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1 Удосконалити інформаційну та 

ресурсну підтримку суб’єктів 

малого і середнього бізнесу

1.1. Забезпечення супроводу і постійне 

наповнення єдиної інформаційної 

платформи для бізнесу (інвестиційний 

портал Житомира)

Департамент економічного 

розвитку міської ради

Забезпечено постійне 

наповнення єдиної 

інформаційної платформи для 

бізнесу (Інвестиційний портал 

Житомира)

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва у 

місті Житомир на 2019 - 2021 

роки

2 Залучити до зайняття бізнесом 

широкі верстви населення, 

підвищити професійний рівень 

суб'єктів господарської 

діяльності

2.1. Організація та проведення семінарів-

тренінгів, "круглих столів", навчальних 

курсів для суб'єктів господарської 

діяльності

Департамент економічного 

розвитку міської ради

Організовано зустріч представників 

бізнесу з бізнесменом, громадським 

діячем Володимиром Чеповим на 

тему «Нова роль та місія бізнесу у 

хиткому Світі», присвячену виходу 

оновленої книги «ПЕРЕХРЕСТЯ». 

Участь у заході взяли 25 осіб. Для 

представників бізнесу HoReCa 

(ресторації) відбулась зустріч із 

засновником Кулінарної Академії та 

Асоціації шеф-кухарів України 

Ігорем Брагіним. Участь у заході 

взяли 40 осіб

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва у 

місті Житомир на 2019 - 2021 

роки

Пріоритет " Ефективне місто"

Розвиток конкурентоспроможної економіки

Підприємництво, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Звіт про виконання завдань і заходів Програми соціально-економічного і культурного розвитку території 

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади за 2021 рік*

№ 

з/п
Завдання Заходи Відповідальний виконавець Виконання заходів

Назва міської цільової 

програми до якої включено 

захід або обсяг фінансування, 

тис. грн
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2.2. Організація діяльності "Школа 

малого і середнього бізнесу" 

Департамент економічного 

розвитку міської ради

Для представників бізнесу 

HoReCa організовано 

навчальний курс основ, на 

яких будується ресторанний 

бізнес, перспективи розвитку 

та кулінарні тренди від 

засновника Кулінарної 

Академії та Асоціації шеф-

кухарів України Ігора Брагіна. 

Участь у заході взяли 40 осіб

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва у 

місті Житомир на 2019 - 2021 

роки

3 Фінансово-кредитна та технічна 

підтримка суб'єктів 

господарської діяльності

3.1. Надання фінансової підтримки 

суб'єктам малого і середнього 

підприємництва за рахунок часткового 

відшкодування відсотків за користування 

кредитом на реалізацію бізнес-проєктів 

тощо

Департамент економічного 

розвитку міської ради

Пропозиції суб'єктів 

господарювання відхилені у 

зв'язку з тим, що не 

відповідають визначеним 

критеріям Порядку 

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва у 

місті Житомир на 2019 - 2021 

роки

3.2. Підтримка суб'єктів малого та 

середнього бізнесу, які постраждають 

внаслідок карантинних обмежень в 

"червоній" зоні, на умовах 

співфінансування з державного бюджету, 

в т.ч. сприяння розвитку підприємництва 

та  сервісного обслуговування платників 

податків для облаштування Центру 

обслуговування платників податків 

Житомирської державної податкової 

інспекції

Виконавчий комітет 

Житомирської міської ради, 

головні розпорядники 

бюджетних коштів, Державна 

податкова служба України 

Головне управління 

Державної податкової служби 

України у Житомирській 

області

Надано підтримку 2149 

суб'єктам господарської 

діяльності на загальну суму 

4298 000 грн.

В приміщенні Головного 

управлінням ДПС у 

Житомирській області 

відкрито оновлений Центр 

обслуговування платників 

податків, який відповідає 

сучасним вимогам для надання 

послуг. Платники податків 

мають можливість отримати 

якісні послуги в комфортних 

умовах. Упродовж 2021 року 

Центром надано майже 47 

тисяч адміністративних послуг 

10000,0
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Виконавчому комітету міської ради 

розробити Порядок використання коштів 

та затвердити його рішенням 

виконавчого комітету міської ради за 

погодженням з комісією з питань 

бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій

4 Налагодити партнерські 

відносини між міською владою 

та бізнесом

4.1. Організація та проведення "круглих 

столів", "бізнес-форумів", форумів 

роботодавців, ярмарків вакансій та інших 

представницьких заходів, що сприяють 

підприємницькій діяльності

Департамент економічного 

розвитку міської ради

Проведено круглий стіл за участі 

представників міської влади, 

Головного управлінням ДПС у 

Житомирській області та ГО 

"Консультаційний центр підтримки 

малого та середнього бізнесу" щодо 

обговорення створення 

Консультаційного центру підтримки 

малого та середнього бізнесу. 

В рамках "Майстерні з 

представниками бізнесу міста" 

організовано обговорення ідей щодо 

методів та форм підтримки малого 

та середнього підприємництва

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва у 

місті Житомир на 2019 - 2021 

роки

4.2. Визначення кращих підприємців за 

підсумками роботи в поточному році та 

проведення урочистої церемонії їх 

нагородження з нагоди Дня підприємця

Департамент економічного 

розвитку міської ради

З нагоди Дня підприємця 

"Житомирянин-підприємець" 

відзначено 4 підприємця, 

організовано Fashion показ 

одягу від українських 

дизайнерів

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва у 

місті Житомир на 2019 - 2021 

роки

4.3. Популяризація робітничих професій, 

працевлаштування в місті (виготовлення 

промоційних роликів, організація 

екскурсій на підприємства міста, 

професійно-технічні навчальні заклади 

для учнів шкіл)

Департамент економічного 

розвитку міської ради

Виготовлено промоційний 

відеоролик

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва у 

місті Житомир на 2019 - 2021 

роки

5 Організація подій, спрямованих 

на підтримку інноваційних ідей 

та стартапів

5.1. Організація та проведення форумів, 

конференцій, конкурсів "Битва "Smart-

up"

Департамент економічного 

розвитку міської ради

З метою недопущення 

поширення коронавірусної 

інфекції COVID-19 захід не 

проводився

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва у 

місті Житомир на 2019 - 2021 

роки
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6 Сприяти експортній діяльності 

суб'єктам малого і середнього 

підприємництва

6.1. Співпраця з Офісом просування 

експорту Export Promotion Office

Департамент економічного 

розвитку міської ради

Налагоджено співпрацю з 

офісом просування експорту 

Export Promotion Office

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва у 

місті Житомир на 2019 - 2021 

роки

6.2. Сприяння участі суб'єктів малого і 

середнього підприємництва в торгових 

місіях, виставках

Департамент економічного 

розвитку міської ради

Суб'єкти господарювання 

постійно інформуються щодо 

проведення торгових місій, 

виставок

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва у 

місті Житомир на 2019 - 2021 

роки

7 Сприяти покращенню 

інвестиційного клімату

7.1. Виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки, що знаходиться в оренді ДП 

"Міжнародний аеропорт "Житомир" ім. 

С.П. Корольова" ТОВ "Акорд" за 

адресою: м. Житомир, вул. Авіаторів, 9

Виконавчий комітет 

Житомирської міської ради, 

КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" 

Житомирської міської ради 

Виготовлено технічну 

документацію із землеустрою

35,0

7.2. Будівництво індустріального парку 

по шосе Київському в м. Житомирі (в т.ч. 

