;;;;iur,r"

;;;;;;

мере}ка мiсъкого пасая(ирського
маршрутiв, 13 тролейбусних та
Перевезення
:асахiирiв здiйсrlюетъся [J1 тролейбусом, 12 трамваями, 16
кoМyн€LлЬ,:IиМиaвтoбyсaМиTa183пpивaTI{иМиu"ioбy.a''.
^^rpurouT"
СеРЭДНЙ
ТРолейбусiв становить 2'
;;;;;,
зб poKiB,
'iT
маршруток - 8 poKiB.

в

tr)a'kax проекту Свропейсъкого банку реконструкцii та
розIrитку
ПРИДбаНО 38 НОВИХ ТРОЛейбУсiв (всъого
очiкуеться 50), облаштованих
системоIо кондицitовання, вiдеокамерами, зарядками
USB для гадrкетiв,

електронноlо iнформацiйнОIо систеМоrо, .r.n-rrrr,
п"ойr, Т"
пандусамрt, автономним ходом на випадок
"iо*Й"r*
об'iзду
Капiтально в iдр емонтовано два 1роле йбу с;,..
"""рiи"аr-дirr".rоп.
;;;;;й ;;;;;;ri

одного трсlлейбуса.

й рем о н.г

з NIетою задоволення потреб жителiв громади
в перевезеннях
громадсък.им транспортом запроваджено
рух авrLэбусного маршруту м7
кВереси-Сiнний
ринок) та продоlжено ру* ,ропейбусного маршруту

Nч4-А
<КрошнЯ-Обласна лiкарня> по вул. IBaHa го"r"
ло кГtаперовоi фuбрrп"u.
I3 рамках реалiзаrцii проскту кМiський
громалський транспорт в YKpai.Hi:
модернiзаrцiя тролейбУсFIого ,pur.nopry м.
Житомир)), йо реалiзуеться за
грантовоi пiдтримки европейсrпо.Ь банку
реконструкчii та розвитку,
проведено тендер щодо будiвництва новоi
тролейбусноi: лiнii
*iýо|"яо"
мальованка та пiдписано угоду з переможцем тендеру.
"
РатиrРiковано_ фiнансову
угодr, що уклад.ru iii* НiмецькИI\I ДеРЖаВНИМ
банком ро'виткУ <Кредитнu y.ru"o"u
дпо оiдБудо"r,,

ti<й ,u *oiy""-;;;-,
ПiДПРИеМСl'ВОМ <ЖИтомирське трамвайrlо-тролейоу.r.
;;;;iT",,
Житомирсl,коi мiсъкоi ради. В
рамках угоди коN4уЕалъному пiдприсмству буле

НаДаНО ГРаlrТ В РОЗМiРi З75000 еВРО
ДЛЯ фirrансуваI{FIя проведення дослiджень та

розробки дцокументiв' необхiдних для пiдготовки проекту
реконструкцii 4-х
тягових пiдстанцiй електричуоi
мЪрежi
,u
реконструкцii
_rpaнcllopTl-IoT
тролейбусIiого депо. Експертнi
робоiи ,u no.ny." оУоуr" npo,i,i;.,;;;;;;i,
рамках прэектУ <Енергоефективнiсть в ,"роruдlu* ilr," .u
;;-у;;;- -".ri""
спецiально го фонду, створеного Урядом Ф.дЁрurй-r"Т
РЪ.rуЪлiки НiмеччиFIи.
Вигоr,овлено просктно-кошIторисну
докумеЕтацiю на капiтальний ремонт
мийного к()мплексу комунального пiдприсмства
uй"-*"р.rп. трамвайно-

тролейбуСIJ,Э УПРовлiння> MicbKoi
ради.

IJизначено оператора .и.r.r" GРS-моiriторингу
для громадського
транспорту. КомунЕшьним пiдприемством,,хсrr"r"Ъйr'".;;;r,
укладено логовiр з ТоВ <!озор YKpaiHa> оrодо
системи
управлiння :га супутFIикового монiтЬри".у .роrадсъкого "проuuд*ення
транспорту.
з MeTcllo забезпечення безпеки дорох(нъого
руху та зменшення кiлъкостi
дСрох(нъо-тrlансПорТниХ ПриГоД В MicTi ПоТочниМ
peMoI'ToM вiдремонто]]аFIо

;;i;;;;

ý
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156,3 тис,м2 дорiг з асфалътобетонним
покриттям.
Поточним ремонтом в селi
--Г
Вереси вiдремонтовано 4,5 тис. м2
дорiг.
ЗДiйСНеНО КаПiТаЛЪНИй
Р.rоrЪ дорожнього покрит.'я частин вулицъ
Великоi Бердичiвськоi ru K"iu.r*oi.
Збудовано свiтлофорний об.'ект за адресоIо:
вул.

Чуднiвсъка, 113.
покращення Ъ"д"rо.ri *u
на вул. Чуднiвськiй встановлеFIо
свiтловiдбиваrочi вставки, що покращують
видимiстъ у вечiрн:iй час на7О,ОYо.
.ЩЛЯ беЗПеКИ ПiШОХОДiВ облаштовано 4 uп.rрi"цi
бiзпеки)) на вулицях
КиiЪсъкiй та ПарадN(анова.

!ля

о;;;*

В рамках проекту <TUMI: шлях /{о llIкоJIи) бiлlr
екологiчного лiцеlо

Житомирського
облаштовано
майданчики для паркуван""
;;;дй;;;;;;;,,овий
благоустрiй
територiй тттцiл5цд1 дворiв. ".no.r";;i;
Навколо ,ч.uп"iъ;;;й-'l"н, MicTa Nч8,
з6,
еКОЛОГiЧНОГО ЛiЦеЮ Jф24 в,становлено
np"r;
}Ia
20
BepeciBcbKoi школи
на 40 мiсцъ. Po.no"uro будiвелъно-монтажнi мiсць,
роботн
(ремонт TpoTyapiB, асфальтування
дорожнiх
бордюрiгr,
.
облаштування
пiшохiдних переходiв' u.ruпо"пення
i'"io*"i" .rruniu iощо)' Що бУдугь
ЗаВеРШеННi У 202i РОЦi. БiЛЯ еколо.iчно.о'"r*""
лriТ^;;r.;;""ено два
ВИМiРlОВаННЯ ШВИДКОстi транспортних
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З MeToro навча}Iня дiтей
руху для велосипедистiв в
";";";;;-;;;;;,rrого
школах учасницях-проекту проведено
4 велосипеднi^rп*Ьп", :la
участi 94 учнiв
та б батъкiв. Учасники дiзнались, як п.р.uiрrти
справнiсть ]}елосипеда перед
поiЭдкоtо, як доглядати за ним, вивчили
правиJIа дорожньогс
--ng,oруху,
дотримуватись велосипедисти,
" якi мають
,unor,, дiз*,ur,и.,
Ё-i"lруrЬ,
велосипедиста.
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сталий енергетичний та клiматичний
розвиток
реалiзацiя полiтики стаJIого енергетичного

та

клiмат;ачного роз'итку
на зм:еншення впливу
"uцiп.на
u"о"дiJпuр"rпо"r*
через розробку
СТРаТеГi Чних Докум eHTiB, пiдв ищен""
.О.fr"r;;;;;;;;;;;;
rя енергетичних
pecypciB, оновлення та модернiзuцiю
централiзованого тепJIа 1,а
ВОДОПОСТаЧаННЯ, ВОДОВiДВеДеННя,
удоскоIIаJIення пa";";ir;;;^^Ъir.;;].,п"
заходiв з енергозбереження, що потребуrоть
мiсцевоi пiдтри]ики, збiлъшення
частки вiдновлrованих джерел загаJIъному
у
балаrrсi енергii, н:ацiоналъ}Iого та
мiжнародного спiвробiт""цr"ч, популяризацirо
серед населенняг ефективного та
ощадливого споживання енергетичних
ресурсiв,гоII{о.
На виконання взятих Житомир.iпоБ;;.;;;r;
радоIо зс,бов'язань щодо
ЗМенШеннЯ ВикиДiв Со, Щонаймеп.ъ
пulь,Or;;;^iо5БЁу] р.uпi.оI]уваJIись
заходИ мiсъкоi цiльовоi програмИ <Мунiципалъний
.".р..r"
територii
Житомирськоi MicbKoi об' йurоi r.irrБ;i;;;;"i
"пrчrплан
;;'
;
) п -2020 р оки)),
запланованi на 2020 piK.
За I пiврiччЯ 2о20 рокУ бlоджетними закладами
громаlIи зекономлено
ЖИТОМИРСЪКОi MicbKoi ТеРИТОрiал""оi
На КЛiМаТ ШЛЯХОМ ЗНИЖеННЯ Обсягу
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1058,0 ТИr]. ГРн бtоджетних асигнувань, видiлених на оплату тепловоi енергii
(вiдповiДЕtо дО Положення про стимулювання заходiв . .".р.*береження).
Прийнято рiшення Житомирськоi MicbKoi ради вiд 28.о9.2о2о Jrfs2011

<про упllавлiння об'ектами комунальноi власностi Житомирськоi мiсъкоi
об'еднаноi територiальноi громади)>, вiдповiдно

дцо

якого плануеться передача

обладнанrlя iндивiдуальних теплових пунктiв на баланс кп
<ЖитомиI)теплокомуненерго)). Згадане рiшення мае FIa MeTi змеFIlпити

споживан]{я тепловоi енергii термомодернiзованими бюджетними будiвлями
шляхом зilбезпечення ефективноi роботи обладнаrIня (налагодження, наjiежFIе
утриманнJI, планово-профiлактичне обслуговування тощо), яке встано]]лене в
рамках реалiзацii проскту мiжнародноi TexHi.-IHoi допомоги кПiдвищеFIня
енергоефективностi об'сктiв бюд>rсетноi сфери Micтa Житомира> у сtтiвпрацi з
Пiвнiчrrок) екологiчноtо фiнаrrсовоIо корпорацiеIо (МFСо).
у (ilоджетних закладах громади здtiйснено заходи зi встановлеFlня
aepaTopiB, замiни водорозбiргrоТ арматури, замiни освiтлюваJIьних приладiв на
енергоефективнi, проведено гiдрохiмiчне промивання систем опалення,
встановле-цО тепловiДбивнi екрани за радiаторами, утеплеFIо трубопроводи
систем опiLпення та гарячого водопостачання тоLцо.
уклilдений протокол про намiри Mirk Житомирськоiо мiсъкою радоiо та
Нiмецьки}{ державFIим банком розвитку (IffW) щодо пiдготовки та реа.тriзацii
проскту <Jiнергоефективнiсть у громадах>, який передбачас реалiзацilо проскту
з термореновацii 40 булiвель бюджетноi сфери громади. Рьзроблено TexHikoекономiчне обгрунтування проекту. Iривае пiдготовка до II-го етапу
проведеFIня закупiвлi консультацiйних послуг I{a вIIроваджеFIня проекту.
Визначенс, вiдповiдсшъного виконавця проскту - MirricTepcTвo розвитку громад
та теритоэiй Украiни, згiдно Постанови Кабirrету MiHicTpiB Украiни uПро
порядок пiдготовки, реалiзацii, проведIення молriторингу та заверruення
соцiалLного розвитку Украiiи, що
реалiЗацiТ прОектiв економiчного
пiдтримуI()ться мiжнародними фiнансовими органiзацiями> вiд 27 сiчня 2016
РОКУ Jф70. ОТРимано листа-згоду вiд тIентрального органу виконавчоi влади, що
реалiзуе д()ржавну полiтику у вiдповiднiй сферi.
проrlедено монiторинг 31 житлового булинrсу громади та пiдготовлено
заявку д.Iя участi
будiвель
Програмi (ЕFIЕРГоДIМ) Фоirду

i

енергоефеl<тивгIостi.
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Проllедено презентацiIо Програми пiдlтримки енергомодернiзацii
багатоквар,тирних будинкiв кЕFIЕРГОДIМ) дJIя осББ та пiдlписано
Меморандум про спiвпрацtо мiж Фогr/_Iом енергоефективностi

ЖитомиРськоIО MicbKoto радоЮ про додатковУ фiнансову пiдrримку ОСББ для
реалiзацii :lаходiв з еFIергоефективностi по програмi кЕНЕРГОДIМ,).
У II6:pBHi 2020 року затверджегrо 11орядок здiйснення вiдшкодування з

