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І. Виконання заходів програми

№
з/п Пріоритетні завдання Зміст заходів Термін

виконання Виконавці

Орієнтовний
обсяг

фінансування 
відповідно 

до програми, 
тис. грн.

Річний обсяг 
фінансування 

тис. грн

Фактично 
профінансов 

аноу 
звітному 
періоді, 
тис. грн.

Відсоток 
виконання 
заходу %

Інформація про виконання,або 
причини невиконання заходу

підпрограма «Сучасні мистецькі школи»

1. Забезпечення надання початкової Музичної освіти 
та освіти образотворчого мистецтва

1.1. Забезпечення оплати праці з 
нарахуваннями працівників музичних та 
художньої шкіл

2021р.
управління культури 
міської ради, художня 

та музичні школи
70362,8 70109,5 69310,0 99 Проведено розрахунки по 

заробітній штаті.

1.2. Забезпечення оплати комунальних послуг 
та енергоносіїв музичних та художньої школах 2021р.

управління культури 
міської ради, художня 

та музичні школи
1252,6 1836,1 1531,8 83

Проведена оплата 
комунальних послуг та 
енергоносіїв.

ІЗ . Забезпечення господарчого утримання в 
музичних та художній школах 2021р.

управління культури 
міської ради, художня 

та музичні школи
1109,4 1595,0 1472,1 92

Оплочено послуги охорони, 
звязку, доступу до мережі 
Інтернет, утримання 
приміщень, обслуговування та 
ремонту компютерної техніки, 
повірки лічильників, поточних 
ремонтів приміщень та ін.

2. Забезпечити нову систему дистанційної освіти

2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази в 
музичних та художній школах 2021р.

управління культури 
міської ради, художня 

та музичні школи
659,6 879,4 878,6 100

Придбано господарчі та 
канцелярські товари, 
періодичні видання, меблі, 
музичні інструменти, 
комплектуючі до комп'ютерної 
техніки та ін.

2.2. Придбання музичних інструментів, 
звукопідсилюючої апаратури, комп'ютерної 
техніки, електронних інтерактивних дощок 3 
проектором для теоретичних класів музичних 
шкіл

2021р.
управління культури 

міської ради, художня 
та музичні школи

857,8 0,0 0 0
Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.



Забезпечити нову систему дистанційної освіти

3.1. Розробка програми для он-лайн навчання 
в музичних школах "ШУідсташ". 
Дистанційне навчання на музичних 
інструментах

2021р.
управління культури 

міської ради, художня 
та музичні школи

460,0 0,0 0 0
Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

Створити комфортне і безпечне середовище в 
музичних школах

4.1. Придбання теплового лічильника для 
Музичної школи імені Святослава Ріхтера для 
обліку теплової енергії

2021р.
управління культури 

міської ради, художня 
та музичні школи

65,0 0,0 0,0 0
Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

Забезпечити творчі виступи колективів 
мистецьких шкіл

5.1. Придбання сценічних костюмів для 
старшого та молодшого хорів, хореографічних 
класів музичних шкіл

2021р.
управління культури 

міської ради, художня 
та музичні школи

170,0 0,0 0,0 0
Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

Забезпечити заохочення для обдарованих дітей
6.1. Виплата стипендій міського голови для 
творчо обдарованої молоді учнів мистецьких 
шкіл

2021р.
управління культури 

міської ради, художня 
та музичні школи

74,6 74,6 74,6 100

Стипендія міського голови 
виплачена 20 учням 
мистецьких шкіл згідно 
Розпорядженя міського голови 
від 19.05.2021р. №415

Всього: 75011,8 74494,6 73267,1
підпрограма "Бібліотечна справа"

1.

Забезпечити збереження та розвиток 
централізованої бібліотечної системи, як 
культурно-освітнього та інформаційного простору 
з різними функціональними зонами, сприяти 
популяризації читання, задоволенню потреб на 
літературу, періодику

1.1. Забезпечення оплати праці працівників 
Міських публічних бібліотек 2021р.

управління культури 
міської ради, КЗ 
"Міські публічні 

бібліотеки"

7651,3 7844,8 7797,4 99 Проведено розрахунки по 
заробітній платі.

1.2. Забезпечення оплати комунальних послуг 
та енергоносіїв Міських публічних бібліотек 2021р.

управління культури 
міської ради, КЗ 
"Міські публічні 

бібліотеки"

678,4 986,0 961,8 98
Проведена оплата 
комунальних послуг та 
енергоносіїв.