виготовлення ПКД) (співфінансування 

інвестиційних проєктів, що реалізуються 

за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку)

Управління капітального 

будівництва міської ради 

Розпочато будівництво мереж 

водовідведення

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                    2 222,2

7.3  Фінансова підтримка  на заходи, 

пов'язані з діяльністю підприємства           

КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" 

Житомирської міської ради

КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" 

Житомирської міської ради

Забезпечено діяльність 

підприємства

379,2

Освіта

1 Розширити мережу закладів 

дошкільної освіти відповідно до 

освітніх потреб населення

1.1. Поступове відкриття дошкільних 

груп в ЖЗДО №25, 34, 38, ЖЗДО СТ 

№59, 65

Департамент освіти міської 

ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

Пріоритет "Інноваційне місто"

Розвиток людського капіталу, інфраструктури та управління через впровадження нових підходів і технологій
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1.2. Реконструкція приміщень 

дошкільного навчального закладу № 32 

по вул. Якубовського, 10 в м.Житомирі 

Управління капітального 

будівництва міської ради 

Роботи з реконструкції 

приміщень дошкільного 

навчального закладу № 32 

завершуються

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

1.3. Відновлення діяльності закладу 

дошкільної освіти №32 за адресою: вул. 

Є. Коновальця, 10 (придбання меблів, 

обладнання, інвентарю тощо)

Департамент освіти міської 

ради

Придбано спортивний 

інвентар, вулично-спортивне 

ігрове обладнання, меблі, 

м'який інвентар, музичні 

інструменти тощо. Придбано 

гумове покриття для 

спортивних майданчиків

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

2 Забезпечити оснащення 

навчальних кабінетів початкової 

школи в рамках реалізації 

заходів "Нова українська школа"

2.1. Закупівля дидактичних матеріалів 

для початкових класів

Департамент освіти міської 

ради

Закуплено 113 комплектів 

дидактичних матеріалів для 

початкових класів

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

2.2. Закупівля комп`ютерного 

обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для 

початкових класів

Департамент освіти міської 

ради

Для початкових класів 

закуплено 67 комплектів 

комп`ютерного 

мультимедійного обладнання 

та 116 комплектів 

мультимедійного контенту 

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

2.3. Закупівля сучасних меблів для 

початкових класів

Департамент освіти міської 

ради

Проведено тендер на 

закупівлю 2130 комплектів 

учнівських меблів та 71 од. 

стінок "Гірка"

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років



6

2.4. Придбання персонального 

комп`ютера/ноутбука та техніки для 

друкування, копіювання, сканування та 

ламінування з витратними матеріалами 

для початкової школи

Департамент освіти міської 

ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені.  За рахунок 

субвенції з обласного бюджету 

придбано ноутбук для учнів 1-

А класу Житомирської 

гуманітарної гімназії № 1

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

3 Забезпечити модернізацію 

освітнього середовища  закладів 

дошкільної та середньої освіти

3.1. Забезпечення комп`ютерною 

технікою, інтерактивним обладнанням, 

тощо закладів дошкільної освіти 

Департамент освіти міської 

ради

Придбано інтерактивний 

сенсорний стіл для з 

програмним забезпеченням для 

ДНЗ № 32, мультимедійний 

комплекс для Вересівського 

ДНЗ "Журавлик". За рахунок 

субвенції з обласного бюджету 

придбано 1 ноутбук для ДНЗ 

№ 1, лазерний принтер,  

багатофункціональний 

лазерний пристрій та 3 

ноутбуки для ДНЗ № 6, 2 

ноутбуки для ДНЗ № 15, 1 

ноутбук для Житомирського 

центру розвитку дитини № 53 

"АБВГДЕЙКА", телевізор для 

ДНЗ № 39

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

3.2. Створення лінгафонних лабораторій. 

Придбання інтерактивного 

мультимедійного комплексу з 

розширеними можливостями лінгафонної 

лабораторії в ЗОШ № 12, 28

Департамент освіти міської 

ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

3.3. Створення STEM-лабораторій (ЗОШ 

№ 5,26, ліцей № 24)

Департамент освіти міської 

ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років
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3.4. Забезпечення кабінетів природничо-

математичного цикла  необхідним 

обладнанням для проведення 

лабораторних та практичних робіт 

(набори реактивів для кабінетів хімії, 

мікроскопи, комплекти "Механіка", 

набори демонстраційні 

"Електродинаміка")

Департамент освіти міської 

ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

3.5. Забезпечення реалізації проєкту 

"Єдина школа". Придбання планшетів, 

підтримка, користування вчителями, 

батьками та учнями сервісів системи 

"Електронний журнал"

Департамент освіти міської 

ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

3.6. Створення медіатек Департамент освіти міської 

ради

Влаштовано металопластикову 

перегородку і двері в коридор І 

поверху для шкільної 

медіатеки ЗОШ № 1

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років      

3.7. Придбання ноутбуків педагогічним 

працівникам для проведення 

дистанційного навчання 

Департамент освіти міської 

ради

Виділено субвенцію з 

місцевого бюджету обласному 

бюджету на умовах 

співфінансування на 

придбання ноутбуків для  

педпрацівників для проведення 

дистанційного навчання. 

Придбано 335 ноутбуків. 

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

3.8. Придбання комп'ютерного та 

мультимедійного обладнання, 

пристосувань для навчальних кабінетів, 

засобів навчання, у тому числі навчально-

методичної та навчальної літератури для 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№28 імені Івана Виговського (субвенція з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам)

Департамент освіти міської 

ради

Закуплено комп'ютерне та 

мультимедійне обладнання, 

пристосування для навчання, у 

т.ч. навчально-методичну та 

навчальну літературу, зошити з 

друкованою основою, у т.ч. їх 

електронні версії та з 

аудіосупроводом

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                    271,3
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4 Забезпечити підтримку осіб з 

особливими освітніми потребами

4.1. Проведення додаткових корекційно-

розвиткових занять, придбання 

спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку

Департамент освіти міської 

ради

Проведено додаткові 

корекційні заняття відповідно 

до індивідуального плану 

розвитку. Для 39 закладів 

дошкільної та загальної освіти 

придбано обладнання і 

спеціальні засоби корекції 

психофізичного розвитку для 

дітей з особливими освітніми 

потребами

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

5 Створити комфортне та безпечне 

освітнє середовище для 

виховання та навчання дітей в 

закладах дошкільної освіти

5.1. Енергоефективна реновація 

(капітальний ремонт) будівлі 

Житомирського центру розвитку дитини 

№68, за адресою: м. Житомир, проїзд 

Академіка Тутковського, 10 

(виготовлення ПКД) 

Управління капітального 

будівництва міської ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені 

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

5.2. Проведення ремонтів та придбання 

тіньових навісів (ЗДО №33, 34, 38, 44, 46, 

51, 59)

Департамент освіти міської 

ради

Проведено ремонт павільйонів 

в 25 закладах. Придбано 

тіньові навіси (альтанки) для 

шести закладів

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

5.3. Забезпечення зовнішнього 

освітлення територій дошкільних 

закладів освіти

Департамент освіти міської 

ради

Виконано роботи в 7 закладах 

дошкільної освіти

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років
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5.4. Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації реконструкції спортивного 

майданчика Житомирського дошкільного 

навчального закладу № 30 за адресою: 

10014, м.Житомир, вулиця Пушкінська, 

17

(субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію на 

реконструкцію спортивного 

майданчика Житомирського 

дошкільного навчального 

закладу № 30 

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                      40,0

5.5. Реконструкція спортивного 

майданчика Житомирського дошкільного 

навчального закладу № 30 за адресою: 

10014, м.Житомир, вулиця Пушкінська, 

17

(субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Завершуються роботи з 

реконструкції спортивного 

майданчика

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                   2210,0

5.6. Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ 

№15 за адресою: м.Житомир, вул. 