нiсцевого бюджету вiдсоткiв за кредитами, ЗаJIут.IеFIими осББ, oni беруть
1часть у Iтрогрrri fiielpffl.ýl ещrомодернiзацii багатоквартирних будинкiв
*ЕнЕргО.,Iь{F
Еfuriд у еsсрг€тшчнiй модернiзачit,;. tsiдповiдно

(шffi

2|
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до цiеi програми осББ мае мояtливiстъ отрима-ги вiдшкод)IваFI}Iя вiдсотttiв
протягом n.py"r...l8 мiсяцiв по залучених кредитах FIa впровuоц.y]
:1":1i,
енергомодернiзацii житлових булiвель з MeToIo ефективнсlго спожи]]анI]я
паJIивно:енергетичних pecypciB населенням. Так, у 2020 роцi дпя цiеТ програми

видiлено бюджетнi асигнування у розмiрi 3000,0 тис. грн, з якIлх вiдшкодовано
вiдсотки для 1 ОСББ на суму 26,4 тис. грн.
Також У 2020 Роцi дiяла програма кТеплих кредитiв>, в рамках якоТ
видiлено бlоджетНi асигtlуВання у розмiрi 10500,0 ти_с. грн Htt вiдшкодування
вiдсоткiв або часТини тiла кредиту для'ОСББ, якi берутъ yl{acTb у згаданiй
програмi. Таким чиFIом, 44 осББ профiнансовано за 2019 pilc та 5З оСББ за
2020 piK на загальну суму 10460,0 тис. грн.
Закуплено 38 тролейбусiв, з яких 2'7 випущено на лiнiю по проскТУ
кПроект модернiзацii громадського транспорту в м. Житомир) за пiдтриМКи
европейського банку реконструкцii та розвитку (EI}RD). Розl>облено TexHiKo-

економiчне обrрунтування FIa <Булiвництво tloBoТ троrrеilбуслrоi

лiнii

В

м. Житомир> (вул. ГероТв Пожежних).

Пiдписано угоду на фiнансування технiко-економiчrrогэ обrруFIтування
мiж КП <Хtитомирське трамвайно-тролейбусне управлiння> MicbKoi ради та
проектом <Енергоефективнiсть у громадах II) за пiдтриlики Нiмецького
державI]ого банку розвитку (КFW). Визначено консулътанта з розробки
технiко_економiчного обrрунтування. Оголошеrrо II етап закупi влi ТЮ.
В рамках проекту <Розвиток системи теплопостачання пtiста Житомира>
за фiнаrrсування европейським банком реконотрукцiТ та рсзвитку (EBRD)

змонтовано 2,9 км теплових мереж в двотрубrrому вимiрi (2| т/м) по
компоненту <Рекоrrструкцiя теплових мере}к дiлъниlдi Jф 4 котельнi РК-6 в
м. Житомирi (перша та друга черга - 35 т/м))), встановлено 71 IТП з 76 по
компоненту кТехнiчне переоснащенFIя тепJIових ]]узJIiв шлях,эм встановлення
iндивiдуальних теплових пунктiв (IТП) в будIинках, Iцо пiдклlочеlri ло KoTeJIeFI],
РК_8, ТIIевченка, i03 ,tа BiTpyKa, 10)). О,гримано погоджеI{ня СБРР щодо
виключення компоненту <<Технiчне переоснаrr[еFIFIя котелень РК-5 та РК-8
шляхом встановлення твердопаливних котлiв на бiомасi потужнiстю 1,7 МВт
(паливо TpicKa деревини) з плану закупiвель проект\/ з подальшим
перерозподiлом збережених кредитних коштiв до Тендеру Ns2.1: ТЕЩ на
бiомасi.

В

рамках проекту <<Енергоефективнiсть у м: Житомиtrl> у спiвпраrii з
.{ержавним ceкpeTapiaToM з економiчних питанъ lIJвейцарсь,коi конфедерацii
{SECO) вiдбулась поставка та проведено будiвельно-монr:ах<нi роботи зi
rcтановлення обладнання при рекоFIструкцii районноi котельнi РК-10
{встановлення термодинамiчноi устаFIовки органi.rного циклу PeHKirra (rrаливоTpicKa деревини).

Продовжустъся реалiзацiя проекту <Розвиток та рекоFI()трукцiя системи
m.fопостачання/водовiдведення MicTa Житомиры за фiнансовоi пiдтримки
Свiтового банку (Wогld Bank).
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У

|2020 рОцi продовжувалась робота

очисних споруд

(iз

з

реконструкцii каналiзацiйних
замiноtо механiчного та електричного обладнання i

каналiзацiйних мереж). На кiнець року виконаЕIо \7 ,ооА вiд всього обсягу робiт,
заплаFIов{Iних по проекту.
прсlведено ръ*о*r.rрукцiю внутрiшнього колектору та розпочато бетоннi

роботи ]]о проекту

з

водоочис,гtоi станцii.
ЗаВ,ЭРШеНО 7З,OУо

реконструкцii насосних станцiй водопроводу та

вiд всього обсягу

булiвельно-монтажних робiт з
РеКОНСТР]rкцii MicbKoi водопровiдноi мережi. Роботи виконанi nJ трьох
дiлянках. Завершено булiвельно-монтажнi робо,ги на чотирьох з семи дrо*.рчr""
перехода](,

Громадсl,ка безпека
.ЩЛЯ, ПОПереДЖення

злочинiв

та порушень

громадського порядку на

ТеРитОРii ГроМади продовжувалася робота з розвитку та модернiзацii системи
вiдеоспос,тереження.
Реа.ПiЗОваI]о Проскт кБулiвництво сис,геми Iliдеоспостерея(ення в районi
.?1
вулицi ()елецька>. Вс,гановленО 4 камери на в'iЪдах-виiздах провулкiв
Селецький та Комунальний, 2 камери на перехресr,i вулиць KocMoHaBTiB селецъка та 2 додатковi камери вiдеоспостереження на вiйськовому кладовищi
та пiдклтсчено до комунальноi оптико-волоконноi мерея<i.
В РайОНi СкВерУ iMeHi Олега Олъх<ича встановлено 4 камери
вiдеоспосТережен[Iя з пiдключенням до комунальлtоi оптико-волоконноi Mepexci
та MicbKol' системи вiдеоспостереження.
По(iуловано об'ектову .".r.rу вiдеоспоQтереження] у ДI-IЗ Nq44 (21
камера вi;Iеоспостереження).
Встановленi об'ектовi системи вiдеоспостереження у б ОСББ MicTa (З2
камери вi,цео спо стереження).
На територii села Вереси встановJIено б камер вiдеоспостере}кення, у
тому числ i 5 камер у школi та одну на територii сillъськоi ради.
Усь,эго MicbKa система вiдеоспос,гереження нараховуе 453 камери
вiДеоспостереження, 280 з яких постiйно пiдключенi л,llя вiдеоспостереженFIя та

архiвуванпя комуналъним пiдприемством кМiсъкий iнформацiйний центр))

MicbKoi ради.

УпРОдовж

2020 року мiсъка система

вiдеоспостереження
ВикорисТ(lВУвалась працiвниками територiальFIих пiдроздiлiв Нацiональноi
полiцii Украiни при розкриттi 1283 злочинiв та правопорушень.

Для забезпечення безпеки мешканцiв громаiди розпочато реалiзацiю

проекту с:Полiцейський офiцер громади)), що передбачаЬ спiвпрацю полiцii з
населеннrtм на засадах партFIерства. Гоповним завданням полiцейсъких буд.
забезпеченFIя правопорядку та реагування FIа виклики мешканцiв.
В tlnMKax реалiзацii проекту за котцти мiсцевого бюджету придбано
10 автомобiлiв, меблi (комп'ютернi стоJIи, офiсrri пrафи, офiснi стiлъцi) та

?4

костIоми бiозахисry (олнораювi) на суму l89 924,0 грн, захиснi щитки
(багатора:зовi) - 14280,0 грн, швидкi тести на грип - 4696,57 грн, засоби
iндивiдуапъного захисту (маски, респiратори, костюми бiозахисту, захиснi

-

199 975,0 грн;
для КП KI_{eHTp первинноТ медико-санiтарноi допомоги)) Хtитомирськоi'
MicbKoi р]ди комплекти одяц медичного захисЕIого на суму 19'/ 944,20 .р",
швидкi тести на грип - З07 896,0 грн.

щитки тоlцо)

Загzrльнi обсяги видаткiв по управrliнню охороI{и здоров'я MicbKoi ради
становлят,ь 1 988 0З5,25 грн.
Упр,аgлiнrr, з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту
населеннrt Житомирськоi мiськоi ради придбаrrо засоби iндивiдуалыIого
захисту, а. саме респiратори ступеню захисту FFРS та маски медичнi захиснi на
суму 153 900,0 грн.
Упtrrавлiнням комунального господарства }Китомирськоi MicbKoi ради
придбано респiратори на суму 199 975,0 грн.
Вих:онавчим KoMiTeToM Житомирськоi мiсъкоi ради (управлiнням по
зв'язках :} громадськiстю Житомирськоi MicbKoi ради) виготовлено друкова}IУ
полiграфiчну продукцilо для iнформуваFIня мешкаI]цiв Житомирськоi MicbKoi
об'сднансli територiальгrоi громади щодо запобiганFIя занесеннIо i поширеtlню
COVID - 19 на суму 11 250,0 грн.
УпtrlавлiнFIям транспорту i зв'язку Житошrирськоi MicbKoi ради придбано
поспуги з перевезенFIя мешканцiв Житомирсъкоi Micr,KoT об'еднаноi
територiалъноi громади, якi повернулись з краirt, дtе вiдбулось розповсIоДЖення
гостроi рrэспiраторноi хвороби COVID * 19, з Mic1_1T, ix прибуття (з залiзничних
станцiй, €.втовокзалiв, аеропортiв, тощо) на суму 72 000,0 грн,

Упllавлiнням житлового господарства Житомирськоi MicbKoi

раДи

придбано дезiнфiкуrочi засоби для прибирання мiсць загального користуваIIIJя в
багатоквсLртирних будинках на суму I9I |42,0 грн, КП <АвтотранспорТне
пiдприемство 0628>> Житомирськоi мiсъкоТ ради гtридбано дезiнфiкуlочi засоби
для обро(iки контейнерiв для смirтя на суму 9 758,0 грIl.
Загlлльний обсяг вилаткiв з резерtsного фонду бюджету громади становить
2 626 060,25 грн.

Ринок пllацi та зайrrятiсть паселенIIя
Сеllедньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв пiдприемств, установ,
органiзал,iй MicTa у IV кварталi 2020 року ста}Iовила 75,0 тис. осiб та
залишил.tсъ на тому ж piBHi, що i в IV кварталi 2019 року (36,6% зазначеного
показника по областi).

Кiлькiстъ вiльних вакансiй на пiдприемствах, установах, органiзацiях
MicTa та Житомирського району станом на 1 сiчня 202I року становила
459 Mict1b, що на 180 вакансiй менше або 28,2ОА, HiTc станом на 1 сiчня 2020
року (63!) вакансiй). З них З5,3Уо склаJIи BaKaHcii для службовцiв, 64,]О^ - дIля
робiтник|в та осiб без професii
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На 1 сiчня 202| року на десять вiльних робочих мiсць п])етендус 5 осiб.
проте, icHye професiйно-квалiфiкацiйний дисбаланс мiж попитом та
пропо."цiеiо робочоi сили. Найвища конкуренцiя серед закоЕодавцiв, вищих
державних службовцiв, керiвникiв та менедхсерiв, фахiвфв, технiчних
службовцiв

-

на одне вiльне робоче мiсце претендуе

мйже

З ос<lби.

Гостро вiдчуваеться дефiцит квалiфiкованих робiтникiв з iHcTpyMeHToM,
технологlчFIого
робiтникiв з обслуговування, експлуатацii та складання
мiсця
устаткуВаннЯ та машин. Тривалий чаС FIe укоМплектовУIоть()я робочi
електрогазозварювалъникiв, TokapiB, шлiфувалъникiв, слюсарiв iз складання
метаJIевих конструкцiй, слюсарiв-ремонтникiв, електромснтерiв, водiiв,
швачок.