1.3. Забезпечення господарчого утримання 
Міських публічних бібліотек 2021р.

управління культури 
міської ради, КЗ 
"Міські публічні 

бібліотеки"

1022,0 1013,4 1005,7 99

Проведено розрахунки з 
оплати послуг зв'язку, 
охорони, утримання 
приміщення, доступу до 
мережі Інтернет, поточного 
ремонту приміщення, ремонту 
та обслуговування 
компютерної техніки та ін.

1.4. Розвиток матеріально-технічної бази 
Міських публічних бібліотек, забезпечення 
передплати періодичних видань для 
використання бібліотечними закладами

2021р.

управління культури 
міської ради, КЗ 
"Міські публічні 

бібліотеки"

320,2 633,8 632,8 100

Придбано господарчі та 
канцелярські товари, 
електротовари, періодичні 
видання, меблі, комплектуючі 
до комп'ютерної техніки та ін.

1.5. Забезпечення систематичного поповнення, 
формування та збереження книжкових фондів 
бібліотек

2021р.

управління культури 
міської ради, КЗ 
"Міські публічні 

бібліотеки"

500,0 300,0 296,1 99
Кошти використані для 
поповнення книжкових фондів 
бібліотек.



1.6. Реалізація проекту "Літня бібліотека" 2021р .

управління культури 
міської ради, КЗ 
"Міські публічні 

бібліотеки"

200,0 0,0 0,0 0
Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

2.
Підвищити якість обслуговування користувачів 
та надання бібліотечних послуг

2.1. Створення електронної бібліотеки "І> 
Воокз"для розширення спектру та надання 
інформаційно-консультаційних послуг

2021р .

управління культури 
міської ради, КЗ 
"Міські публічні 

бібліотеки"

235,2 0,0 0,0 0
Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

2.2. Реалізація проекту "Розумні руки" 2021р .

управління культури 
міської ради, КЗ 
"Міські публічні 

бібліотеки"

250,0 0,0 0,0 0
Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

3.
Створити коворкінгові центри та сучасні 

читацькі простори на базі бібліотек

3.1. Створення сучасного коворкінг-центру за 
адресою: вул.Вітрука, 53 (коригування 
проектно-кошторисної документації та 
капітальний ремонт приміщення)

2021р .

управління культури 
міської ради, КЗ 
"Міські публічні 

бібліотеки"

6000,0 0,0 0,0 0
Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

3.2. Створення сучасних коворкінг-зон та зон 
читання 2021р .

управління культури 
міської ради, КЗ 
"Міські публічні 

бібліотеки"

667,5' 0,0 0,0 0
Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

4.
Залучити читачів до нових форм бібліотечних 
тенденцій

4.1. Реалізація проекту "Створення відкритого 
музею-хабу "Земляк і Земляки" 2021р .

управління культури 
міської ради, КЗ 
"Міські публічні 

бібліотеки"

150,5 0,0 0,0 0
Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

5.

Забезпечити збереження та розвиток бібліотеки 
села Вереси, як культурно-освітнього та 
інформаційного закладу

5.1. Забезпечення утримання бібліотеки села 
Вереси (оплата праці з нарахуванням, 
комунальні послуги та енергоносії, оплата 
послуг (крім комунальних), видатки на 
відрядження, придбання канцелярських та 
господарських товарів, передплата 
періодичних видань для використання 
бібліотечним закладом, тощо)

2021р .

управління з розвитку 
села Вереси, 

бібліотека села Вереси
111,1 111,1 111,1 100 Забезпечено утримання 

бібліотеки села Вереси

5.2. Забезпечення систематичного поповнення, 
формування та збереження книжкових фондів 
бібліотеки

2021р .

управління з розвитку 
села Вереси, 

бібліотека села Вереси
38,5 0,0 0,0 0

Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

Всього: 17824,7 10889,1 10804,9
підпрограма "Клубна справа”

1.1. Забезпечення оплати праці з 
нарахуваннями працівників КЗ “Палац 
культури”

2021р .

управління культури 
міської ради, КЗ 

"Палац культури"
8008,7 7960,0 7899,5 99 Проведено розрахунки по 

заробітній платі.



Забезпечити всебічну підтримку діяльності та 
сприяти розвитку колективів міського Палацу 
культури

1.2. Забезпечення оплати комунальних послуг 
та енергоносіїв в КЗ “Палац культури” 2021р .