Старочуднівська, 4А

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

6 Створити комфортне та безпечне 

освітнє середовище для навчання 

учнів в закладах середньої освіти

6.1. Будівництво нового навчального 

корпусу міської гуманітарної гімназії 

№ 23 ім. М.Й. Очерета за адресою:

м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14

Управління капітального 

будівництва міської ради

Захід перенесено на 2022 рік Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки
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6.2. Енергоефективна реновація 

(капітальний ремонт) будівлі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

7 ім. В.В. Бражевського за адресою: 

м.Житомир, вул. Перемоги, 79

Управління капітального 

будівництва міської ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені 

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

6.3. Капітальний ремонт спортивної зали 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

1 за адресою: м. Житомир, вул. 

Троянівська, 26 

Управління капітального 

будівництва міської ради

Захід перенесено на 2022 рік Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

6.4. Будівництво спортивної зали ЗОШ

І-ІІІ ступенів № 32 за адресою: 

м. Житомир, вул.Чуднівська, 48

Управління капітального 

будівництва міської ради

Захід перенесено на 2022 рік Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

6.5. Реконструкція спортивного 

майданчика загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 28 імені Гетьмана Івана 

Виговського за адресою: м. Житомир, 

вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває виготовлення проєктно-

кошторисної документації

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

6.6. Капітальний ремонт приміщень 

вхідної групи з влаштуванням нового 

освітнього простору Житомирської 

міської гуманітарної гімназії № 23 ім. 

М.Й.Очерета за адресою: м.Житомир, 

вул. Б. Лятошинського, 14 

(в тому числі виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Захід перенесено на 2022 рік Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки
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6.7. Капітальний ремонт приміщень 

їдальні Житомирської міської 

гуманітарної гімназії № 23 ім. 

М.Й.Очерета за адресою: м.Житомир, 

вул. Б. Лятошинського, 14 

(в  тому числі виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Захід перенесено на 2022 рік Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 року

6.8. Капітальний ремонт приміщень 

вхідної групи з влаштуванням нового 

освітнього простору Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№30, за адресою: м.Житомир, пров. 

Шкільний, 4

(в тому числі виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Захід перенесено на 2022 рік Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

6.9. Капітальний ремонт території 

благоустрою загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 14 за адресою: 

м.Житомир, вул. Кибальчича, 7

Управління капітального 

будівництва міської ради

Захід перенесено на 2022 рік Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

6.10. Капітальний ремонт частини 

приміщень Житомирської гуманітарної 

гімназії №1 за адресою: м. Житомир, вул. 

Вітрука, 55

Управління капітального 

будівництва міської ради

Роботи з капітального ремонту 

частини приміщень 

Житомирської гуманітарної 

гімназії № 1 завершуються

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки
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6.11. Ремонтно-реставраційні роботи 

будинку школи (літера "А-II") 

Житомирської міської гуманітарної 

гімназії №23 ім. М. Й. Очерета за 

адресою: м. Житомир, вул. Б. 

Лятошинського, 14 (в т.ч виготовлення 

ПКД), в тому числі за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

Управління капітального 

будівництва міської ради

Ведуться ремонтно-

реставраційні роботи будинку 

школи. Замінено вікна, 

покрівлю, перекриття

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                  1000,0 

6.12. Капітальний ремонт приміщень 

їдальні Житомирської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів №30 за адресою: 

пров. Шкільний, 4

Управління капітального 

будівництва міської ради

Завершено капітальний ремонт 

приміщень їдальні

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

6.13. Реконструкція існуючих відкритих 

спортивних майданчиків на території 

ліцею №25 за адресою: вул. Мала 

Бердичівська, 18, м. Житомир

Управління капітального 

будівництва міської ради

Реконструкцію спортивних 

майданчиків завершено

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

6.14. Встановлення системи 

водопідготовки на території Вересівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів

Департамент освіти міської 

ради

Придбано матеріали (УФ-

знезаражувач, дренажний 

насос, фільтр очищення води 

тощо) та проведено поточний 

ремонт із встановлення 

додаткового обладнання для 

очищення води

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років
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6.15. Реконструкція спортивного 

майданчика на території Житомирського 

міського колегіуму за адресою: 

м.Житомир, вул. І.Мазепи, 18 

(виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває виготовлення проєктно-

кошторисної документації

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

6.16. Реконструкція спортивного 

майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №14 за адресою: м.Житомир, 

вул. Кибальчича,7 (в т.ч. коригування 

ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває виготовлення проєктно-

кошторисної документації

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

6.17. Капітальний ремонт спортивного 

майданчика з влаштуванням штучного 

покриття на території Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№6 ім. В.Г. Короленка за адресою: 

майдан Короленка,7, м.Житомир (в т.ч. 

коригування ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває виготовлення проєктно-

кошторисної документації

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

6.18. Реконструкція спортивного 

майданчика на території Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№5 за адресою: м.Житомир, вул. 

Олександра Клосовського, 16 

(виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває виготовлення проєктно-

кошторисної документації

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки
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7 Здійснювати заохочення 

обдарованих дітей та молоді, 

розвивати їх творчий потенціал

7.1. Виплата стипендій, премій міського 

голови, надання грантів учням - 

переможцям Малої академії наук 

України, міських, обласних, 

всеукраїнських, міжнародних конкурсів, 

турнірів, творчих, спортивних конкурсів, 

змагань, конкурсів ІТ технологій

Департамент освіти міської 

ради

Стипендії міського голови 

отримали 28 учнів - 

переможців олімпіад, МАН, 

конкурсів всіх рівнів; 38 учнів-

переможців міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу - 

захисту учнівських робіт 

МАН, обласних, 

всеукраїнських турнірів, 

змагань; 7 учнів  - переможців 

обласного етапу турнірів з 

навчальних дисциплін; 20 

вихованців ШХМ "Сонечко", 

30 учнів - переможців 

загальноміського конкурсу 

"Обдарованість року". 

Відзначено 64 учнів-

переможців Всеукраїнських 

турнірів, 24 учнів-переможців 

міського конкурсу ІТ 

технологій, 4 дитячі мистецькі 

колективи

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

8 Забезпечити підтримку та 

розвиток творчопрацюючих 

педагогічних працівників та 

педагогічних колективів 

навчальних закладів

8.1. Виплата премій міського голови за 

підготовку переможців Малої академії 

наук України, міських, обласних, 

всеукраїнських, міжнародних конкурсів, 

за інноваційну діяльність, винагороди 

переможцям в конкурсі авторських 

програм, преміювання педагогічних 

колективів, відзначення кращих 

мистецьких колективів

Департамент освіти міської 

ради

Відзначено 13 педагогів за 

інноваційну діяльність, 10 - за 

підготовку учнів-переможців 

МАН. Відзначено педагогів за 

підготовку переможців 

всеукраїнських турнірів, 

регіональних конкурсів. 