здiйснюеться надання допомоги по часткоt]ому безробiттrо працiвникам
на перiод карантину. Зiгалъна кiлькiсть позитивI-Iо ухвалеЕtих рiшень про
отримання допомоги по частковому безробiттIо на перiод к.рантину склаJIа
1494 рiшень на 558б осiб, з них: 447 - роботодавцям на 45з9 найманих
працiвникiв та 1047 - фiзичним особам пiдприемцям.
,Щопомогу по частковому безробi,гтIо на перiод караIIтинУ отрималИ
4З'7g осiб на загаJIьну суму 29,6 млн грн.
В Житомирському мiсъкому центрi зайня,гбстi cTBopeHi необхiднi умови
для обслуговування осiб з iнвалiднiстю, яlкi маIо,гъ доступ до Bcix джерел
iнформацii про можливе працевлаштуванЕIя та професiйне навчанtIя.
ФункцiонуIоть та систематично оновлIоIотLся кутотIки для обслуговуtsаi{ня
цiльових категорiй населення, проводяться ЯРIчIаРКи ваке,нсiй, семiнари,
тренiнги, вебiнари та (круглi столи> з соцiальFIими партнерамI{, в тому числi в

l

Упродовж 202О року були працевлаштованi 104 особи з irrвалiднiстtо,
73 учасники Ато/ооС та 20 осiб, перемiщених з тимча()ово окупованоi
територii Украiни або регiонiв проведення операцii Об'еднаних сил.
Статус безробiтного мас 281 особа з iнвалiднiстtо, 75 учасникiв АТО/ООС
та l0 внутрiшнъо перемiщених осiб.
Середнъомiсячна заробiтна плата одного rIIтатного працiвника у
IV кварталi 2020 року склаJIа 11308,0 грн, що бiльше на |5,4Yо, нiж у
вiдповiдному перiодi 2019 року.
Загальна сума борry з виплати заробiтноi плати по MicTy на 1 сiчня 202|
року становила2,3 млн црн, що менше на 41,8 тис. грrr (на 1,8%), у порiвняннi з
початком року та менше на 130,4 тис. грн (Tla 5,ЗYо), нiж на 1 грllдня 2020 року.
У cTpyKTypi загальноi суми боргу lla екоtlомiчно-актив.нi пiдприсIчlства
припадае 44,8О^ (1,0 млн IpH), на суб'екти господарIоваIIня щодо яких
рЬалiзовуються процедури вiдновлення платоспроможностi борясника або
визнання його банкрутом- 55,2О/о (1,3 млн грн).
З посадовими особами пiдприемств-боржникiв щомiсячно проводилась
превентивно-роз'яснювшIъна робота щодо перспектив та шлtяхiв погашеFIня
наявноi зпборгованоотi.
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з м:етою.легалiзацii зайнятостi населення та зменшення заборгованостi з
виплати зароОtтноt плати проведено 2 засiдання
робочоi групи Ъi
легалiзацii <тiнъовоi)> заробiтноi плати та <TiHboBoi> зайнятостi "npro*n""
,u..n.".r",

проведеНо 14 iнсПекцiйниХ вiдвiдувань 168 суб'ектiв господарIовання.
Пiд час
48
суб'ектiв господарювання виявлено 61 неоформлених
|1Лвl5rвань
працlвни ка.
За 1lезультатами превеFIтивно-роз'яснIовалъноТ
дЕ
роботи з роботодавцями
l
- --f ---А\'-^'^4^ та
найманилtи працiвниками легалiзовано прац ю 1722 оЁiо.

у

Соцiальrlа пiдтримка та допомога

l

}

На i:ериторii громади проживас понад 81,3 тис. пенсiонерiв, 26,0
тис. осiб
з iнвалiд,tliстtо, з яких 1,з тис. дiтей з iнвалiдrriстtо. На облiку в единому
д:|жавноIuу автоматизованому peecTpi пiльгоllикiв гrеребувач
;.^;;ta
рlзних ка,гегорtй
Упродовж 202О року з мiсцевого бlоджету надано адресну матерiальгtу
допомогу громадянаМ (особам з iнвалiднiст,tо, дiтям з - iнвалiднiстtо,
онкохвор.zм, малозабезпечениМ |ромадянам тощо) на загаJIьну
суму
13,3 млн грн.
Одноразову грошову виплату мiського гоJIови l(o
державних та визI]ачних
дат оlримали 888 осiб.

ii,;

:

МiСЙИМ l,ериторiальним ценlром соцiального
l_ _
оослугоВ),ваннЯ населеFIЕIя обслуГовуетьсЯ близькО 6,0 тис. осiб,
якi потребують
стороннъсli соцiальноi допомоги, у тому чис.тli 1,9 тис. одиноких
непрацездатних
ГРОМаДЯН. FIаЙбiЛЪШ НеЗаХИЩеНi верстви насеJIення забезпеченi
бarоппurrп^,
харчуван}lям.
ЖИ:ГОМИРСЬКИМ

l

Продовжував дiяти безкоштовний rтавчальний заклад
для пенсiоltерiв
<YHiBepc,iTeT лlодей повах(FIого BiKy> на базi якого ,iЙЙ."".' 'ry.rpi.,r
<Щотижнэвi дiалоги>>, пiд час яких лIоди поважного ,к, знайомилися
;
законодавчими актами, отримували коноулътацii правового,
медичного
соцiалъного характеру. Участъ у зустрiчu" u."n" 158 осiб.
Проlзедено 56 занятъ клубу бального танцIо <<Ретро>, в яких
взяJIи участъ
48 осiб, 52 заняття з оздоровчоi
фiзкулътури та йоги за участi 48 осiб поважного

BiKy.

На

базi IJентралъноi мiсъкоi' бiблiотеки jM. в. Земляка
та бiблiотеки.
фi"пiалу Mi0 cTBopeHi хорова та фольклор}Iа студii, о;
й;;;о.по")о^';;;;;
{*{ расни:ки).
ПiД '1П' КаРаIrТИННИХ ОбМеЖень для лIодей поважного
BiKy проводились
lвlайн Та сlфлайН консульТацii З диджиталiзацii та
цифроuоi о.uй."rvgv/+rlJrIrv]
у I-{eHTpi комплексноi реабiлiт,ацii для дiтей з iтiвалiднiстю мiсъкоi
Ради
зdiлiтацi.йнi послуги оlримали З27 дiтейз iнвалiдtliстю.
)комплектних ,рr; денного догляду з
ванням для дiтей з важкими порушеннями
розвитку. Щiтям надаIоться
,uo ф орйу";;;;;';t;й;;;;;
l

),|

зl

Про;lоuжеFIня додатка

навичок самообслуговування, органiзовуетr,ся ik
дозвi"тlля.

ЗаключенО договорИ з реабiлiтацiйrrими
установами на реабiлiтацiю
48 дiтеЙ з iнвалiднiстю, направлеI]о до реабiлiiацiйних
установ 45 дiтей з
iнвалiднiстю.
Забезпечено санаТорно-курортним лiкування

м 1204 особи.
Видано 29gO rurPu"n.rri оо проr.i"оф;;;;""rй=пiопр".мств та
-lu*"*
1350_. НаПРаВЛеНЬ

ДО ЗаВОдiв-виробникiв для
ЗаСОбiВ РеабiЛiТаЦii ДЛЯ ОСiб з iнвалiднiстrо,
категорiй |ромадян.

офrru"r, ,.rni"-"i ,,
дiтей з iнвалiцнiстtо та

iнших

Спецiально обладнаним автотранспортоМ лJIя

перс)везе}IIJя осiб з
обмежеНими фiзИчнимИ можливОстями кСоцiалъFIе аtsто)) НаДа]:Iо
568 гrослуг. За
кошти субвенцii з державного бrоджету придбано
автомобiлi,
ще два
обладнанi
пiдйомникоМ, Для Перевезення таких .роruд"п

,u.u"il";;;;;:i;i;;;;.'^;d*..,оi
'-,u

^

'?
т

Функцiонуе Вiдокремлений пiдроздi.гr

ж"йr"|;";

ГРОМаДСЪКОi ОРГаНiЗаЦii КМИЛОСеРдя> <<Комп.тlексний
.uп.пuд соцiалъного
захисту для осiб, якi потрапили в складнi хtиттсвi
обставини>, Упродовж 2о2о
року соцiалънi консультацiйнi послуги надано 6зз особам. yc-i клiенти закладу
отримали допомогу у первинному- та комплексному
медичному обстех<еннi.

працевлаштуваннi надано 28 о"обй В;;;;;;;; ";;;;;;;;,
31 особi. З метою виявлення бездомr"" o.1o
й-";;; оЭ}i"ir,йди соцiалъного

!опомогу

у

патрулIовання.

збiльшуеться кiлькiсть молодих осiб та сiмей з
дiтьми, яtсi потрагIляIоть у
СКЛаДНi ЖИТТеВi ОбСТаВИНИ Та Потребують cTopoI.IFIboi
допоtr{оги. на облiку
МiСького центру соцiальних служб мiськоТ
,iiz'.i"ll
рали
виховусТься 9З4 дитиllи), якi опини лися складних ""р.ЪуJuп"
життевих о(!стави}Iах.
у
ПiД СОЦiаЛЪНИМ супроводом перебувало 1 19 сiмей,
;;;;;r,"." \.

Ё;;"

складних

{

У

життсвих

обставинах

";.i

J

2о2О роцi запроваджено виплату Iрошовоi компе,нсацii BapTocTi
одноразовоi натуральноi допомоги (пакунок малюка), ЯКу отриI{аJIи
482 особи.
запроваджено допомогу на дiтей фiзичним особам-пiдприемцям,
якi
наJIежатЬ до першоi та другоi групи платникits единого подt}тку
i сплатили
еДИНИЙ BFIecoK на загаJIьнообов'язкове державне соцiальн.
arpu*y"a""" ," y.i
мiсяцi 2019 року.. або упродовж ycix йiсяцiв 2OI9
року n i"n" держаuноТ
_
особи-пiдприемця.
реестраЦii фiзичНоi
[аний вид дlопоrЬ.и отFимаJI rjiS b.io
на суму 12,3 млrr грн.
"
Санаторно-курортним лiкуванням забезпечеrrо 207
|рОМilДЯн 1 категорii
та 4 дитини з iнва-пiднiстю, якi постраждали внаслiдък
Чорнобильськоi
катастрофи, 47 громадя}r отримаJIи компенсацirо BapTocTi путiвк.и.

Здiйснюваласъ пiдтримка внутрiшньо перемiщ.rп"* осiб. lI_[омiсячгlу
допомогу на оренду житла отримували б сiмей.
на облiку структурного пiдроздiлу Житомирського мiського цен.lру
соцiальних служб мiськоi Ради кщенrр соцiаrrьньi роботи з
учасЕIиками
Ато/оосо внутрiшньо перемiщеними особами та ix сiм'ями, сiм'ями загиблих
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при викОнаннi службовИх обов'яЗкiв>> перебував з26I
учасник

дто/оОС,

з них

еребувають сiм'i загиблих учасникiв АТо/ооС.
ЩомiсяЧ.ну адреСFIу допоМогу надаНo 24 дiтям загиблих вiйськовослужбовцiв.
Грсlшову компенсацilо за належнi для о,гримаFIня rкитловi примiщеrrня

отримали, 5 родин осiб, якi захищаJIи FIезаJiежнiсть, суверЪнiтет
та
територiа.льну цiлiснiсть Украrни, на суму 7,2 млн грн та
одна родиFIа
ПеРеМiЩеНИl ОСiб, ЯКi захищали ur..un.*rri.ru, .уu.р.пЙ..г та
::]]|1-."'"
територlальну цlлlснlсть УкраТни на суму 1,5 млlr грrl.
Упllодовж 2020 року укладено догоtsори з центрами соцiалr,нопсихолог.Lчноi реабiлiтацii населення д(ля проходження соцiальноi
та

i

психолог.:чноi реабiлiтацii 92 учасникiв АТо/ооС.
Пос;луги iз професiйноi адаптацii, а саме пiдготовки водiiв транспортних
...:Т.r:лq!зних категорiЙ та вивчення iноземних мов отримали 64
учасники

Ато/оос.