управління культури 
міської ради, КЗ 

"Палац культури"
428,5 696,7 389,7 56

Проведена оплата 
комунальних послуг та 
енергоносіїв.

1.

1.3. Забезпечення господарчого утримання КЗ 
“Палац культури" 2021р .

управління культури 
міської ради, КЗ 

"Палац культури"
352,3 427,0 423,8 99

Проведено оплату послуг 
охорони приміщення, 
утримання приміщення, 
доступу до мережі Інтернег, 
зв'язку, ремонту та 
обслуговування комп'ютерної 
техніки, поточного ремонту 
приміщень та ін.

2. Сприяти концертній діяльності духових оркестрів, 
гуртків, секцій, аматорських колективів

2.1. Розвиток матеріально-технічної бази КЗ 
"Палацу культури" 2021р .

управління культури 
міської ради, КЗ 

"Палац культури"
417,7 487,9 483,6 99

Придбано господарчі та 
канцелярські товари, 
електротовари, меблі, сценічні 
костюми, жалюзі, 
комплектуючі до автомобіля, 
бензин, та ін.

3. Підвищити рівень концертного обслуговування
3.1. Придбання звукопідсилюючої апаратури 
комунальному закладу "Палац культури" 
Житомирської міської ради

2021р .

управління культури 
міської ради, КЗ 

"Палац культури"
900,0 0,0 0,0 0

Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

4.1. Утеплення фасаду приміщення 
комунального закладу "Палац кулвтури" 
Житомирської міської ради

2021р .

управління культури 
міської ради, КЗ 

"Палац культури"
360,0 0,0 0,0 0

Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

4. Модернізувати приміщення комунального закладу 
"Палац культури"

4.2. Капітальний ремонт даху приміщення 
комунального закладу "Палац культури" 
Житомирської міської ради

2021р .

управління культури 
міської ради, КЗ 

"Палац культури"
600,0 0,0 0,0 0

Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

4.3. Встановлення системи відеоспостереження 
в,комунальному закладі "Палац культури" 
Житомирської міської ради

2021р .

управління культури 
міської ради, КЗ 

"Палац культури"
40,0 0,0 0,0 0

Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

5. Покращити еститичний вигляд глядапької зали 
комунального закладу "Палац культури"

5.1. Придбання одягу сцени в комунальному 
закладі "Палац культури" Житомирської 
міської ради

2021р .

управління культури 
міської ради, КЗ 

"Палац культури"
300,0 0,0 0,0 0

Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.



6 .
Забезпечити проведення культурно-мис тецьких 
заходів на належному рівні

6.1. Забезпечення утримання будинку 
культури села Вереси (оплата праці з 
нарахуванням, комунальні послуги та 
енергоносії, оплата послуг (крім комунальних), 
видатки на відрядження, придбання 
канцелярських та господарських товарів, 
тощо)

2021р.
управління з розвитку 
села Вереси, будинок 
культури села Вереси

1303,1 346,2 346,2 100 Забезпечено утримання 
будинку культури села Вереси

6.2. Придбання музичного обладнання 2021р.
управління з розвитку 
села Вереси, будинок 
культури села Вереси

45,0 0,0 0,0 0
Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не
ВИДІЛЯЛИСЬ.

Всього: 12755,3 9917,8 9542,8

підпрограма «Організація та проведення державних, загальноміських свят, культурно-освітніх та мистецьких заходів»

1.1. Організація та проведення державних 
заходів 2021р. управління культури 

міської ради 1065,0 1065,0 983,8 92

Проведено 29 державних 
заходів, затверджених 
переліком до комплексної 
цільової програми на 2021 рік 
(День Соборності, День 
вшанування учасників 
бойових дій на території інших 
держав, День Героїв Небесної 
Сотні, Шевченківські дні, День 
чорнобильської трагедії, День 
Матері, День Європи,День 
конституції, День 
Незалежності України, День 
Українського козацтва, Свято 
Покрови, День Захисників і 
Захисниць, таін.).

1 .

1.2. Організація та проведення 
загальноміських заходів 2021р. управління культури 

міської ради 3164,7 2883,8 1683,6 58

Проведено 17 загальноміських 
заходів, затверджених 
переліком до комплексної 
цільової програми на 2021 рік 
(Новорічні та різдвяні свята, 
традиційні народні гуляння 
"Зиму проводжаємо, Весну 
зустрічаємо", заходи до Дня 
народження С.П.Корольова, 
Великодні свята, свято Іванв 
Купала, День Житомирян та 
ін.).