Відзначено 6 директорів та 8 

педагогів закладів загальної 

середньої освіти - переможців 

творчих, професійних 

конкурсів різних рівнів, 6 

педагогів за високі результати 

учнів у ЗНО, 8 керівників 

гуртків

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років
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9 Забезпечити створення 

сенсорних кімнат для 

інклюзивних дітей

9.1. Реконструкція ДНЗ № 10 

(обладнання сенсорної кімнати для 

інклюзивних дітей), м.Житомир, вул. 

Михайла Грушевського, 89/97 (субвенція 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій)

Департамент освіти міської 

ради

Обладнано сенсорну кімнату 

для інклюзивних дітей в ДНЗ 

№ 10

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      280,0

9.2. Реконструкція ДНЗ № 44 

(обладнання сенсорної кімнати для 

інклюзивних дітей), м.Житомир, вул. 

Вітрука, 17 (субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій)

Департамент освіти міської 

ради

Обладнано сенсорну кімнату 

для інклюзивних дітей в ДНЗ 

№ 44

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      280,0

9.3. Реконструкція ЦРД № 69 

(обладнання сенсорної кімнати для 

інклюзивних дітей), м.Житомир, вул. 

Хлібна, 47 (субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій)

Департамент освіти міської 

ради

Обладнано сенсорну кімнату 

для інклюзивних дітей в ДНЗ 

№ 69

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      280,0

9.4. Реконструкція ДНЗ № 70 

(обладнання сенсорної кімнати для 

інклюзивних дітей), м.Житомир, вул. 

Мануїльського, 1а (субвенція з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій)

Департамент освіти міської 

ради

Обладнано сенсорну кімнату 

для інклюзивних дітей в ДНЗ 

№ 70

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      280,0



16

9.5. Реконструкція ДНЗ № 71 

(обладнання сенсорної кімнати для 

інклюзивних дітей), м.Житомир, вул. 

Олександра Клосовського, 8 (субвенція з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій)

Департамент освіти міської 

ради

Обладнано сенсорну кімнату 

для інклюзивних дітей в ДНЗ 

№ 71

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      280,0

9.6. Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації реконструкції ДНЗ № 10 

(обладнання сенсорної кімнати для 

інклюзивних дітей), м.Житомир, вулиця 

Котовського, 89/97 

(субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)

Департамент освіти міської 

ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      15,0

9.7. Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації реконструкції ДНЗ № 44 

(обладнання сенсорної кімнати для 

інклюзивних дітей), м.Житомир, вулиця 

Вітрука, 17 

(субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)

Департамент освіти міської 

ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      15,0

9.8. Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації реконструкції ДНЗ № 69 

(обладнання сенсорної кімнати для 

інклюзивних дітей), м.Житомир, вулиця 

Хлібна, 47

(субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)

Департамент освіти міської 

ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      15,0
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9.9. Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації реконструкції ДНЗ № 70 

(обладнання сенсорної кімнати для 

інклюзивних дітей), м.Житомир, вулиця 

Мануїльського, 1а 

(субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)

  

Департамент освіти міської 

ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      15,0

9.10. Виготовлення проєктно-

кошторисної документації реконструкції 

ДНЗ № 71 (обладнання сенсорної кімнати 

для інклюзивних дітей), м.Житомир, 

вулиця Олександра Клосовського, 8 

(субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)

Департамент освіти міської 

ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      15,0

10 Забезпечити оновлення 

матеріальної бази їдалень у 

закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти

10.1. Придбання холодильно-

технологічного обладнання для їдалень 

закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти

Департамент освіти міської 

ради

За кошти місцевого бюджету 

придбано холодильні шафи, 

морозильну камеру, 

електром'ясорубку тощо для  

закладів дошкільної освіти.  

Придбано протирочно-різальні 

машини для 20 закладів 

дошкільної освіти. 

Забезпечено придбання 

холодильно-технологічного 

обладнання в закладах 

загальної середньої освіти. За 

кошти субвенції з обласного 

бюджету придбано 2 

холодильники в харчоблок 

ЖДНЗ №15

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років
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10.2. Придбання пароконвектоматів для 

закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти

Департамент освіти міської 

ради

Придбано 46 

пароконвектоматів в заклади 

дошкільної освіти. На 

придбання пароконвектоматів 

для закладів загальної 

середньої освіти кошти в 

місцевому бюджеті не 

передбачені

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

10.3. Закупівля посудомийної машини 

для їдальні загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 28 

(субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)

Департамент освіти міської 

ради

Придбано посудомийну 

машину для їдальні ЗОШ № 28

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      145,0

10.4. Виготовлення меблів для групових 

роздаткових Житомирського 

дошкільного навчального закладу № 30, 

10014, м.Житомир, вулиця Пушкінська, 

17

(субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)

Департамент освіти міської 

ради

Виготовлено меблі для 

групових роздаткових в ДНЗ 

№ 30 за рахунок субвенції з 

державного бюджету

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      120,0

11 Забезпечити необхідні умови 

функціонування і розвитку 

професійно-технічної освіти

11.1. Створення навчально-практичного 

центру сучасної професійно-технічної 

освіти (швейного виробництва з професії 

"Швачка. Кравець. Закрійник" та з 

професії "Пекар. Кондитер" на базі 

Державного навчального закладу "Центр 

сфери обслуговування м.Житомир")

Департамент освіти міської 

ради

Створено навчально-

практичний центр сучасної 

професійно-технічної освіти  (з 

професії "Пекар. Кондитер") 

на базі державного 

навчального закладу "Центр 

сфери обслуговування"

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років     
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12 Сприяти розвитку освіти 

наукового спрямування

12.1. Надання субвенції Державному 

університету "Житомирська політехніка" 

на соціально-економічний розвиток для 

забезпечення надання освітніх послуг та 

заохочення молоді до навчання 

Департамент освіти міської 

ради, Державний університет 

"Житомирська політехніка"

Надано субвенцію 

Державному університету 

"Житомирська політехніка" 

для забезпечення надання 

освітніх послуг та заохочення 

молоді до навчання 

1444,875

12.2. Субвенція загального фонду з 

місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів: 

Житомирському державному 

університету імені Івана Франка на 

соціально-економічний розвиток для 

забезпечення надання освітніх послуг та 

заохочення молоді до навчання 

Департамент освіти міської 

ради, Житомирський 

державний університет імені 

Івана Франка

Надано субвенцію 

Житомирському державному 

університету імені Івана 

Франка для забезпечення 

надання освітніх послуг та 

заохочення молоді до навчання 

968,784

13 Покращити якість надання 

освітніх послуг

13.1. Підвищення кваліфікації вчителів, 

які забезпечують здобуття освіти учнями 

5-11 класів закладів загальної середньої 

освіти (субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам)

Департамент освіти міської 

ради

Укладаються договори із 

Житомирським державним 

університетом імені Івана 

Франка на проходження 

курсової підготовки вчителів 5-

11 класів

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      1463,8     

13.2. Проведення супервізії для вчителів 

початкових класів (субвенція з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам)