Го (БРА,гуБрдТ> Швецоuу
О.О, дп"
-;;;,р;;Й..'чiТ
реабiлiтацii BoiHiB АТо/ОоС та волонтерцi То.lrмачовiй юБ.
Над,ано фiнаrrсову допомогу головi

соцiального проекту <Ми. Мами. Сильнi>> за
учас,IIо MaTepiB загиблих пiд qпg
збройногсl конфлiктУ на Сходi Украiгrи. Фотовисruuпу iз 12
nop..p.riu
житоц4ирr:нок, якi втратили cBoix синiв, презентовано
у центрi Праги.
ПродовЖуваласЯ реалiзацiя соцiалъt-lих iнiцiur"", urдiп.пr" адресноi

j]il_:u1l:o.o
::::::::
видlлення iТРл:l!"::i
адресноi допомоги дiтям,

м на ф енiлкетоllур ю
хворим на ollкo- та онкогемаТологiчнi
харчуван ня хво ри

i

хвороби; забезпечення технiчними засобами пiдlгузками та калоприймачамлt
осiб з iнвttлiднiстю та дiтей з irrвалiднiстrо; FIаданIIя допомоги на неповнолiтнiх
дiтей бага.тодiтним родинам, якi MaIoTb ruicTb i бiлъше дiтей до Мiжнародного

;

днЯ захистУ дiтей; наданнЯ одноразовоi грошовоi допомоги в розмiрi
1000 гриI}ень особам, яким виповнилось 100 i бiлrьrrrе poKiB; надання
Й-о"оТ

допомоги до Щня MaTepi та !ня батька матерям та батькам загибли* бiй,дi"учасникiв АТО/ООС тощо
Надilно фiнансову пiдтримку громадським об'еднанням на
соцiалъни:к проектiв, спрямованих на допомогу малозахищенимреалiзацitо
верст]]ам
населення, зzшучення ik до активного способу жиl-гя та
довго лilтя: <<Бiла

тростина>> та <Рiздво для бездомirию>.

Ir

_,___
пlдтримку

з

ГРОМаДСЬКИХ Об'еДнання осiб
iнвалiдlliстlо отримали фiнансову
на загальну суму 84,7 тис. гривеFIь.

Завеtrlшено реконструкцiю примiщень алмiнiстративноi
будiвлi
КоролъоВс;;коi

районноi радИ м. ЖитоМrрu дп" функцiоrrу;;; й;rо,
алмiнiстра:гивних послуг, у тому числi .ro.ny. соцiально.Ь
*upunTepy.
Охорона зlIоровОя

ПослУги
громади }Iадають
_,___Y.'i::1l',
пlдприсмств Житомирськоi.Мешканцям
MicbKoi

7

'.ii,*"

комунальних

ради: три багатопрофiльнi лiкарпl 1, ,rr"
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одна дитяча), до складу яких входить 5 полiклiнiк, 3 стоматолсlгiчнi полiклiнiки
(з них одна дитяча), <I-{eHTp первинноi медико-санiтарноi допомоги), що
вклIочае 20 амбулаторiй сiмейного лiкаря. В селi Вереси працIос амбулаторiя
загальноi практики сiмейноТ медицини.
Мiж пацiентами та сiмейними лiкарями/гlедiаrрами мiсл,ких амбулаторiй
пiдписано понад 2ЗЗ тис. декларацiй.
ycix амбулаторiях cTBopeHi налеrкнi умови працi для медичного
персоналу та комфортне середовище для пацiснтill.

В

Вiдкрито амбулаторilо загальноi

практики сiмейrrоi

медицини,

за

адресоIо: вул. Покровська, 159. Загальна плошIа лiкувальIло-профiлактичЕIого
закладу - 449 м2. В закладi функцiоirуе 9 кабir-lе,гiв лiкаря, iзолятор, кабiнет
щеплень та манiпуляцiйний, кiмнати дJIя персоFIалу, якi укомплектоваFIо
меблями та необхiдним медичним обладнанням. В амбулаторii працюе 35 осiб,
16 з яких сiмейнi лiкарi. Первинну медичну допомогу тут зI\(ожуть отримати
понад 2О тис. осiб.
L{eHTp первинноi медико-санiтарноi допомоги мас сайт зi зручною
навiгацiеIо та вичерпноlо iнформацiю про лiкарiв, якi працIоють в амбулаторiях.
.Щля отримання консультацiй пацiенти мох(уть звер,гагись до единого для Bcix
амбулаторiй контакт-центру. У складi пiдцrrриемства с,гворена сrrуrкба
невiдкладноi' медичноi допомоги, яка дозвоJIяе свосчасно реагу]]ати lla
л
погiршення стану здоров'я пацiеrrтiв, у тому числi з хронiчноIо гIатологiею.
З 1 квiтня 2О20 року Bci заклади о*ороrrЙ здоров'я комунальнi
пiдприемства, що надаIоть вторинну (спецiалiзовану) медtичну допомогу,
перейшли на договiрнi вiдносини з Нацiо}IальноIо службоrо здсlров'я Украil-rи та
отримуIотъ фiнансуванFIя за договорами. Проведено rrереl,.рофiлrовання та
змiнено структуру лiжкового фонду стацiонарiв мiсъких лiкарtэнъ, який налiчуе
990 лiжок.
' ПродовжуваJIась робота iз забезпечення доступностi ме,цичноi допомоги
для населення в умовах трансформацii системи охорони здороrl'я та епiдемiчrrоi
ситуацii, пов'язаноi з поширенням KopoHaBipycHoi хвороби CO'/ID-19.
,Щля надання стацiонарноi медичноi допомоги хворим IIа KopoнaBipycrry
iнфекцilо COVID-19 та пацiентам з пiдозрою на цIо хворобу за,дiянi комунальнi
пiдприемства <Лiкарня Nql>> (225 лt>кок) та кЛiкарня Jф2 iM. I].П. Павлусенка>
(305 лiжок). Щля надання стацiонарноi медичноi допомоги дiтям у вигIадку
захворювання ila COYID-19 е можливiсть заJIучення 91 лiхt,ка комунального
пiдприемства <<Щитяча лiкарня iMeHi В. Й. Башека>.
забезпечення подачею кисFIю лi>rtкового фонду мiських лiкарень, що
'Щля
надаIоть стацiонарну медичну допомоry пацiентам з COVID-19' з лержавI]ого
бюджету оlримано цiльову субвенцiIо у cyмi 8,6 млн грн для удоскоFIалеFIIJя
систем кисневого забезпечення лiкарень.
На проведення заходiв iз запобiгання розIlовсюдженнl) коронавiрусrrоi
хвороби з мiсцевого бюджету спрямовано понад 38,0 млн грн:
придбанО медичне обладнаннЯ (У томУ числi п'ятЬ zlпаратiв штучноТ

,30
вентиляцii легень, що можна використовувати
,,,,,

легень пацiеrrтiв

з

д""ЗrililХ;"'#]i;

будь-якими вarlкими захворюваннями), кисневi

КОНЦеНТРа'ГОРИ, ДеЗiНфiКУrОЧi ЗаСОбИ, засоби
iндивiдучп""о.о захисту, тест_
системи, B;aTpaTHi матерiали, лiкарськi засоби тощо;

для дiагностУвання COVID_19 за допомогою методу

ЛаНЦЮГОВОi РеаКЦii (ПЛР-ТеСТУвання)

полiмеразноi

на базi дiючоi nuoopuronri ; ;r-"iи
полiклiнiцi Ns1 (вул. Святослава PixTepa, 23) вiдкрито
вiрусологiчну

лабораторilо;

гарячиМ харчуванняМ

медичних працiвникiв, задiяних в
*:-_--__забезпечено
лlкуваннl
хворих з COVID-19;
168 шrедичних та iнших працiвникiв оrримали
матерiальне
заохочеFIня (до
Г- -1вирiшення даного питання на державЕому piBHi);
пров()дено добровiльне страхування медичних працiвникiв
та працiвl-rикiв

мiсъких м()дичних закладiв, якi працюIоть

в

iНфiКУВаНН]{ ГОСТроIо респiраторноIо хворобою

умовах пiдвищеного ризику
CovID_l9 пiд час виконання

ними профtэсiйних обов'язкiв.
!о боротьби з COVID-19 активно долучиJIись благодiйнi та громадськi
органiзацii, суб'екти господарIовання та
,'"оr.;; а;;;;;у
фiзичнi особи,
"-i Lльними закладами
допомогу зilкладам охорони здоров'я MicTa. За2О20 piK лiкув€
отримано (iлагодiйноi допомоги в натуралт,нiй
формi (м"д"rн" обладнанriя,
медикаМенl]И та вироби медичНого приЗначення, а}Iт,исептичнi
засоби, маски
медичнi, тести тощо) на загальну суму 3З,5 млгI грн.
На благодiйнi рахунки
здоров'я надiйтшло ]I4,4 тис, грFI. За отриманi кошти
:?j:TT
_О)l!РОни
лlкарнями закуплено вироби. медичного np".rruu.rrurn,
лезilrфiку,о.,i ,u.й",
опромiнlова,чi бактерицидгli, лiкарськi засобй, засоби
iro""loy*r;";;.;;;;;r,

!ЛЯ

*

ЗеrбеЗПеЧеННЯ НеВiДКЛадноi

медичноi дIоllомоги жiнкам пiд час пологiв

та новоI]ар()дженим, якi народилисъ з критично малою вагою
або iншими

патологiчними станами, в пологове вiддiлення комунаJIьIIого
пiдlприемства
<Лiкарня jtr1> придбано сучасне медичFIе об.тiаднання:
HeoHaTaJIbIle лirкко iз
ЛаМПОIО ДЛЯ фОТОТеРаПii, баГаТОРежимний iнфуз iйний
насос, *uрдiоrо;i;"Ъ ,
функцiеrо срtстеми серцевого викиду, за кошти^субвеrrцii з держur*rо.о О.дrпi,.у
закуплений апарат штучноi вентиляцii легеrrъ
для }IовоFIароджених Leoni plus

(виробництв а FIiмеччини).

У

20"20 роцi на базi комунального пiлприемства кЛiкарня
м1)
Житомирсък:оi мiсъкоi Ради cTl]opeнo мамологiчний
якого
центр, для
закупле}Iо
сучасну мамографiчну систему з фуrrкцiею томосинr..у,
Що даст, *onnrui.ro
ДiаГНОСТУВаТИ НОВОУтвореIIFIя молочноi залози
>ltilToK
на
paHHi* .ruдri"*; ;";;
у

розмiр пухлIIни ще дуже малий.
На УМ()ВаХ фiНаНСОВОГО ЛiЗингу rrридбано ангiоrрафiчне обладIнаtrня
дJiя
комунаJIьноIо пiдприемства <<Лiкарня Ns2 iM. в. п. 11апчуЪенко
х(итомирсъкоi
мiсъкоТ ради' що сприятиме розвиткУ iнтервенцiйного lrunp"r*y
пuрдi;;;ri^;;
пiдприсмствi.

з1
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Практично завершено комп'ютеризацiю зак"rlадiв
охоtrони здоров'я, що
надають спецiалiзовану медичну допомогу.
2о2о роцi для забезпе,rення
медичних закладiв urrЪ*ur".оrui"r"
Р}'",.,'"

У

140

й;;;;;^ ^;;;;;"Й;;-,"
*;;;;
;ф"ы;ц;й

комп,ютерiв, 124 примiрники *.д".r"""
30 багатофункцiональних прЙ.rроiв та 45 npr"r.plr.

вiддiлення мiсъких закладiв охорони здоров'я
долучак)ться до сучасних
стандартiв iнфекцiйного контролю. Вiддiлення iнтенсивноi
терапii стацiонару
та хiрургiчне вiддiлення полiклiнiки j\!1 комуналь}Iого
пiдпlrиемства кщитяча
лiкарня iMeHi в, Й. Башека> пiдтвердили,
що вiдповiдають стандартам чистоти i
гiгiсни та отримали вiдзнаку <Чиста лiкарн" o...r.n";o;;;;;ieHTa>.
Успiшно реалiзовуються урядова програма,,ДосrуппГr*"r, :.u
npo.puru
вiдшкодування BapTocTi np.nupuiiB iнсулiну.'
ПрограМа <ЩостУпнi лiки>) перевеДена пiд адмiнiстрування
Нацiоrtальноi
служби здоров'я Украiни, вiд якоi безпосереднъо
аптечнi заклади отримуютъ
фiнансування за вiдпущенi лiки.
за програмоIо вiдшкодування вартос,гi препаратiв iнсулirrу
хворим на
цукровий дiабет вiдпущенi препарати iнЬулiпу
rr",riф .У",у 14,2 млнгрн (у
ТОМУ ЧИСЛi 2,6 МЛН ГРН МiСЦеВОГО бюдх<еiу,.u "Ь
tt,6 млн.рr

цir,rо""i.уБr.,i'чlr.