Зберегти та підтримати традиційні для культури 
українського народу художні промисли, 
популяризувати сучасне мистецтво

1.3. Організація та проведення мистецьких 
заходів 2021р. управління культури 

міської ради 1415,0 1321,4 1241,9 94

Проведено 19 мистецьких 
заходів, затверджених 
переліком до комплексної 
цільової програми на 2021 рік 
(День вишиванки, Ритми 
Полісся 2021, звітні концерти 
шкіл естетичного виховання 
дітей. Музичні вечори на 
михайлівській, свято морозива 
"Рудь" та ін.)

2.1. Реалізація спільних проектів з 
громадськими організаціями: 2021р. управління культури 

міської ради 1333,0 1133,0 1044,5 92

Реалізовано спільні проекти з 
10 громадськими 
організаціями, а саме: ГО "Дім 
Ветерана", БФ ГО "Надія Є", 
ГО Житомирська обласна 
громадська організація Це- 
Твоє", ГО "Берегиня Полісся", 
ГО "Житомир зроби 
голосніше", МГО "Пісенний 
Спас", Громадська організація 
"Центр хореографічного 
мистецтва імені Наталії 
Скорульської", ГО 
"Житомирське обласне 
німецьке національно- 
культурне товариство 
"Відегебурт”, ГО 
"МИСТЕЦЬКА ЛІГА", ГО 
"Житомирська обласна спілка 
поляків України".



2.

2.1.1. Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям на реалізацію 
проектів культурного спрямування

2021р. управління культури 
міської ради 500,0 500,0 411,5 82

Реалізовано спільні проекти з 8
громадськими організаціями
переможцями конкурсу 
громадських ініціатив в галузі 
Культура", а саме: ГО "Дім 
Ветерана", БФ ГО "Надія Є", 
ГО Житомирська обласна 
громадська організація Це- 
Твоє", ГО "Берегиня Полісся", 
ГО "Житомир зроби 
голосніше", ГО "Житомирське 
обласне німецьке національно- 
культурне товариство 
"ВідегебурТ', ГО 
"МИСТЕЦЬКА ЛІГА", ГО 
"Житомирська обласна спілка 
поляків України".

2.1.2. Підтримка проведення міжнародного 
фестивалю мистецтв "Пісенний спас" 2021р.

одержувач бюджетних 
коштів: Молодіжна 

громадська 
організація "Пісенний 

Спас"

300,0 300,0 300,0 100

Захід реалізований. Кошти 
використані на проведення 
міжнародного фестивалю 
мистецтв "Пісенний Спас".

2.1.3. Підтримка проведення міжнародної 
хореографічної асамблеї імені Н.Скорульської 2021р.

одержувач бюджетних 
коштів: Громадська 
організація "Центр 

хореографічного 
мистецтва імені 

Наталії Скорульської"

333,0 333,0 333,0 100

Захід реалізований. Кошти 
використані на проведення 
міжнародної хореографічної 
асамблеї імені Н. 
Скорульської.

2.1.4. Підтримка проведення міжнародного 
фестивалю експериментальної музики та 
сучасного мистецтва "АТОМ"

2021р.
одержувач бюджетних 

коштів: Громадська 
організація "Артова"

200,0 0,0 0,0 0 Захід не відбувся у зв'язку з 
карантинними обмеженнями.

3.1. Придбання нагород, державної символіки 
та символіки міста, почесних знаків, медалей, 
нагрудних значків, відзнак тощо

2021р. управління культури 
міської ради 50,0 50,0 46,5 93

Кошти використані для 
придбання нагород, державної 
символіки значків.

3.2. Придбання сувенірної продукції, 
подарунків, рамок, лампадок тощо 2021р. управління культури 

міської ради 200,0 200,0 200,0 100

Кошти використані на 
придбання сувенірної 
продукції, подарунків та ін. 
для гостей міста та зарубіжних 
делегацій



3.

Забезпечити організацію та проведення на 
відповідному рівні офіційних прийомів, 
різноманітних заходів за участю представників 
інших міст України та іноземних держав

3.3. Придбання квіткової продукції та 
рослинництва 2021р. управління культури 

міської ради 70,0 70,0 51,6 74

Кошти використані на 
придбання квіткової продукції 
для покладання при 
проведенні урочистостей та 
інших заходів.

3.4. Придбання та виготовлення буклетів, 
презентаційної продукції, книг, буклетів з 
логотипом міста

2021р. управління культури 
міської ради 100,0 100,0 98,4 98

Придбано буклети, 
презентаційна продукція, 
листівки та ін.