Департамент освіти міської 

ради

Проведено супервізію у 

закладах загальної середньої 

освіти

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      61,1    
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Молодіжна політика

1 Залучити молодь до процесів 

формування та здійснення 

місцевої молодіжної політики за 

всіма її основними напрямами та 

на всіх рівнях

1.1. Організаційна та фінансова 

підтримка програм, проєктів молодіжних 

і дитячих громадських організацій та їх 

спілок, що спрямовані на соціальний 

розвиток дітей та молоді

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради

Реалізовано проєкт: "Світло 

спілкування", захід "Я люблю 

Україну свою - 2021", 

тренінговий курс "Безпека в 

цифровому світі", конкурс-

пленер для юних художників 

"Житомир молодіжний", акцію 

"Базар 21-го".  Громадські 

організації взяли участь у 

Всесвітньому дні прибирання

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія самореалізації молоді 

та підтримки сім'ї" на 2021-

2025 роки

1.2. Надання грантів Житомирського 

міського голови для обдарованої молоді

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради

Гранти міського голови 

отримали 9 осіб на загальну 

суму 190,0 тис.грн. 

Реалізовано 9 проєктів

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія самореалізації молоді 

та підтримки сім'ї" на 2021-

2025 роки 

1.3. Призначення стипендій міського 

голови для кращих студентів вищих 

навчальних закладів

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради

Стипендії міського голови 

отримали 16 кращих студентів 

вищих навчальних закладів

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія самореалізації молоді 

та підтримки сім'ї" на 2021-

2025 роки 

1.4. Проведення опитування щодо рівня 

задоволеності дівчат/жінок та 

хлопців/чоловіків різних вікових груп 

стосовно розвитку сфери молодіжної 

політики

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради

Опитування проводитиметься 

у наступні роки

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія самореалізації молоді 

та підтримки сім'ї" на 2021-

2025 роки 

1.5. Проведення опитування щодо 

визначення потреби і запитів молоді 

(дівчат/жінок і хлопців/чоловіків різного 

віку) щодо розвитку молодіжної політики 

у Житомирській міській ОТГ

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради

Проведено опитування молоді 

щодо розвитку молодіжної 

політики у Житомирській 

міській територіальній громаді

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія самореалізації молоді 

та підтримки сім'ї" на 2021-

2025 роки 
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2 Популяризувати підприємництво 

в молодіжному середовищі, 

заохочення та підтримка 

підприємницьких ініціатив 

молоді, сприяння розвитку 

підприємницьких навичок, 

зайнятості молоді

2.1. Проведення навчання для молоді з 

питань написання бізнес-планів 

підприємницької діяльності 

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради

Спільно з ГО "Житомирська 

Асоціація науковців та бізнес-

консультантів" проведено 

освітню програму "Курс бізнес-

планування для молоді" для 

школярів та студентів громади, 

що включала інтенсив-курс із 6 

щоденних семінарів-тренінгів 

офлайн та 4 онлайн зустрічі-

консультації індивідуальні та з 

міні-групами (3-4 особи) з 

питань розробки розділів 

бізнес-плану

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія самореалізації молоді 

та підтримки сім'ї" на 2021-

2025 роки 

2.2. Проведення міського конкурсу бізнес-

планів серед молоді

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради

На конкурс були представлені 

8 соціальних та бізнес-

проєктів. Розробники 4-х 

проєктів отримали дипломи 

переможців та подарунки

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія самореалізації молоді 

та підтримки сім'ї" на 2021-

2025 роки

2.3. Проведення семінарів, засідань, 

"круглих столів", виставок, ярмарків 

тощо, спрямованих на вирішення питання 

зайнятості молоді

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради

Проведено освітні програми 

"Школа соціального 

підприємництва", "Школа 

фінансової грамотності", 

"Тиждень фінансової 

грамотності" для школярів та 

студентів

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія самореалізації молоді 

та підтримки сім'ї" на 2021-

2025 роки 
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3 Сприяти набуттю молодими 

людьми знань, навичок та інші 

компетентності поза системою 

формальної освіти

3.1. Проведення семінарів, тренінгів, 

"круглих столів", конференцій, форумів 

тощо, спрямованих на інтелектуальний 

розвиток молоді

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради

Проведено онлайн-вікторину 

до Дня Святого Валентина, 

засідання молодіжного 

дебатного клубу "Кворум" на 

тему: "Чи слід зберігати 

культурну спадщину України в 

контексті євроінтеграції?" в 

рамках відзначення Дня 

Європи, відзначення молодих 

лідерок та їх менторок з 

нагоди Дня молоді. Спільно з 

ГО "Творча студія ДрімСтеп" 

реалізовано проєкт "Тренінги з 

журналістики". Проведено 

тренінг та майстер-клас для 

вихованців КУ "Пластовий 

молодіжний центр" 

Житомирської міської ради

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія самореалізації молоді 

та підтримки сім'ї" на 2021-

2025 роки 

4 Сприяти утвердженню цінностей 

здорового способу життя, 

моральних цінностей у дитячому 

та молодіжному середовищі 

4.1. Проведення заходів з популяризації 

та утвердження здорового і безпечного 

способу життя та культури здоров'я серед 

молоді 

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради

Проведено акції "Рух-це 

здоров'я", квест для учнівської 

молоді "Майбутнє варто 

планувати". Спільно з 

Всеукраїнською благодійною 

організацією "АСЕТ" 

реалізовано інформаційно-

просвітницький проєкт "Рух 

для дівчат "#без фільтрів"

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія самореалізації молоді 

та підтримки сім'ї" на 2021-

2025 роки 
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4.2. Інформування молоді через різні 

канали комунікації, організація та 

проведення заходів, соціальних акцій 

щодо профілактики негативних явищ у 

дитячому і молодіжному середовищі, 

утвердження цінностей здорового 

способу життя

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради

Проведено 67 індивідуальних та 

групових профілактичних заходів 

з метою зменшення негативних 

явищ у підлітковому та 

молодіжному середовищі на базі 

Центру пробації, Міського 

центру соціальних служб міської 

ради, Центру Гончаренко, 

Обласного соціального 

гуртожитку для дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського 

піклування (охоплено 114 осіб); 

міську вуличну профілактичну 

акцію до Дня боротьби з 

незаконним обігом наркотичних 

речовин,  щорічний міський 

конкурс "Моє майбутнє-це 

здорове сьогодення" тощо. 

Розроблено та виготовлено 3,4 

тис.од. іміджевої реклами, 

інформаційних матеріалів з 

розвитку сімейних форм 

виховання

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія самореалізації молоді 

та підтримки сім'ї" на 2021-

2025 роки 

5 Забезпечити доступність житла 

для молодих сімей та одиноких 

молодих громадян

5.1. Надання пільгового довгострокового 

кредиту молодим сім'ям та одиноким 

молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла 

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради

За рахунок коштів місцевого 

бюджету надано 3 пільгові 

довготермінові кредити на 

придбання житла. Станом на 

01.01.2022 року зареєстровано 

52 заяви-анкети про намір 

отримати часткову 

компенсацію. Укладено 18 

договорів про надання 

часткової компенсації 

відсотків банку

Програма забезпечення житлом 

на території Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади  на 

2018-2022 роки
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Житлове господарство

1 Провести капітальний ремонт 

житлового фонду, 

прибудинкових та внутрішньо-

квартальних територій

1.1. Капітальний ремонт житлових 

будинків на умовах співфінансування

Управління житлового 

господарства міської ради

Проведено капітальний ремонт 

внутрішньобудинкових мереж 

(водопостачання, 

водовідведення, 

теплопостачання, 

електропостачання) в 15 

житлових будинках ОСББ

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

1.2. Капітальний ремонт житлових 

будинків, в тому числі ветхих і 

аварійних, та окремих конструктивних 

елементів

Управління житлового 

господарства міської ради

Виготовлено ПКД для 

проведення капітального ремонту 

покрівель 5 житлових будинків за 

адресами: пров. 3-й Березівський, 

6, вул. Михайла Грушевського, 

71/105, бульвар Польський, 

18/26, вул. Київська, 15, вул. 