державного бюджету).
Епiдемiчна ситуацiя та карантиннi обмеження,
що були lзведенi в KpaiHi у
2020 роцi, вплинули на галузевi статистичнi
non*'rn".
Загалъний коефiцiент cMepTHocTi на 1 тис.
осiб наявI-Iого населення у
2020 РОЦi ВИРiС ПОРiвняно з 2019 pono,
на
rТ)' r,ооrи 1 1,1.
УПРОДОВЖ ocTal]Hix poKiB Ъrрупrурi
причr., .r.pr*JJri .uп"rаю.гься на
у
першиХ мiсцях хвороби системил npo"ooOi.y_
- .66Уо, новоутворення - |5уо,
ХВОРОбИ ОРГаНiВ ДиХання
- 6% (у 2ОlЬ роцi *ru З п,ri"r,i
отрусrrня).
Серед хвороб органiВ дихання найбiльшу
епi:rемiологiчну значимiсть
2020 Роцi м€ша гостра респiраторпu
у
COVIDt9,
спричинена
KopoHaBipyco' SARS-C.V-2. э
"uоробасезону
епiдемi,тного
станом на 25 сiчttя
1oourny
2021 року iнфiковано l010з особи, оду*urri'
вgigз (89О/о),померли 204 пацiснти.
'
ВИПаДКiВ

9yоi;;";'

бi;;рi"r",

МаТеРИНськоi cMepTHocTi та

вигiадкiв

'rJ*"onl;;;j;;;.,.

при гострiй хiрургiчнiи патологii
у.rрооо"* 2о2о року
заресстровано.
летальностi

не

Показник малюковоi cMepTHocTi (на 1000
народжених жи.зими)
упродовж
2020 року дещо збiлъшився порiвн""о
2о19 рЬ*оnn та склав 5,44 на 1000
народжених живими (i i випадкiз) про,м]Jlli
випадкiв) у миlrулому
роцi. Як
i в попеРеднi роКи, в приЧиннiЙ
cMepTHocTi першi мiсця
-"uo"
займаlоть периFIатальна патологiя r" орол*arri
розвитку.
показник захворюваностi населенн я lta активний
Туберкllльоз упродовж
2020 року знизився порiвняно_з минулим
роком на 41% i склав 26,8 протк
45,4 на 100 тис, населення. Зфеестро"uпrБ-Zt
випадок вперше виявrl€в(lglо
активного туберкульозу проти |2О поп.р.дrrьому
у
;;|Г-^'
Показник смер'ностi вiд uпr"о"о.Ъ ,yObpi.i.;;;y
УпРодэвж 202а роц,,

.
;dй;i'й.пОвоi

1

року

виконанрlй на lо0Р/о вiл рiчного плану (у 2019 роцi 98,5%).
PiBeHb первннноi iнвалiдностi осiб .rрuц..дч.FIого BiKy (на 10 тис.
працездатного населення) за 2020 piK зlлизився FIa 75,8уо склав 51,З проти
63,0 у п()пере.1}lьо}l\; рошi.
PiBeHb первLtнноТ iнвалiдностi дитячого насеJIеI.Iня (на 10 тис. дитячого
населенНя) вирiс на9о/о i становив26,5 (1З0 випадкiв проти 118 2019
у
роцi).
Структура причиН дитячоi' iнвалiдизацii упродовЖ о.rurй21 poKiB
запиттrасться незмiнною: I мiсце - вродженi вадIи
розвитку, II мiсце - хвороби
центраJIьноТ нервовоТ системи, III мiсце - психiчнi роз.lrади.

i

l

OcBiTa

ocBiTHi послуги мешканцям громади надавали 5 закладiв професiйнотехнiчноi освiти, Зб закладiв загальноi середньоi освiти, в тому числi три
приватнi школи, 47 закладiв дошкiлъноТ освiти, в тому числi один державriоi

форми власностi, 13 закладiв позашкiльноi освiти.
з метою вирiшення питання дефiциту мiсць у закладах дошкiльноi освiти
шiсть нz,вчаJIьно-]3иховFIих комплексiв перепрофiльоваIlо в п'rIтъ зак"тIадiв
дошкiльноi освiти та одну початкову шкоJIу.
Вiдновлено роботу 4-х груп у заклаl(ах дошткiлъноi освiти Jф25, з4, з8, 65.
Завершун)ться роботи з реконструкцii будiвлi ди.гячого садочку J\ьз2.
Закпади дошкiльноi освiти вiдвiдус понад 11,6 тис. дiтей. Зменшилося
навантаженFIя ясел - садкiв MicTa дiтьми: на 100 мiсцях виховусться 127
fi1ей,
тодi як у.2019 роцi цей показник становив 140 дiтей.
забэзпечено роботу 106 спецiальних груп у садочках, де виховусться
1777 дiтс:й рiзних категорiй дошкiльного BiKy та 30 груп з iнклтозивItим
навчанняlи, якi вiдвiдуе 67 дiтейз особливими потребами.
В зztклаДах загалЬноi сереДньоi освil,и навчаетьсЯ понаД 32,0 тис.
учнiв.

з особливими освiтнiми потребами. у
комуналъниХ закладаХ середньОi освiтИ працiос 202 класи з itлклrози]]ним
навчання],,r, у яких навчаIоть ся 256 учнiв.
У !есятiй мiжнароднiЙ виставцi <Iнноватика в сучаснiй ocBiTi> та /{есятiй
мiжнароднiй виставцi <сучаснi заклади освiти> освiтяни здобули 13 золотих
медалей у трьох номiнацiях. Переможцями XI Мiжнародного
фестивалю
педагогiчlrих iнноваltiй у номiнацiях: кIнновацii у сферi доrшкiлт,ноi освiти>
створено умови для дiтей
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кIнновацii в органiзацii навчально-виховного процесу
в загальноосвiтнъому та
позашкiльному навчальних закладах) стали 8 вчителiв.
Переможцями та призерами обласного етапу tsсеукрrлТнських
олiмпiад з
навчаJIъниХ предметiВ стЕLлИ 210
З7
за
пiЙуr*ur"
учнiв,
,uo"-o*roучнiв
вiдбiркових зборiв увiйшли до складу
norur;
Ж;;;;;;;r;;;;;;;;
учнiвсъ*r"
як учасники Всеукраiнського етапу олiмпiад.
переможцями та призерами обласного етапу Всеукраiнського
конкурсузахисту науково-дослiдницьких робiт
учнiв-членiв Малоi'акzrдемii наук Vnpuin,
стаJIи 54 учнi, 8 учнiв перемогли
у ВсеукраТнсъкому етапi *оrrпурсу-захис'у
Jg1\Irv
МаЛОi академii r.luуп Украiни, що
.,ро*одrо у ornu;r_6"|r;;i-,
".r.р..iнтЬракти"""*
У ВСеУКРаiНСЬКИХ i мiжнародних
поп*уlrЪu'*,'fi"' з рiзних
навчалъНи.х предМетiв взяЛи
понад
12,0 тис. учнi". У
участь
онлайн-олiмпiадах взяли участь близъко 1400
".ф*рuйських
учнiв.
Стипендii мiського голови отрим€Lли 89
учrriв-переможlцiв олiмпiад, Малоi
академii наук Украiни, TypHipiB, KoHKypciB Bcix
рiвЙв, 20 вихованцiв школи
хореографiчного мистецтI]а "Сонечко", 30 п.рйоп,цi"
обп;;;;;;Ъ;;;;у
"Обдарованiсть року". Вiдзначено переможцiв oOnu.roетапУ TypHipiB з
НаВЧаЛЬНИХ ДИСЦИПЛiН, ВСеУКРаiн.r*"* ,гурнiрilз,
пai"o*,r.o ;"";;.i^"ri
технологiй, кращi дитячi мистецькi колективи.

ВiдзначенО 24 педагогiчних колек:гивiв перемо;rцiв
та лауреатiв
мiського фестивалю <Мати. Родина. Украiно, 16 вчите,пiв
мiсъкиХ KoHKypciB <УчителЬ року), <<f(жерела ,гворчостi>, переможцiв
5 фахiвцiв
психолоГiчноi службИ за участЬ у KoFIKypci KFioBi ,.*rono.iT
"';;i
16 педагогiчних працiвникiв за iнirЬвацiйну дi"ЛiНl"*,'у новiй ,norju,
пiдготували переможцiв Всеукраihського *ornyp.y ;;;;;;'
учнiвських робiт
Малоi академii наук УкраТни, TypHipiB з базових
оrй"ппlп, ЬПrпiuд.
В заклаДах сереДнъоi освiти iз ((золотою) медаллю за]]ершили FIавчаFIня
12З випускники, зi <срiбноIо)) 33, тlIо складае lО,ОYо вiд
загальноТ кiлькостi

;ЙЙ

,*А

випускникiв

556 осiб).
у рейтингу обласних центрiв за резуJIьта,гами зовнiш'ього незалеж1-1ого
оцiнюванняу 2020 роцi MicTo посiло 17 мiсце.
ПРОДОu*УВаЛОСЯ ВllРОВаДження
реформи загаJIьноi серелньоi освiти.
Вiдповiдно до потреб FIoBoi yKpairrcbKoi .n;;; здiйснtовалося
переоснащення початкових класiв. Закуппairо 85 компJIектiв
комп'ю,герного,
мулътимедiйного обладнання,96 одr""i"
фабрик /{руку (багатофункцiональних
пристроiв)' 106 комплектiВ мультиМйiИr"'." ;;;Й^
;;" комп'lотерноТ
технiки, 109 комплектiв д"дu*r".rних Maтepiuлi", sы
в
спортобладнання i спортiнвентарю дп" ..,Ъртивних
пр"riщi,""'ru ;;;;;;;;;;;I
лiтератури длЯ зошJ\ь28 на загаJIьнУ сумУ 8,4 млн .ir;
,;;му числi коштiв
державноi субвенцi'i 2,4 млн |рн.
навчальний простiр початковоi школи обладнано зру!tними
шкiльними
меблями, Прилбlно 2486 комплектiв на загаJIьну суМу
4,0 йлн Iрн, у томУ чис.гti
КОШТИ ДеРЖаВНОi СУбВеНЦiТ 3,7 МЛН грн.
!одатково ,u"no-r" *i.i .""." Йо;;.;;
(1

;;;;uiii", ;;;;;;;;

,
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придбанrэ пуфи i шафи для початкових класiв на загальну

суму 1,8 млн грн.
за рахунок субвенцii з державного бtоджету дIJiя закладiв дошкiльноi та
загаJIьноf середньоi освiти придбано обладнаннJI i спецiальнi засоби корекцii
психофiзичного розвиткУ для дiтей з особливими освiтнiми потребами FIа
ВПеРше у..2О20 рчi за рахунок коштiв мiсцевого
.
пiдтримl:у дiтей з особливими освiтнiми потребами

