
ЗВІТ  

про результати виконання міської цільової програми 

«Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки» 

за 2021 рік 

  

№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, 

тис. грн. 

Річний обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді, 

тис. грн. 

Відсоток 

виконання 

заходу, % 

Інформація про 

виконання або 

причини 

невиконання заходу 

1. Забезпечити 

розробку проєктів, 

фандрейзингової 

діяльності та 

управління 

проєктами 

Утримання комунальної установи 

«Агенція розвитку міста» 
Житомирської міської ради (в тому 

числі витрати на оплату товарів, 

комунальних послуг, послуг сторонніх 
організацій, оплату праці 

адміністративному персоналу тощо) 

2021-2024 Комунальна 

установа 

«Агенція 

розвитку 

міста» 

Житомирської 

міської ради  

Місцевий 

бюджет 

1 559,776 1 559,776 100,0 Упродовж І-ІV-го кварталу 

підготовлено та подано на 
фінансування 16 проектних 

ініціатив. Установа 

здійснювала впровадження 1  
міжнародного проекту та 

супровід впровадження 6 

міжнародних проектів. 

2. Забезпечити 

професійне 

управління 

проєктами 

(впровадження 

проєктів) 

Реставрація пам’ятки архітектури 
місцевого значення «Водонапірна 

башта» (охоронний №17) по вул. 

Пушкінська, 24 в м. Житомирі, в тому 
числі розробка/корегування науково-

проєктної документації (Впровадження 

пілотного проєкту в рамках проєкту 
«Інтегрований розвиток міст в Україні 

ІІ») 

2021-2022 Комунальна 

установа 

«Агенція 

розвитку 

міста» 

Житомирської 

міської ради 

Місцевий 

бюджет, 

GIZ 

3090,07 

 

0,0 0,0 У грудні 2021 року укладено 
договір на коригування 

науково-проектної 

документації з метою 
визначення черг будівництва 

та актуалізації вартості 

будівельних робіт. 

Реалізація проєкту 

«Енергоефективність у громадах І» (за 
фінансової підтримки 

Німецького державного банку розвитку 

KfW) 

2021-2024 Комунальна 

установа 

«Агенція 

розвитку 

міста» 

Житомирської 

міської ради 

Місцевий 

бюджет, 

KfW 

 

0,0 0,0 0,0 Завершено І-й етап закупівлі 

консультаційних послуг на 
супровід проекту та 

впровадження супутніх 

заходів. Підписано окрему 
фінансову угоду між містом 

та KfW, та Кредитну угоду 

між KfW та Урядом України 
(триває процес погодження 

субкредитної угоди). 



№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, 

тис. грн. 

Річний обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді, 

тис. грн. 

Відсоток 

виконання 

заходу, % 

Інформація про 

виконання або 

причини 

невиконання заходу 

  Впровадження проєкту «ТUMI: шлях 

до школи», в тому числі: 
 

«Капітальний ремонт тротуарів 

(встановлення засобів організації 
дорожнього руху) за адресою: вул. 

Шевченка (від вул. Шевченка, 1 до 

перехрестя вул. Шевченка - 
Покровська – Перемоги включно) в с. 

Вереси». 

 
«Капітальний ремонт засобів 

організації дорожнього руху за 

адресою: вул. Шевченка, 105-б із 
примиканням (в’їзду) до житлової 

зони/будинку вул. Шевченка, 105 в м. 

Житомир» (ЖЕЛ №24). 

 

«Капітальний ремонт засобів 

організації дорожнього руху з 
облаштуванням пішохідного переходу 

з острівцем безпеки за адресою: вул. 

майдан Згоди, 5 в м. Житомир» (ЗОШ 
№8). 

 

«Капітальний ремонт засобів 
організації дорожнього руху з 

облаштуванням пішохідного переходу 

за адресою: вул. Домбровського, 21 в 
м. Житомир» (ЗОШ №36) 

2021 Комунальна 

установа 

«Агенція 

розвитку 

міста» 

Житомирської 

міської ради 

Місцевий 

бюджет, 

GIZ 

54,944 

 

 

20,510 

 

 

 

 

 

18,518 

 

 

 

 

 

5,952 

 

 

 

 

9,964 

54, 944 

 

 

20,510 

 

 

 

 

 

18,518 

 

 

 

 

 

5,952 

 

 

 

 

9,964 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

 

Проект реалізовано 

 