Юрка Тютюнника, 11а та 

частини житлового будинку за 

адресою: вул. Хлібна, 39/19.

Капітально відремонтовано

внутрішньобудинкову

мережу водопостачання, в тому 

числі насосне обладнання для 

підвищення тиску води в 

житловому

будинку за адресою: проспект

Миру, 12

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

1.3. Інші види капітального ремонту 

житлових будинків на умовах 

співфінансування 

Управління житлового 

господарства міської ради

Проведено капітальний ремонт 

мереж електропостачання в 

житлових будинках за 

адресами: вул. Небесної Сотні, 

29, вул. Бориса 

Лятошинського, 15В, 

шиферного даху в будинку за 

адресою: вул. Покровська, 25

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

Пріоритет "Комфортне місто"

Сучасна інфраструктура для проживання, ділових людей та відвідувачів міста
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1.4. Капітальний ремонт ліфтів 

житлового фонду на умовах 

співфінансування

Управління житлового 

господарства міської ради

Капітально відремонтовано 26 

ліфтів

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

1.5. Обстеження технічного стану 

конструкцій існуючих житлових будинків

Управління житлового 

господарства міської ради

Проведено обстеження 

технічного стану 2 об'єктів

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

1.6. Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій житлових 

будинків та проїздів  та з відновленням 

підпірних стінок

Управління житлового 

господарства міської ради

Здійснено капітальний ремонт 

пішохідних доріжок на 

прибудинкових територіях 

житлових будинків за 

адресами: вул. Огієнка, 12, 

проїзд 2-й Польового майдану, 

5

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

1.7. Поточний ремонт асфальтобетонного 

покриття прибудинкових територій 

житлових будинків

Управління житлового 

господарства міської ради

Проведено поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій 

житлових будинків загальною 

площею 22940 кв.м. (113 

об'єкт)

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

1.8. Капітальний ремонт частини 

житлового будинку сімейного типу із 

застосуванням енергозберігаючих 

технологій термомодернізації за 

адресою: м. Житомир, пров. Скельний, 3, 

кв.2

Управління житлового 

господарства міської ради

Здійснено капітальний ремонт 

частини житлового будинку 

сімейного типу

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки
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1.9. Капітальний ремонт вхідної групи в 

житлових будинках для забезпечення 

безперешкодного доступу маломобільних 

груп населення, а саме:

Управління житлового 

господарства міської ради

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

1.9.1. Капітальний ремонт вхідної групи 

житлового будинку на проспекті Миру, 

17 в м.Житомирі із встановленням двох 

електричних підйомників для 

забезпечення безперешкодного доступу 

маломобільних груп населення в під'їзді 

№5 

Управління житлового 

господарства міської ради

Виконання заходу перенесено 

на 2022 рік

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

1.9.2. Капітальний ремонт вхідної групи 

житлового будинку по вул. Кибальчича,4 

в м.Житомирі із встановленням 

електричного підйомника для 

забезпечення безперешкодного доступу 

маломобільних груп населення в під'їзді 

№3

Управління житлового 

господарства міської ради

Виконання заходу перенесено 

на 2022 рік

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

2 Забезпечити житлом учасників 

бойових дій в зоні АТО та інших 

пільгових категорій населення

2.1. Реконструкція нежитлових 

приміщень під житло для учасників 

бойових дій в зоні АТО та інших 

пільгових категорій населення, в т.ч. 

виготовлення ПКД

Управління житлового 

господарства міської ради

Здійснено реконструкцію 

нежитлового приміщення під 

житло за адресою: пров. 

Паперовий, 16

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

3 Привести покажчики житлових 

будинків у відповідність до 

вимог Архітектурно-художньої 

концепції і зовнішнього вигляду 

вулиць і територій міста

3.1. Виготовлення та встановлення 

покажчиків  (табличок) назви вулиці, 

провулка, площі та номерних знаків на 

фасади житлових будинків

Управління житлового 

господарства міської ради

Виготовлено та встановлено 

431 покажчик з назвами 

вулиць, провулків, площ та 

номерних знаків

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки



27

4 Забезпечити збереження та 

утримання в належному стані 

зелених насаджень на 

прибудинкових територіях

4.1. Догляд за деревами і кущами 

(обрізання крон дерев, вирізування сухих 

гілок, знешкодження омели). Видалення 

окремих засохлих та пошкоджених дерев, 

садіння нових дерев і кущів, 

знешкодження омели

Управління житлового 

господарства міської ради

На прибудинкових територіях 

кроновано 155 дерев, видалено 

527 дерев

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

1 Виготовити проєкти із 

землеустрою, землевпорядну 

документацію

1.1. Розробка документацій, проєктів із 

землеустрою територій м.Житомира

Департамент містобудування 

та земельних відносин міської 

ради

Розроблено документацію із 

землеустрою 7 земельних 

ділянок. По 5 об'єктах 

заключені договори.

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та землевпорядної 

документацій на 2019-2021 

роки

1.2. Проведення топографічних зйомок 

земельних ділянок м.Житомира

Департамент містобудування 

та земельних відносин міської 

ради

Проведено 2 топографічні 

зйомки

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та землевпорядної 

документацій на 2019-2021 

роки

1.3. Проведення інвентаризації земель 

с.Вереси Житомирського району на 

території Житомирської міської 

об'єднаної територіальної громади (в 

межах населеного пункту) та складання 

за її результатами технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації 

земель

Департамент містобудування 

та земельних відносин міської 

ради

Проведено інвентаризацію 

земель села Вереси

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та землевпорядної 

документацій на 2019-2021 

роки

1.4. Розроблення технічної документації з 

нормативно грошової оцінки земель 

міста Житомира

Департамент містобудування 

та земельних відносин міської 

ради

Укладено договір про надання 

послуг з розроблення технічної 

документації з нормативної 

грошової оцінки земель

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та землевпорядної 

документацій на 2019-2021 

роки

Містобудування та земельні відносини
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2 Забезпечити збереження 

культурної та архітектурної 

спадщини Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади

2.1. Виготовлення облікової документації 

на об'єкти культурної спадщини

Департамент містобудування 

та земельних відносин міської 

ради

Виготовлено облікову 

документацію на об'єкти 

культурної спадщини

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та землевпорядної 

документацій на 2019-2021 

роки

3 Створити та забезпечити ведення 

містобудівного кадастру

3.1. Придбання та встановлення 

технічного комплексу, програмного 

забезпечення геоінформаційної системи 

та геопорталу містобудівного кадастру, 

наповнення баз даних

Департамент містобудування 

та земельних відносин міської 

ради

За кошти місцевого бюджету 

закуплено модуль 

"Містобудівна документація", 

за фінансової підтримки 

німецького товариства 

міжнародного співробітництва 

GIZ - модуль "Культурна 

спадщина" 

Міська цільова програма 

"Ведення Містобудівного 

кадастру Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки" 

4 Забезпечити виготовлення 

містобудівної документації для 

визначення планувальної 

організації та розвитку територій 

міста Житомира та села Вереси

4.1. Розроблення детальних планів 

територій міста Житомира

Департамент містобудування 

та земельних відносин міської 

ради

Рішеннями міської ради надано 

дозволи на розроблення 

детальних планів територій в 

межах с.Вереси на землях 

Житомирської міської 

територіальної громади, 

кварталу, обмеженого 

провулками Береговий та 3-й 

Чуднівський. Надано дозвіл на 

внесення змін до "Детального 

плану території в районi вул. 