бюджету забезпечено
у приватних закладах
заГШIЬно,f середньоi освiти: загаJlьноосвiтгriй Селезiансъкiй школi <<BcecBiT>
ЖИТОМИРа
Житомирськiй загальноосвiтнiй приватrriй школi
I-III стУпенiв <Сяйво>. Придбано спецiальнi засоби корекцii психофiзичного
РОЗВИТкУ (конструктор, учбовиЙ багатофункцiональний набiр HyMiKoH, ваги
HyMiKoH, бiзiборл, панель <<Нескiнченний колодязъ>, пiсочн"цrо , пiдсвiткою,
логопедичне дзеркаJIо тощо) та проведено додатковi психолого-педагогiчнi та
корекцlи но-розвитковl заняття.
.Щл:r забезпечен}Iя модернiзацii освiтнього середовища закладiв
Дошкiльrlоi та середньоТ освiти за рахунок коштiв субвенцii з держав}Iого
бюджету управлiнням освiти i науки Житомирськоi обласноТ дЪржавноi
адмiнiстtrlацii придбано та гIередано на баланс загалъFIоосвiтнiм заклад(ам MicTa i
державн()му навча-пьному закладу <IfeHTp сфери обслуговування)
48 комплектiв обладнання для навчаJIьних кабiнетiв на заг€Lльну суму
10,7 млн грн, а саме для кабiнетiв: математики - 14 комплектiв, географii 13 комItлектiв, xiMii 8 комплектiв, фiзики б комплектiв, ОlолоiiТ
5 комплс:ктiв, STEM - лабораторiй - 2 компJIекти.
За кошти мiсцевого бтоджету i субвенцii з об;lасного бюджету 12 установ
(заклади дошкiльноi, загальноi середньоi, позашrкi.тlъгlоi освiти та iнклюзивI{оРеСУРСниЙ цеrттр) отримали 27 комплектiв сучасноi комп'ютерноi та орггехнiки,
8 закладiв отримали 8 комплектiв мулътимедiйного обладнання, для l i-,ги
садочкiв i шкiл придбаrrо 20 одиниLIъ обладнаiлня (пральнi та сушильнi
машини, водонагрiвачi, холодильнi шафи, хоJIо/iильники, електроп J|итц,
елекlром'ясорубки, MapMiT), для 5-ти доlлкiльгiих закладiв комплекти
iгрового обладнання для дитячих i спортивних майданчикiв та TiHboBi навiси,
для 8-ми закладiв дошкiлъноi i загальноi середньот освiти - HoBi меблi.
для. створення умов для пiдготъвки та проведення зовrliшнього
незаIIежНого оцiнЮваннЯ з iноземНих моВ придбано пристроТ для програваFIня
компакт - дискiв iз звуковим записом для ЗОШ JrГq7.
У рамках урядовоi програми <Спроможна школа для кращих резуль.гатiв>
здiЙснювilвся капiтальниЙ ремонт
примiщень iдальнi Житомирськоi ЗОШ }ф30,
t
На rЦО ПеРеЛбаЧеНО 2,8 МЛн фн]з мiсцевого бlодlrкеr,у; ,r;a 1,1 мJIн грн
з,
l
бюджету.
Робоr,
ппuпуеться
державного
заверIшити у 202i
зоIШ NqЗO взяла участЬ у пiлотному ,lpoeKTi uякiс"е харчуваFIFrя
щаслива ilитина - здороВа нацiя>>, що переlцбачае с,tвореЕIня сучасFI"*iдuп"rr" .
якiсним ,],а високотехнологiчним кухонним обltадцнанням, оновленими залами
для харч},ванFIя школярiв та нове меню. За рахунок заJIишку коштiв ocBiTHboi

М.

t"t

Та

роцi.
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субвенцii, що надавыIися з державI]ого бюджету та спiвфiнансування з
мiсцевого бюджету придбано комплекти хоJIодилLного Tit техI]ологiчtlого
обладнання для харчоблоку ЗОШ Jф30 на загаJIьну суму 1,0 млн грн, у тому

числi 0,7 млн грн з державного бюджету.
Завертттено капiтальний ремонт спортивноi зали ЗоШ Ns20, покрiвель
чотирьох дошкiльних закладiв освiти, перекрит,tя старого корпусу мiсъкоТ
гуманiтарноТ гiмназii J\Ъ23, територii благоустроtо та вхiдноi групи будiвлi
Житомирського екологiчного лiцею }lb24.

Культура

У

+

I

,-{+

галузi культури Житомирськоi мiськоi об'еднансli територiальноi
громади функцiонуIоть 5 музичних i одна художня школа, комуналънi заклади
<I_{ентралiзована бiблiотечна система)) (Щентральна м..ська бiблiотека
iM. В. Земляка та 1З бiблiотек-фiлiй), <Палац ку.iIьтури> (з фiлiеtо <Соколова
гора) та структурним пiдроздiлом <.Щiм украiнсъкоi культури)), комунальнi
пiдприемства <<Об'еднана дирекцiя KiHoTearpiB MicTa> та <Парк>, tцо
розташованi на територii MicTa. В селi Вереси послуги меtцканцям надаIоть

будинок культури i бiблiотека.
Учнi мистецьких шкiл стали перемох(цями мiirснародник, всеукраТнських
регiоналъних, обласних KoHKypciB ансамблевоi гри та солiсr,iв-вико}Iавцiв, де
посiли 256 призових мiсць.
Стипендii мiського голови та iMeHHi дипломи отрима:ти 20 вихованцiв
мистецьких шкiл. Подяками також вiдзначено директорiв та викладачiв
закладiв мистецъкоi освiти
I_\ентральна MicbKa бiблiотека iMeHi В. Земляка стаJIа учtасницеIо проекту
<'Гвори культуру: бiблiотечнi послуги)), MeToIo якого с навчи,ги бiблiо,гекарiв з

Украiни та Бiлорусi стI]орювати iнновацjйнi бiблiотк:чнi послуги з
використанням методологii <.Щизайн мисJIе}Iня для бir5лiотео. Проскт

реалiзовуе BceyKpaiHcbKa громадська органiзацiя <Украiнсъка бiблiотечна
асоцiацiя> за пiдтримки европейського Союзу, партнерами е публi.rнi
бiблiотеки м. Орхус (Щанiя) та Бiлоруська бiблiотечlла асоцiацiя.
Також в рамках вищезазначеного проекту /{ie iннllвацiйна послуга
кТеатральна майстерня кТеМа>, метою якоi е розвиток творчих здiбност,ей у
дiтей та опанування ними професiйних навичок акторсы<оi майстернос,гi.
Послугою скористЕtпися 23 дитини.
Бiблiотеки MicTa взяли участь у культурно-мистецько},Iу фестивалi ZTЕХРО 2020, презентувавши виставку на туристичну тематик},та cBoi унiкальнi
заходи iз популяризацii цiкавих туристичних маршрутiв та. пам'яток icTopiI
Житомира: iсторичний екскурс <З любов'tо до Хtитомира)) та квест книголlобiв

кЯ+ЖиЙмир).
На платформах сайту <ЛIТтера бiблiотеки MicTil Хtитомира> та
Iнстаграм сторiнцi пройшов Всеукраiнський онлай1-1-конку]эс творчих робiт
<<,Щитинство в долонях захисцикiв>>,,в ]якому взяла участь 1З1 дитина з рiзних

зб
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Пt,оведено 16,Й всеукраТнський конкурс /(итячого читання <Кнйгоманiя>
(106 учасникiв)' мiський конкурс д"rя"о.о читання <Чемпiон зi

швидкоч:итання) (2зб учасникiв)' художнЮ виставкУ <БарвИ
душi>,
53 майс,гер-класи з петрикiвського та вiтражного
розпису, вишивки.
Продов{Ував
.
{Цrr_ проеlт <Iнтелектуальна мережа) - rтIаховi клуби у
бiблiотеlсах MicTa>. На базi L{ентральноТ MicbKoT бiЬлiотеки
iM. в. Земляка
вtдбyлиcЯтpитypнipиЗIтl411ig,yякихBзялиyчaстЪ140yчaсникiв..].'.
Упродовт квiтня-травi{я_.
poкi пiд .ru." .у"ор"* карантинних
.
?о2О
обмежень на базi 14 мiських бiблiотек дiяла акцiя-поспу.ч^<Книгоноша,
або
Книга д()дому), Що передбачала_ безкоштоI]i{У та безкоrriuпrч,у
доставку книг
.F

_

додому. ,Послугою скористалося близько 170 читачiв.
I-{ентральнiЙ мiсъкiЙ бiблiотецi iM.
Земляка

У

в.

дiяв лiтнiй клуб

дiти маJIи моrкливiстъ вiдвiдur" .u""-, , 1цu*i",
rIIашок, танцiв, англiйськоТ мови, малIовання, *orn'lor.|"oi:
.pu"o;;;;,
<Читачуr{)), де упродовж дня

62 рiiних заЕrIття та
60 майсr,ер-класiв, у яких взяли участь 40 дiтеи.
врilховуючи карантиннi обмеження проведено онлайrr/офлайн кончрсн:
<Купальс:ька царiьна 2020>, <Файна пuро"па
у вишиваночкахrr, пНародrкЪ"i у
вишиван()чках), кБезпека дитини понад
усе), <<Подаруй ломiвку- rrташцЬi,
кНайкраrций малIонок: привiтання з .Щlлешr КонстиryuiТ ' У*Й;;,
<#Я-Жит'оМирЯнигr>, к/lКрилатиЙ вис.lliв Про кУЛЬТУрУ)) ТоЩо- З }детоIо популяризацii книги та тIита}IFIя, llроведення змiстовного i
пiзнавальr9.о дозвiлля i вiдпочинку в гiдрогrарку просто неба
реалiзовано
проекТ ,кЛiтня бiблiотекa>. МожливiстIо почитати на свiжому
повiтрi
скористаJIися 350 користувачiв.
Бiб.пiотечний фонд комун€Lльного закладу <MicbKi публiчнi бiблiотеки>
рiзноманiтнi майстер-класи. Загалом проведено

l

поповнено на З,1 тис. примiрникiв.
Уп;lодоВ ж 202О ро*У поrуп-Ьним закладоМ <Палац культури>
разом iз
структурIIими пiдроздiлами фiлiею-клубом <Соколова Горa) ,u
<Дiм
украiнськоТ кулътури) проведено.212 культурно-масових ,u o.uir.rix заходiв,
тому чис-тli 52 для дiтей. Заходи вiдвiдало понад 27,5 тис. глядачiв, тому ur.nlу
у
6,9 тис. дjтей.

реа.пiзовано проекти: <музикотерапiя>, кслово в нiжlлих обiймах
музики), кЗнайомство з майстрами наролноi творчостi ЖитомирщиFIи), (Де
yKpaiHKa, там хустинка>, кВечiрнi зустрiчi>.
Прс,ведено три онлайн-виставки кар,tиtl, 2О виставок декоративноприкладнсго мистецтва, |76 культурно-освiтт:iх та розважалъних заходiв
(1686 учсrсникiв).
запэчатковано проект <заручини в маетку Фiлiпгlова)) до Дня закоханих.
У дитячомУ спецiалiзованому KiгIoTeaTpi iMeHi I. Франка
продемонстровано 87 кiнофiлъмiВ на |'76,6 cearicax, у тому числi 836 дитячих.
Упродовllr 2020 рокУ KiHoTeaTP вiдвiдало 24,| тис. осiб, у тому числi

з7
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14,5 тис. дiтей.
Щiяли кiноклуби кАзбука ввiчливостi>, кСвiтлофор>, кJJебезпека поруч)
та кiнолекторii <Знай права. Виконуй обов'язки>, <Здоров'я дитини майфне
родини), кРосинка>.
На базi закладУ проведеНо 21 культурно-масовий захiд, благодiйцi акцii
у
виглядi безкоштовного перегляду кiнофiлъмiв для дiтей з lиалозабезпечених
сlмей, дtтей з lнваJllднlстю, дiтей учасникiв АТо/ооС.
У дворi KiHoTeaTPy вiдкрИто лiтнiЙ сiмейниЙ простiр з дитячим кафе
<СiпеmаКафе>, де проводилисЬ концертнi програми iз зй,уr"н""* творчих
колективiв MicTa, анiмацiйнi розвиваIочi iгри.

Упродовж 2020 року органiзовано та проведено 37 державних,
загальноМiськи.Х та мистецькиХ заходiв: f{eHb СобЬрrrостi }'краIни, Проводи

та зустРiч
Ufе_вчlНlсiвськi дlti,
J-"r'
_ВеснИ,
Незалежностi Украiгти,
IV

f[eHb КонстИтуг;iТ Украiни, ffеrrь

Мiжнаро дllий мис,гецький ttленер <Кращий
художнИк 2020>> (З2 учаСникИ з США, Китаю, ГIо"rrьщi, Гр),зii, fpuny тощо),
космiчний фестива-гtь iMeHi с.п. Королъова <KOROLEV дЙ:Д гЁsт> (понад
100 повiтряних суден), культурно-мистецький захiл <Музztчна та художня
премiя Житомирського мiського голови 2020> тош(о.
Проведено VI Мiжнародний молодiжний фестиваль ми()тецтв кПiсегtний
Спас> та Мiжнародну Хореографiчну Асамблеtо iM. Н. Скорулl,ськоi _ 2о2о>>.
2020 роцi започатковано та проведено арт-фестиваль <f(eHb
житомирян).