3.5. Забезпечення транспортних витрат 2021р. управління культури 
міської ради

50,0 20,0 7,4 37

Кошти використані на 
транспортні послуги під час 
організації та проведення 
заходів.

4. Забезпечити проведення культурно-мистецьких 
заходів на належному рівні

4.1. Відзначення загально-державних свят та 
інших заходів 2021р. управління з розвитку 

села Вереси 405,0 117,0 117,0 100 Кошти використані на 
проведення заходів с.Вереси.

Всього: 7852,7 6960,2 5474,7

підпрограма «Відкрита культурна платформа «ОМІ» Освіта. Мистецтво. Інтелект»

1.

Створити спільний простір, заради вирішення 
актуальних питань у сфері "Культура", подача 
повної, актуальної, систематизованої інформації 
про сучасні тенденції, допомогти молодим, 
творчим особистостям, які хочуть поширювати 
свої творіння у сфері «Культура»

1.1. Придбання комп’ютерної техніки, 
фотоапарату, зовнішніх накопичувачів для 
ведення та наповнення сайту

2021р. управління культури 
міської ради 64,6. 40,0 40,0 100

Придбана комп'ютерна 
техніка, планшет,зовнішні 
накопичувані для ведення та 
наповнення сайту.

1.2. Забезпечення послугами рекламно- 
інформаційного супроводу 2021р. управління культури 

міської ради 25,0 13,1 13,1 100

Кошти використані на послуги 
рекламно-інформаційного 
супроводу в мережі Інтернет, 
придбання ноутбуку

1.3. Забезпечення послугами утримання сайту 2021р. управління культури 
міської ради

10,0 15,0 15,0 100 Оплочено послуги розробки та 
технічної підтримки сайту.

Всього:
99,6 68,1 68,1

підпрограма «Кінообслуговування населення Житомирської міської об’єднаної територіальної громади»

7. Підтримати напрями державної політики у сфері 
кінообслуговування населення, створити 
сприятливі умови доступу глядачів до перегляду 
національних фільмів, організація дозвілля різних 
вікових категорій громадян міста; проведення 
виховної роботи, що спрямована на цілісне та 
різнобічне виховання підростаючого покоління, 
безкоштовний перегляд фільмів пільговими 
категоріями населення

1.1. Надання фінансової підтримки 
комунальному підприємству "Об’єднана 
дирекція кінотеатрів міста" Житомирської 
міської ради

2021р.

Управління культури 
міської ради КП 
Об'єднана дирекція 
кінотеатрів міста"

1149,3 1149,3 1149,3 100

Кошти використані на надання 
фінансової підіримки КП 
"Об'єднана дирекція 
кінотеатрів міста".

Всього:

1149,3 1149,3 1149,3



підпрограма «Благоустрій у КП «Парк» Житомирської міської ради
8.

1.1- утримання в належному санітарному 
стані території парку (благоустій парку);
- забезпечення охорони та прибирання 
території літнього театру "Ракушка";
- забезпечення оплати послуг за 
електроенергію для забезпечення належного 
функціонування літнього театру,
- догляд за зеленими насадженнями, 
придбання, сдіння дерев, кущів, та 
багаторічних квіткових рослин;
- боротьба з шкідниками та деревними 
хворобами;
догляд, утримання, видалення 
аварійних,засохлих, та пошкоджених дерев і 
кущів, знешкодження омели;
- утримання громадських вбиралень

2021р.
Управління культури 
міської ради КП 
"Парк"

3867,9 3867,9 3637,8 94

Кошти використані на 
благоустрій парку (утримання 
в належному санітарному стані 
території парку, забезпечення 
охорони та прибирання 
території літнього театру 
"Ракушка", догляд за зеленими 
насадженнями та ін.)

Забезпечити збереження паркового середовища, 
створити сприятливі умови для масового 
відпочинку та оздоровлення в паркових зонах, 
впровадження інноваційних технологій

1.2. Провести науково-дослідні роботи: 
"Актуалізація "Проекту функціонування 
зонування території парку - пам”ягки садово- 
паркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" у 
м.Житомир", реконструкції, режиму 
утримання, використання та охорони 
виділених зон, інвентаризації біорізноманітгя"

2021р.
Управління культури 
міської ради КП 
"Парк"

111,0 111,0 0,0 0

Кошти не використані у зв'язку 
з тим, що не узгоджена площа 
території природно- 
заповідного фонду у статусі 
парку-пам'ятки садово- 
паркового мистецтва 
відповідно до чинного 
законодавства.