Чуднiвської та рiчки Teтepiв"; 

вул. Садової в м. Житомирi. 

Затверджено два детальних 

плани територій під розміщення 

індивідуальних житлових 

будинків в с. Вереси

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та землевпорядної 

документацій на 2019-2021 

роки

Стала мобільність

1 Здійснювати реконструкцію, 

капітальний ремонт вулично-

дорожньої мережі

1.1. Капітальний ремонт та реконструкція 

вулиць, доріг та шляхопроводів, в т.ч. 

виготовлення ПКД:

Управління капітального 

будівництва міської ради

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки
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1.1.1. Коригування ПКД "Реконструкція 

шляхопроводів по шосе Київському в 

м.Житомирі"

Управління комунального 

господарства міської ради 

Здійснено коригування ПКД Програма благоустрою та 

розвитку комунального 

господарства Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-

2022 роки

1.1.2. Реконструкція шляхопроводів по 

Київському шосе

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виконання заходу перенесено 

на 2022 рік

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

1.1.3. Капітальний ремонт вул. Київська 

(від вул. Небесної Сотні до 

шляхопроводу по Київському шосе) в 

м.Житомирі, в тому числі виготовлення 

ПКД (на умовах співфінансування)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

1.1.4. Капітальний ремонт вул. 

Театральна (вул. В.Бердичівська - вул. 

Київська) в м.Житомирі (в тому числі 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Проведено капітальний ремонт 

вул. Театральної (вул. 

В.Бердичівська - вул. Київська)

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

1.1.5. Капітальний ремонт вул. 

Б.Лятошинського в м.Житомирі 

(виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває виготовлення ПКД Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки
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1.2. Капітальний ремонт тротуарів в 

м.Житомирі (в тому числі виготовлення 

ПКД), в тому числі:

Управління капітального 

будівництва міської ради

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

1.2.1. Капітальний ремонт тротуарів по 

вул. Шевченка в м.Житомирі (в тому 

числі виготовлення ПКД) в районі 

Житомирського екологічного ліцею №24

Управління капітального 

будівництва міської ради

Проведено капітальний ремонт 

тротуарів

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

1.2.2. Капітальний ремонт тротуару від 

вул. В.Бердичівська до вул. Пушкінська 

(ліворуч) в м.Житомирі 

( в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Проведено капітальний ремонт 

тротуару

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

1.2.3. Капітальний ремонт тротуарів по 

вул. Івана Гонти (вул. Івана Гонти буд. 84 

- вул. Івана Гонти буд.70, праворуч) в 

м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Проведено капітальний ремонт 

тротуарів

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

1.3. Поточний ремонт вулиць та доріг Управління транспорту і 

зв'язку міської ради

Поточним ремонтом 

відремонтовано 83,76 тис. м 

кв. доріг

Програма організації безпеки 

руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки
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1.4. Поточний ремонт доріг села Вереси Управління розвитку села 

Вереси міської ради

Поточним ремонтом 

відремонтовано 2,57 тис. м кв. 

доріг

Програма благоустрою та 

розвитку комунального 

господарства Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-

2022 роки

2 Підвищити якість перевезень 

міським громадським 

транспортом

2.1. Придбання вузлів, агрегатів, 

матеріалів, запасних частин для 

проведення капітальних ремонтів 

електротранспорту

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЖТТУ» Житомирської 

міської ради

Матеріали та запасні частини 

придбані за власні кошти КП 

"ЖТТУ" міської ради

Програма розвитку  

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2020 - 2022 роки

2.2. Придбання комплектів системи 

відеоспостереження для рухомого складу 

електротранспорту

Управління транспорту і 

зв'язку  міської ради, КП 

«ЖТТУ» Житомирської 

міської ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма розвитку  

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2020 - 2022 роки

3 Забезпечити функціонування 

громадського транспорту та 

транспортної інфраструктури

3.1. Придбання  автомобіля для аварійної 

бригади по ремонту рухомого складу на 

лінії 

Управління транспорту і 

зв'язку  міської ради, КП 

«ЖТТУ» Житомирської 

міської ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма розвитку  

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2020 - 2022 роки

3.2. Придбання бандажів для ремонту 

трамваїв

Управління транспорту і 

зв'язку  міської ради, КП 

«ЖТТУ» Житомирської 

міської ради

За власні кошти КП "ЖТТУ" 

міської ради придбано 72 

бандажі для ремонту трамваїв

Програма розвитку  

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2020 - 2022 роки

3.3. Придбання гідромолота на міні-

екскаватор

Управління транспорту і 

зв'язку  міської ради, КП 

«ЖТТУ» Житомирської 

міської ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма розвитку  

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2020 - 2022 роки
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3.4. Придбання пересувної 

високовольтної електротехнічної 

лабораторії

Управління транспорту і 

зв'язку  міської ради, КП 

«ЖТТУ» Житомирської 

міської ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма розвитку  

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2020 - 2022 роки

3.5. Придбання автоматичного вимикача 

для тягових підстанцій

Управління транспорту і 

зв'язку  міської ради, КП 

«ЖТТУ» Житомирської 

міської ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма розвитку  

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2020 - 2022 роки

3.6. Розвиток комунальної 

інфраструктури, в тому числі придбання 

комунальної техніки (субвенція з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам)

Управління транспорту і 

зв'язку  міської ради, КП 

«Управління автомобільних 

шляхів» Житомирської 

міської ради

Оголошено тендер на 

придбання у лізинг автомобілів

2970,6

4 Розвантажити вулиці міста, 

збільшити пропускну 

спроможність вулиць, підвищити 

безпеку перетину доріг 

пішоходами

4.1. Капітальний ремонт перехресть 

вулиць з влаштуванням пішохідних 

переходів в м. Житомирі:

Управління капітального 

будівництва міської ради,  

управління транспорту і 

зв'язку міської ради, інші 

суб'єкти господарювання

Програма організації безпеки 

руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки

вул. Лесі Українки-Юрка Тютюнника, в 

тому числі виготовлення/коригування 

проєктно-кошторисної документації та 

проведення експертизи 

Управління капітального 

будівництва міської ради,  

управління транспорту і 

зв'язку міської ради, інші 

суб'єкти господарювання

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма організації безпеки 

руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки

4.2. Організація дорожнього руху, в тому 

числі:

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

"ЕМЗО Міськсвітло" 

Житомирської міської ради, 

КП "УАШ" Житомирської 

міської ради,  інші суб'єкти 

господарювання

Програма організації безпеки 

руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки
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по пров. 1-й Богунський в м. Житомирі 

(в частині реконструкції змін напрямків 

руху)

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

"ЕМЗО Міськсвітло" 

Житомирської міської ради, 

КП "УАШ" Житомирської 

міської ради,  інші суб'єкти 

господарювання

Запроваджено односторонній 

рух

Програма організації безпеки 

руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки

по вул. Івана Мазепи та вул. Східній в 

частині реконструкції та впровадження 

одностороннього руху транспорту в тому 

числі виготовлення проєктно-

кошторисної документації

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

"ЕМЗО Міськсвітло"  

Житомирської міської ради, 

КП "УАШ" Житомирської 

міської ради,  інші суб'єкти 

господарювання

По вул. І. Мазепи (від вул. 

