
                                                                                                                                                                                                                                                           Додаток 

Звіт 

                                                                               про результат виконання  

Міської цільової програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки 

за 9 місяців 2021 року 

 

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму:  24.12.2020   №31 

Відповідальний   виконавець Програми:   відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності 

Термін реалізації Програми:  2021-2022 роки 

 

1. Виконання заходів Програми  

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Пріоритетні 

  завдання 

 

 

Зміст 

заходів 

 

  

Термін   

виконання 

 

 

  

  Виконавці 

 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми,  

тис.грн. 

 

Річний 

обсяг 

фінансув

ання, 

 

тис.грн. 

 

Фактично 

профінанс

овано у 

звітному 

періоді, 

тис.грн. 

 

Відсоток 

виконання 

заходу,% 

 

Інформація 

про виконання, 

або причини 

невиконання 

заходу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



                                                                                                                                                                                                                                                           Додаток 

1 Забезпечити 

вільний 

доступ 

депутатам до 

профільної та 

нормативно-

правової 

літератури, 

пов’язаної із 

депутатською 

діяльністю 

 

 

 

 

Передплата 

періодичних 

видань 

профільної 

орієнтації, 

забезпечення 

депутатів 

нормативно-

правовою 

літературою, 

інформа-

ційними 

виданнями, 

законодавчи-

ми 

документами 

та 

довідковою 

літературою 

2021-2025 Відділ 

організацій-

ного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

     20,0       4,0 0,00 100% Захід виконано в 

повному обсязі. 

Виписка 

періодичних 

видань 

організована 

управлінням по 

зв’язках з 

громадськістю; 

депутати міської 

ради мають вільний 

доступ до 

періодичної 

літератури. 

 

 

 

 

2 Забезпечення 

депутатів 

матеріально-

технічними 

засобами 

 

Придбання 

послуг та 

товарів 

2021-2025 Відділ 

організацій-

ного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

580,0     116,0 56,7 100% Закупівля 

матеріально- 

технічних засобів 

здійснюється за 

потреби протягом 

поточного року. 
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3 Забезпечення 

безперебійної 

роботи ПТК 

«Віче» 

Послуги 

пов’язані з 

системами та 

підтримкою 

«Віче» СЕГ 

2021-2025 Відділ 

організацій-

ного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

    245,0 49,0 26,2   100% Інформаційно-

технічний супровід 

програмно-

технічного 

комплексу ПТК 

«Віче». 

4 Підвищити 

рівень 

професійних 

та 

управлінських 

навиків 

депутатів  

Організація 

навчань, 

семінарів, 

тренінгів для 

депутатів 

міської ради 

держав 

2021-2025 Відділ 

організацій-

ного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

    705,0 141,0 37,2    75%   Навчання щодо 

заповнення 

декларацій 

(онлайн)  – 

12.03.2021. 

Ознайомчий візит 

до Водонапірної 

вежі – 12.02.2021. 

Ознайомчий візит, 

пов’язаний зі 

створенням і 

забезпеченням 

функціонування 

центрів надання 

адміністративних 

послуг («Прозорий 

офіс») – 05.06.2021. 

Ознайомчий візит 

до КП «Міський 

інформаційний 

центр» 

Житомирської 

міської ради  

 – 28.05.2021. 

Ознайомчий візит 

до позаміського 

закладу 

оздоровлення та 

відпочинку 
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«Супутник» – 

13.07.2021. 

Ознайомчий візит 

з нагоди створення 

дитячого будинку 

сімейного типу – 

30.08.2021. 

Зустріч з 

поліцейськими - 

«Офіцерами 

громади» – 

12.08.2021. 

Ознайомчий виїзд з 

нагоди початку 

будівництва 

сміттєпереробного 

заводу – 

20.09.2021. 

Захід – відзначення 

Дня Державного 

прапора України та 

30-ї річниці 

України – 

23.08.2021. 

Партнерський 

форум «Освіта 

Житомира 2020-

2022 роки» – 

27.08.2021. 

Культурний арт 

фестиваль «День 

житомирян», 

перегляд фільму 

«Незламний. Шлях 

до мрії» про 

життєвий шлях 
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Сергія Павловича 

Корольова – 

04.09.2021 

Ознайомчий виїзд з 

нагоди будівництва 

нової ТЕЦ – 

20.09.2021. 

5 Забезпечити 

обмін 

досвідом 

щодо доброго 

врядування з 

іншими 

містами 

Організація 

заходів за 

участю 

депутатів та 

забезпечення 

прийому 

депутатських 

делегацій із 

інших міст 

України та 

інших 

держав 

2021-2025 Відділ 

організацій-

ного 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

     950,0      190,0   5,0    100% Обмін досвідом: 

Депутати відвідали 

місто Дніпро (з 

метою обміну 

досвідом у 

реалізації важливих 

загальноміських 

проєктів – 

08.02.2021. 

Обмін досвідом: 

Депутатів 

Житомирської 

міської ради із 

депутатами 

Полтавської 

міської ради – 

19.05.2021. 

Обмін досвідом: 

Депутатів 

Житомирської 

міської ради із 

депутатами 

Харківської міської 

ради – 

 17.09.2021. 

 

Начальник відділу                                                                                                                                             Галина СЕМЕНКО 






