У

напередоднi Всесвiтнього дня туризму на вул. Михайлiвсr,кiй
житомиряни та гостi MicTa мали можливiстl, озirайомитись з дiяльнiстю

,"]-l

туристичних агенцiй MicTa та сфотографуватись бiля тематичнlлх
фотозон.
Упродовж серпня-вересня 2020 року щоп'ятниrli та що.убоrи проходив
мистецький захiд <Музичнi вечори на Михайлilзськiй)), ле брzrли
учас,гь творчi
колективи MicTa.

За

з мiсrцевого бtодцжету
громадсъкими органiзацiями реалiзовано проекти: <стежка iдентичностi>i,
<В_сеукраiнськиЙ фестиваль-конкурс кЗiрочко, засвiтись!>>, оПро Пtитомир>,
рахуноК наданоi фiнансовоi гliдтримки

кЧас Федецького)).

Oxopolla дитиtIства
З MeToIo виявлення причин неблагополуччя В сiм'ях з дiтьми та ix
батьками сис,гематично проводиласъ вiдповiдi-rа профiлактична робота,

обстехtувалися матерiалъно-побутовi

умови

проживан]Jя,

консультативFIа, гуманiтарна допомога.
ПроведеН о 7З1 обстеження умов IIроживаIIIIя вк€lзаноi
Проведено 898 вiдвiдувань сiмей з MeToIo виявлеI]ня сiмей,

потрапляння
111 сiмей.

у

надавалася

категорii дiтей.
якi мають ризик
склалнi життевi обставиrtи, виявлено та посl,авлено на обrriк

налагодхсено опiвпрацю

з

навчальними заклада}4и, медичними
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установами, Житомирським вiддiлом пorriltiT Головного управлiння

нацiоналыrоi полiцiТ Украiни в Житомирськiй облас,гi зi своечасного виявлення
сiмей вказаноi категорii i усунення причиFI та умов безпритульносr,i серед дtiтей.
В ди.тячiй лiкарнi iM. В. й. Башека фугrкцiонуIоть палати для термiнового
влаштуван:ня, дiтей, якi опинились в складних житгсвих обставинах. Упродовж
2О20 року в паJIатах перебувало 53 дитини.
На сlблiку в службi (управлiннi) у справах дiтей MicbKoi ради перебувае
52б дiтей: 353 дитини-сироти та дитини, позбавленоi батькiвського пiклування,
|73 дитини, якi виховуються у сiм'ях, що перебувають у складних життевих
обставина,к.

У

ра.мках всеукраiнського профiлактичного рейду <Урок> для 29 сiмей, у
яких вихо_вуеться 52 дитини, якi перебуваIоть на облiку як,гакi, що опинилися у
складних :киттсвих обставинах, придбано набори канцелярського приладдя.
Одним iз прiоритетних напрямкiв роботи е забезпечення права дiтей-сирiт
та дiтей, позбавлених батькiвського пiклуванtля, на виховання у :сiмейному
оточеннi.
Сiмс:йними формами виховання охопJIено 9З,5О^ дiтей, в заклалах
iнституцiirного догляду та виховання перебувае 6,5ОА дiтей.
На територii громади функцiонуе булинкiв сiмейного типу та

б

прий<lмних сiмей, в яких виховуетъся 52 дитини-сироти та дитиFI}I,
позбавленоi батькiвського пiклування. В сiм'ях опiкунiв, пiклувальникiв
виховуетъся 2'74 дитини, 2З дитини перебувiе у закладах irrститучiйного
догляду Til виховання, 4 дитини влаштоваrri у ciM'i родичiв.
Що Дня усиновлення проведено конкурс вiдеоробiт кКоли смiеться
дитина - посмiхаеться небо>, у якому взяли участь 14 сiмей усиновлIовачiв,
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опiкунiв, прийомних сiмей та родин дитячих будинкiв сiмейного типу.

Визначен() перемох<цiв у rrомiнацiях: кТалановита родиrrа>, <Щаслива родина),
кСпортив..lа родина).
Щля забезпечення житлом дiтей-сирi,t,, дiтей, позбав.пених батькiвського
пiклування та осiб з iх числа мiською радою видi.пено двi земелыri дiлянки пiд
будiвництво двох дитячих булинкiв сiмейного типу. Будiвництво та
6ýлзlrттувi]"ння булинкiв здiйснtосться за кошти нiмецького благодiйного фонду
KMicT Життя>. Одиrr будинок розрахований на о/дну родину до 12 дiтей.
Такrэж видiлено земельну дiлянку для будiвнитIтва ма-пого групового
будинку, .з якому виховуватимуться дiти-сироти, дiти, позбавленi батькiвського
пiклування та особи з iх числа, у тому числi з iнвалiднiстtо.
Придбаrrо житло однiй особi iз чис.lIа дliтей-сирiт, дiтей, позбав.гtених
батькiвсы(ого пiклування, на умовах спiвфiнансува}Iня з обласного та мiсцевого
бюджетiв та здiйснено його облаштуванFIя за кошти мiсцевого бlоджету.
У 2020 роцi державна субвенцiя дIJIя придбанt{я житла для дiтей-сирiт,
дiтей, позбавлеrlих ба,гькiвського пiклуваriFIя, та осiб з Тх ,lисла, якi перебувають
на квартирному облiку у виконавчоI\4у комi,гетi ЖитомирсъкоТ мiськоi ради не
призначаJIася, проте у 2а20 рочi була придбана квартира за котJIти,_ що були

,з9
видiленi у 2019 роцi. За рахунок даноi субвенцil осооу з числа lI1теи сирlт, дlтеи,
позбавлених батькiвського пiклування, забезtlечеFIо жи,глом на правi власностi.
l.-

Молодiжна та сiмейна полiтика
Заходи у сферi молодiжноТ полiтики були спрямованi на пiдвищення
ГРОМаДянськоi активностi молодi, розвиток тl]орчого потенцiалу молодi ттrляхом
ЗаЛУЧеННЯ ДО реалiзацii молодiжних проектiв, утверлження здtорового способу
ЖИТТЯ ШЛЯХОМ ПРОВеДення iнформацiЙних кампанiЙ та профiлztктичFlих заходiв,
формуванriя нацiонально-патрiотичноi свiдомостi молодйх людlей.

Спiльно

З

громадськими органiзацiями реалiзованэ
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проектiв:
<Репортерка Про>, <<ТТТевченкiада>>' <Шодуарiвська альтанка>>,,кМолодiсть' МИР,
КРаСа), <ПрофесiЙна орiентацiя серед цiтей та молодi м. ЖитоI\tира кКим .rurЙ?
Або як вибрати професirо BipHo>, <III Всеукраiнський Шкiльнzгй Кiнофестиваль

КЖУК>, <ВИфЛеемський вогонь миру), <Новацьке Сlзято

Мико.тtая>,

<ЗбеРежеМо енергilо - зберехtемо планету>, <Слiд(>, <Уклiн с,учасIJикiв
родинi
Косачiв>, <Базар 21-го> тощо.
BiciM х(итомирян отрим€Lли гранти мiського голови на реалiзацiю творчих
ПРОеКТiВ У СОцiальнiЙ та гуманiтарнiй сферах. Bci проскти реал.,зованi.
З нагоди Щня молодi i Щня стулента проведено онлайrt-марафоrr <f(eHb
молодi на караНтинi - 2020>> та II Молодirкний Кубок Житомира з гри <Що? ffe?
Коли?>.
Проект <Школа мiсцевого самоврядуваFI}Iя) була проведена ott.TlaйH.
Сертифiкати про закiнчення школи отримаJIи 96 слухачiв.

стипендitо мiського голови отримав

навчшIьних закладiв MicTa.

2|

кращий студент вищих

Проведено мiський конкуРс бiзнес-проектiв пiдприсмНIltЦЬКОi дiяльностi

для

вирiшення питання зайнятостi молодi реалiзовано про€кти:
<професiйна орiентацiя серед дiтей та молодi Житомира>, спiльно з
громадською органiзацiеlо <Житомирська Асоцiацiя наУкоЕlцiв та бiзнес

консультантiв> - <Школа соцiального пiдrrриемництва)), <<Ш.кола фiнансовоТ
ГРаМОТFIОСТi>> та кТиждень фiнансовоi грамотtlос,гi 202О в м. Житомирi>.
проведено 20з груповi та iндивiдуалl,нi заходи, у 1,ому числi в оrrлайн
режимi (охоплено близъко 10 тис. осiб), для дiтей та молодi, шlо спрямованi на
утвердження здорового способу життя, rrрофiлактики негатиЕlних явищ серед
дiтей та молодi.
ПластовИм молодiжним центром органiзов ано 27 заходiв, в яких взяли
участъ 7370 осiб. Працiвники та волонтери центру провели 792. години занять з
дiтьми та молоддю.
Проведено i5 заходiв щодо пiдтримки ciM'i, зокрема кНотатник для
батькiв>, <Щавай Дружити), <Лист TaTyceBi>, <PiBHi МоЖЛИЕ;остi>, кЗоряний
тато)), кПсихосоцiальна пiдтримка для воло}Iтерiв, психологiв, якi працtоIоть з
ветеранаМи АТО/ООС та ix родинами у м. }Китомирi> тощо.
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В pil\lкax

aradT <<Першовересень) 100 багатодiтних родин отримали

ттlкiльне пl)}rflадiul для перILокласникiв. Новорiчrrими подарунками забезпечено
1000 дiтей пLтьrювих катеюрiй.

з

за

}:оштн мiсцевого бюджету надано
пiльгових довготермiнових
кредити на будiвництво та придбання житла молодиМ сiм'ям , дlr"*, та
молодому спечiалriсry.
у зrl'язку з поширенням kopoHaBipycHoi iriфекцii та запровадженням
карантинн их захоДiв у лiтнiй перiод оздоровлен}Iя дiтей
у MicbKoMy таборi
<Супутник:> не ]здiйснIовалосЬ, tабори з денниМ перебуванFIям Дiтеи *i.

функцiонувалl,{.
за pzrxytlok коштiв державного бlодхсету на оздоровлення та вiдпочиFIок
направлено 45 дiтей.

ГеIlдерна lполiтlлка

Системна робота

з

у

упровадження rендерi{оi полiтики
дiялъtliсть
ЖИТОМИРСl;КОi МiСЬКОi об'еднаноi територiалl,trоi громади здiйсrrюетъся з
ypaxyBaHHrIM комплексного пiдходу.
Проведено 5 засiдань MicbKoi мiжвiдомчоi комiсii'з питань координацii
дiй
щодо поIIередЖення насильства
ciM'i, протидii торгiвлi лIодьми,
демографiчшого розвитку та гендерноi piBrrocTi.

в

Щля працiвникiв виконавчих органiв мiсъкоi ради проведено вебiнари
<Врахуван]-Iя гендерноi скJIадовоi при розробцi заходiв ,u Ъро.рам в
уrо"Ъ*
COVID-i9>> та кГендернi аспекти *оrу*,i*uцiТ>>, бiiларний ..ri"up пГроruд.опi
простори: I,ендерний пiдхiд> (проведено гендерlлий аудит безпекЙ територii 1-3
бульварiв та парку iM. IO. Гагарiна).
пiдгсlтовпено та опублiковано збiргlиlс <<f'еlлдцорlлий профiль Житомира
2020>>, ВИГ)ТОВЛенО бУклет кГенд.рrr"Я профi.гrь .ф.р" ocuir" ЖитомирсЪкоi
MicbKoi оТГ).
провэдено монiторинг мiсцевих цiльових програм на предмет наявностi
гендерноi <:кладовоi. Iз Ъu.ал""оi кiлькостi дiючих цiп"о"r* ,rpo.pu1ra ti,o"l"
мiстять генцерну складову
спiлr,но з громадськими органiзацiями реалiзовано проекти: кжитомир
у
долях славетних жiнок>>, <<Gender Саmр онлайн>>, <Тренiнговий курс <Змiни
життя - зупини насильство) та " llpiBHi мохtлlивостi''.