1.3. Виготовлення проєкіу землеустрою щодо 
організації і встановлення меж території 
природно-заповідного фонду

2021р.
Управління культури 
міської ради КП 
"Парк"

190,0 0,0 0,0 0
Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

1.4. Реконструкція території КП "Парк” 
Житомирської міської ради за адресою: 
Старий Бульвар, 34 у м.Житомир з 
придбанням і встановленням дитячих 
атракціонів

2021р.
Управління культури 
міської ради КП 
"Парк"

15000,0 0,0 0,0 0
Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

1.5. Послуги з проведення аудиторської 
перевірки річної фінансової звітності КП 
"Парк".

2021 рік
Управління культури 
міської ради КП 
"Парк"

60,0 0,0 0,0 0 Кошти в 2021 році не 
виділялись

1.6. "Розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки за адресою: 
м.Житомир, шосе Чуднівське,3 (землі історико- 
культурного призначення).

2021 рік
Управління культури 
міської ради КП 
"Парк"

10,0 10,0 10,0 100

Кошти використані на 
розроблення проекту 
землеустрою, щодо відведення 
земельних ділянок з метою 
надання в постійне 
користування для культурно- 
оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і 
туристичних цілей.

1.7. "Розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки за адресою: 
м.Житомир, шосе Чуднівське, 3 (землі водного 
фонду)

2021 рік
Управління культури 
міської ради КП 
"Парк"

40,0 40,0 40,0 100

Всього: 19278,9 4028,9 3687,8



підпрограма "Керівництво і управління в галузі "Культура'

1.

1.1. Забезпечення оплати праці працівникам 
централізованої бухгалтерії

2021р. управління культури 
міської ради 1808,2 1809,2 1808,6 100

Проведено розрахунки по 
заробітній платі.

1.2. Забезпечення оплати праці працівникам 
апарату управління культури міської ради

2021р. управління культури 
міської ради 1748,4 1694,4 1569,0 93 Проведено розрахунки по 

заробітній платі.

1.3. Зміцнення матеріально-технічної бази 
централізованої бухгалтерії

2021р. управління культури 
міської ради

32,7 51,1 51 100
Придбано господарчі та 
канцелярські товари, меблі та 
ін.

1.4. Зміцнення матеріально-технічної бази 
апарату управління культури міської ради 2021р. управління культури 

міської ради 24;7 44,8 44,3 99
Придбано вебкамера, 
електротовари, канцелярські 
товари та ін.

1.5. Забезпечення господарчого утримання 
централізованої бухгалтерії 2021р. управління культури 

міської ради 128,1 93,9 92,6 99

Проведено розрахунки з 
оплати послуг зв'язку, 
охорони, доступу до мережі 
Інтернет, та ін.

1.6. Забезпечення господарчого утримання 
апарату управління культури міської ради 2021р. управління культури 

міської ради 20,6 20,7 20,6 100

Проведено розрахунки з 
оплати послуг зв'язку, 
охорони, доступу до мережі 
Інтернет, та ін.

1.7. Забезпечення оплати комунальних послуг 
та енергоносіїв централізованої бухгалтерії 2021р. управління культури 

міської ради 77,8 112,0 80,2 72
Проведена оплата 
комунальних послуг та 
енергоносіїв.

1.8. Забезпечення оплати комунальних послуг 
та енергоносіїв апарату управління культури 
міської ради

2021р. управління культури 
міської ради 31,6 52,2 42,1 81

Проведена оплата 
комунальних послуг та 
енергоносіїв.

2.1. Встановлення системи відеоспостереження 2021р. управління культури 
міської ради 50,0 0,0 0,0 0

Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

2.2. Проведення ремонтно-реставраційних 
робіт пам’ятки архітекіури за адресою: 
вул.В.Бердичівська,61/18 в м.Житомир'' ( в т.ч. 
розроблення та затвердження науково- 
проектної документації)

2021р. управління культури 
міської ради 500,0 0,0 0,0 0

Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

2.3. Придбання та встановлення кондиціонерів 2021р. управління культури 
міської ради 36,8 0,0 0,0 0

Кошти на реалізацію проектів 
бюджету розвитку не 
виділялись.

Всього: 4458,9 3878,3 3708,4 0

ВСЬОГО по програмі 138431,2 111386,3 107703,1 0,0

Начальник управління кул 
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