провrэдено iнфорйацiйну кампапitо /lстопсексизм, що включrлла
виготовлення та поширеFIня iнформатiiйних матерiалiв, трансляцiю
вiдеороликiв у
TaKci. Проведено два праI..ичнi семiнард дц
.маршрутних
соцiальних працiвникiв i психологiв дошкiльних .,uв.пuлi*rих закладiв
сексизму.
забезпечено проведення мiського етапу BceykpaiHcbkoi
"kriE,
забезпечено видаFIня та поширення дцовiдника к/{орояtня карта
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домашньомy lнасильству)). Спiльно

з

громадсьI_(оIо органi:lацiеtо кДвенiр>
реалiзовано проскт <Стоп торгiвлi лIодьми))
На Офiuiйноьl1, сайтi rиiськоi' Ради в роздiлi <Грома;lянам)) створено

cTopiHKy

з

протидiТ доltашньому насильстВУ, lte розмiщено iнформацiто про
гарячУ лiнiЮ та контактну iнформацiто. Забезпечено дiяльнiсiь суб'екiiв

взаемодiт

з

питань протидii доrчrппuоrу насилъству, .прийняття

перенаправлення тощо.

заяв,

житомирським мiським центром соцiальних служб мiсъкоi
Ради
проводяться групова та iндивiдуальна робота з жiнками, якi потерпаютi вiд
НаСИЛЬСТВа, iНТеРаКТИВНi ЗУстрiчi з цiльовими категорiями молодi .1u *оподrr"
сiм'ями щодо профiлактики домашнъого насильства ia булiнгу,
Фiзичца культура i спорт
у 2020 роцi поширення KopoHaBipycHoi iнфекцii вплинуло на спортивFIе
СПортивFIих заходiв було вiдмiнено
_ЗаГаJIЬНОМiСЬКИХ
I''].: РЯДобмеженrrя.
протиепiдемiчнi
Не проводилися KУpon" ,rruЪu"r,"u,'пВеrrод.**u,
МаТЧеВi ЗУСТРiчi з боксу та кiкбок"Йr.у, ,гурнiр з бЪскетбо"у
;; Й ;;;;i;
^Корольова
турнiри з баскетболу серед
СЛ.
та
пitм'ятi Г.Чечуро,
""r.puri"
'*'
колiмпiйсъкий денъ)) та iH. Не
здiйснIовався прийом заявок
вiд громuд.i*r"
органiзацiй сп_ортивного спрямування на no"nyp. грантiв мiськсlго
голови.
Однак, було проведено 57 змагань, наймъ.ооi-rr, з яких були: TypHip
з
футболу серед loHaKiB пам'ятi Д. Рудя (200 учасникiв), .1.rnlonur'l.ru Ji..i"i
аТЛеТИКИ (300 УЧаСНикiв), зимовий кубок з
футболу (Joo y"u."r*i;i,
MicTa з футзалУ (52 командИ, 780 учаЙикiв), ,ypuriP з шахiв
до firrя
Незалежностi (80 учасникiв), чемпiонати MicTa з карате та айкiдо, ,ypnip
.
мотокросУ (поr*ад 300 учасникiв), Typrrip з самбо серед
ryуп початковоi
пiдготовки, чемпiонат MicTa зi спортиuйТ u.р"бiки (250 y,ru.rriniB),
змагання з
танцIовального спорту ''Сristаl Cup'' (350
учасникiв).
Традицiйно вiдбулися lовiлейний п'ятий TypHip з плавання FIa вiдкритiй
водi Teteriv Open, в якому взяли участь оп"зiпо ЪSО спортэме*,iu
куточкiв Украiни, змагання Кубку Украiни та чемпiонат Украiни серед
спортсменiв дитячо-юнацьких спортивFIих шtкiп з веслува]fня на човнах
к.Щракон>, у яких взяли участь 17 команд (500
учасникi"i, \' Нова пошта КосмiчнИй напiвМарафоН в онлайН режимi r.u д".""i забiги, u
взяли участь
"*.""
500 осiб у MicTi Житомирi та близько 1000 за його межами.'
З метою попуп"рйчiТ велоруху цро]]едено u.поruрафо' <Гора пригод)

1Т:

iЙ,

;}n1l;

i|i.r""

та змагання з велокросу <Полiська ociIlb>.

з вадами слуху,
та плавання для осiб З особливими потребами, змагання серед
школярiв з волейболу, легкоi', атлетики та пiпlохiдного туризму, Typrrip
з
футзалу серед працiвникiв пiдприемств комунальFIого .о..,олф,ствJ,'"."inioiru,
^;;;;^;;
З НаСТiЛЬНОГО TeHicy серед вiйськовослужбовцi. л..uо,1rо-rЙ;;;
органiзоваIrо iгри футбольноi лiги Ато/оос.
проведено мiсъкий TypHip з
_волейболу серед осiб
змагаЕIня з бочче
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рамках вiдзначення Д"я фiзичноi культури

i

спорту

проведено

<Ярмарок спорту), <Фiтнес день), змаганЕIя з плавання <Кубок 3-х
рiчок>,
футбольнрtй матч в рамках Всеукраiнського спортивно-iнтерактивного проекту
НацiональЕого олiмпiйського KoMiTeTy Украiни та Соса-Соlа Foundation
#Olyrnpicl,ab, у яких взяли участь близько 1000 осiб.
Вiдомою житомирською триатлоFIiсткоlо Анною Абдуловою та клубом
<Make me TRI) започатковано проект <Бiiку Жи,гомиром)), в рамках якого
вiдбували()я щотижневi тренування на вул. Михай.цiвська та стадiонi кСпартак
Арена>, д() яких долучались yci бажаючi.
з Ivteтolo пiдготовки до змагань обласrrого, всеукраiнсъкого та
мlжнароДЕ:ого piBHiB проведено 48 навчальIIо-lренуВальних зборiв з
олiмпiйсьIl:их та неолiмпiйських видiв спорту та 4 навчально-тре}Iу"uпппr*
зборiв для осiб з особливими потребами.
забе:зпечено участъ спортсменiв
24 всеукраiнських змаганнях з
олiмпiйськ:их та неолiмпiйських видiв спорту.
стигtендii мiського голови отримали 110 обдарованих та перспективних
спортсменiв MicTa, якi с переможцями чемпiонатiв та кубкiв УкраiЪи, 40 кращих
TpeH.epiB о,гримали премii'за пiдготовку переможцiв ,га призерiв BceyKpair.o*""

У

та мlжнарсlдних змагань.

Для розвитку видiв спорту придбаrlо спортиlзний iHBeHTap для боксу,
футбольrri м'ячi та сiтки для Bopiт для лrr""о-rьнацькоi спортивноi школи з
футболУ <<Полiсся>, шаховий годинник дJIЯ спортсмеFIа з iнвалiднiстю, для
органiзацii масових заходiв _ збiрно-розбiрнi гJIядацъкi трибуни, пуфи для
сидiння тощо.

За кошти мiсцевого бiоджету забезпечено утримання ФК <<Полiсся>>,
пiдготовку та участь комаFIди в чемпiонатi Украiни з футболу серед комаFIд
I лiги. Над;анО фiнансоВу пiдтриМку з бrоДжетУ громадИ на розвиток баскетболу

та футзалу,
rrрод;овжуIоться роооти
Прод;овжуIоться
вiдновлення
та розвитку спортивноi
роботи з вlдновлення
iнфрастРук.тури. Капiтально вiдремоI]товано та реконструйовано 4 спЬртивнi

майданчики, завершуеться реконструкцiя iсtлую.lих вiдкритих сl]ортивних
майданчикiв на територii лiцеIо Jф25.
розпrэчато реконструкцilо ,гериторii б"тlагоус,гроIо з улаштуванням скей.г-

парку.

Пар,гисип:лтивнi практики та вiдкритiс,гь влали
П'ятllй piK поспiль у рамках проек,IУ кIшгеr,рований розвиток MicT в
YKpaiHi It) ЖитомиРськоЮ MicbKolo радоIО ,га нiмецiкою урядовою
органiзацiсlо KDeutsche Gesellschaft fir Internationale Zusammenaгbeit (GIZ)
GmЬН> органiзовано та проведено урбанiсти,чно-культурний
фестиваль
<Майстерня MicTa>. Тематикою майстернi MicTa у 202О роцi було ]зизнаLIеFIо
кКомфортrrе MicTo>. У зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoi iнфекцii
COVID-I9 заходи проводилисяу режимi онлайн та офлайн.

l,
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ПродtlвхrеFlня додатка

Загалом проведено 23 заходи: вiдеоекскурсii на комунальнi пiдприемства,
онлаЙн-обговорення, лекторii, урбан-дослiдження, квести та ilри. Зокрема, на
вiдкриттi Майстернi MicTa студенти fiер_жавного унiверситет)/ <Хtитомирська
полiтехнiка>> презентувzuiи проект кЗелений театр), ях,.ий передбачав
облаштування майданчику в Гiдропарку для проведення рiзних заходiв.
Клlочовоtо подiею Майстерн,i MicTa став TeJIeMicT ЖитоI\,Iир - Черrriвцi Полтава <.Щестинацii без менеджменту? Туризм як рушiйна сила розвитку MicTa
Та РегiонУ>, Що вiдбувся в FIацiоналъному музеТ космо}Iавтики
iM. С. П. Корольова.
За статистикою соцiалъноi мережi FасеЬооk <МайстерFIя MicTa> охопила
близько |6,7 тис. осiб.

ПродовжУетъся впровадження партисипатиtsних пра](тик заJIучеFIня
Мешканцiв У процеси управлiння територiаJIьноIо громадою. Y,repBHi2020 року
вiдбУлося Загальномiське голосуваFIFIя за кращий мiський прсект серед 1рьох
ПРОеКТНИХ ПРоПозицiЙ: реконструкцiю KiHoTeaTpy кЖовтень>l у виставковий
ЦеНТР, РеКОНСТРУКцiю бУлъвару Нового, створення багатосэункцiонального
ПРОСТОРУ В бУлiвлi Водонапiрноi вежi. Перемоrкцем ви:]начено проскт

Спiльно з нiмецькоlо урядовою компанiсIо <Deutsche Gesellschaft fi;r
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbFb) у рамках проект,у <Irlтегроваlrий
РОЗВИТОК MicT В YKpaiHi II> органiзовано та проведено VI.t BceyKpaТtlcbкy
аКадемiЮ iнтегрованого розвитку MicT у форматi он.шайн, у яlсiй взяли участь
бпизькО 200 осiб. Головними спiкерами заходу були мiстtlпланувальFlики,
сферi MicbKoi мобiльнос,гi з НiмеччиFIи, Швейцарii
Украiни. MeToto академii було дослiдженлiя MicbKoT пrобiльrIостi nb,

Урбанiсти, експерти

Та

у

ПрОСКТУВаннi привабливих та комфортних мiських цеlлтрiв на IIрикладi ана.пiзу
ТеРиторii ценТральноi частини MicTa Хtитомир та надання пропозицiй rцодо

змiн, якi позитивно tsплинуть на учасникiв дорожнLого руху. За статистикоIо
соцiальноi мережi Facebook подiя охопила 29,4.rис. осiб.
В РаМКах реГрантинговоi програми, що фiнансусться просктом
кАнтикорупцiЙна iнiцiатива европейського Соrозу в УкраiнЬ (EUACI) та
адмiнiструеться ГО <I-{eHTp <Жiночi перспективи)), впроваджуеться пiлотгlий
ПроскТ <ЕлектронниЙ кабiнет житомирянинa>) - електронний плайданчик через
якиЙ Мешканцi Житомирськоi MicbKoi територiалъноi громади зможуть

отримати достуtI до локальних та загальнонацiоналъних електрсlнних cepBiciB.
На офiцiйному сайтi мiсъкоi ради розмiщеr{о понад 4,0 тис. гlублiкацiй
ЩоДо дiяльностi MicbKoi влади, iнформацiйi:их повiдомлень. Iнформацiя також
рОзмiщУваЛасЯ на Youtube каналi та мережi Facebook. Кiлькiсть користувачiв
веб-сай,гу становить понад 42'7 тис. осiб, KirtbKicTT, переглядiв сторiнкЙ Facebook
склала понад 70,0 тисяч.
Irrформацiя про лiяльнiсть MicbKoi ра1и та ir Rиконавчих оргаFIiв, вагомi
ЗахоДи ЗаГаJIъномiського значення висвiтлювалася в ефiрах телеканалiв кСК1>,
кСоtоз ТВ), ралiостанцiй: <Люкс FМ>, <<Просто радiо>ь <Радi<l Relax>, <Радiо