проспекту Незалежності до 

вул. М.Грушевського)

запроваджено двосторонній

рух

Програма організації безпеки 

руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки

5 Забезпечити ведення обліку та 

здійснення контролю за 

правильністю встановлення 

технічних засобів регулювання 

дорожнього руху

5.1. Паспортизація вулиць Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЕМЗО «Міськсвітло» 

Житомирської міської ради, 

КП "УАШ" Житомирської 

міської ради, інші суб'єкти 

господарювання

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма організації безпеки 

руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки

6 Побудувати нові світлофорні 

об'єкти. Замінити старі на нові 

економічні та запровадити 

"Зелену хвилю"

6.1. Будівництво світлофорних об’єктів 

на перехрестях вулиць в м.Житомирі

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЕМЗО «Міськсвітло» 

Житомирської міської ради, 

інші суб'єкти господарювання

Збудовано світлофорний 

об’єкт на перехресті вулиць 

Східної та Домбровського

Програма організації безпеки 

руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки

6.2. Придбання регулювального, 

запобіжного, сигнального та 

освітлювального обладнання

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЕМЗО «Міськсвітло» 

Житомирської міської ради, 

інші суб'єкти господарювання

Виділено фінансування на 

придбання 4 дорожніх 

котролерів для світлофорів

Програма організації безпеки 

руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки
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7 Убезпечити перетин доріг 

пішоходами  у темну пору доби 

на нерегульованих перехрестях 

та багатосмугових дорогах

7.1. Будівництво освітлення 

нерегульованих пішохідних переходів в 

м. Житомирі

КП "ЕМЗО "Міськсвітло" 

Житомирської міської ради, 

управління транспорту і 

зв'язку міської ради, інші 

суб'єкти господарювання

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма організації безпеки 

руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки

7.2. Будівництво острівців безпеки для 

пішоходів в м. Житомирі:

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

"УАШ" Житомирської 

міської ради,  інші суб`єкти 

господарювання

Програма організації безпеки 

руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки

по проспекту Миру Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

"УАШ" Житомирської 

міської ради,  інші суб`єкти 

господарювання

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма організації безпеки 

руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки

по проспекту Незалежності (в тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної 

документації)

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

"УАШ" Житомирської 

міської ради,  інші суб`єкти 

господарювання

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма організації безпеки 

руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки

8 Придбати технічні засоби 

регулювання дорожнього руху

8.1. Придбання дорожнього обладнання 

(пристроїв примусового зниження 

швидкості, антипаркувальних пристроїв, 

дорожніх конусів, роздільників смуг 

руху, інших засобів організації 

дорожнього руху)

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

"УАШ" Житомирської 

міської ради,  інші суб`єкти 

господарювання

Придбано 378 секцій пристроїв 

примусового зниження 

швидкості, 100 

антипаркувальних стовпчиків, 

190 напівсферичних куль, 21 

велопарковку

Програма організації безпеки 

руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки

9 Визначити точки концентрації та 

причини дорожньо-

транспортних пригод

9.1 Аналітичне дослідження 

проблематики ДТП в м.Житомирі

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, інші 

суб`єкти господарювання

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма організації безпеки 

руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській 

об'єднаній територіальній 

громаді на 2018-2023 роки
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10 Реконструкція аеродромного 

комплексу

10.1. Реконструкція аеродромного 

комплексу за адресою: Житомирська 

область, м.Житомир, вулиця Авіаторів, 9 

(в тому числі виготовлення проєктно-

кошторисної документації)

Управління капітального 

будівництва міської ради 

Оголошено тендер на 

виконання проєктних та 

будівельних робіт

Міська цільова Програма 

"Будівництво (реконструкція, 

капітальний ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

11 Покращити транспортну мережу 11.1. Розробка комплексної схеми руху 

громадського транспорту Житомирської 

ОТГ

Управління транспорту і 

зв'язку  міської ради, КП 

«ЖТТУ» Житомирської 

міської ради, КП 

"Житомиртранспорт" 

Житомирської міської ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма розвитку  

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2020 - 2022 роки

Культура

1 Започаткувати нову схему 

дистанційної освіти 

"NaVідстані". Налагодити 

дистанційне навчання, де будуть 

працювати ланки (комп'ютер-

учень-вчитель)

1.1. Розробка програми для онлайн 

навчання в мистецьких школах 

"NaVідстані"

Управління культури міської 

ради

Кошти на реалізацію проєкту в 

міському бюджеті не 

передбачені

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір 

Житомирської міської 

об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

2 Забезпечити надання 

бібліотечних послуг із 

застосування сучасних 

технологій

2.1. Створення електронної бібліотеки "D-

Books"

Управління культури міської 

ради, КЗ "Централізована 

бібліотечна система"

Кошти на реалізацію проєкту в 

міському бюджеті не 

передбачені

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір 

Житомирської міської 

об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

2.2. Реалізації проєкту "Розумні руки" Управління культури міської 

ради

Кошти на реалізацію проєкту в 

міському бюджеті не 

передбачені

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір 

Житомирської міської 

об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

Пріоритет "Активне місто"
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3 Популяризація книг та читання, 

змістовного дозвілля та 

відпочинку на відкритому 

просторі

3.1. Реалізації проєкту "Літня бібліотека" Управління культури міської 

ради

Впродовж червня-вересня, 

щодня з 11.00 до 18.00 години 

(крім неділі та дощових й 

прохолодних днів). на 

території Гідропарку діяла 

"Літня бібліотека". Цей проєкт 

реалізовано комунальним 

закладом “Централізована 

бібліотечна система” 

Житомирської міської ради 

спільно з громадською 

організацією "Дивосвіт"

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір 

Житомирської міської 

об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

4 Заохочувати обдарованих дітей 

та молодь, розвиток їх 

професійної майстерності, 

творчого потенціалу

4.1. Виплата стипендій міського голови 

творчообдарованим учням мистецьких 

шкіл (шкіл естетичного виховання)

Управління культури міської 

ради

Стипендії міського голови 

отримали 20 

творчообдарованих учнів 

мистецьких шкіл 

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір 

Житомирської міської 

об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

5 Забезпечити організацію 

відпочинку і дозвілля, 

задоволення потреб культурного 

і духовного розвитку громадян. 

Популяризація національних 

традицій, звичаїв, обрядів

5.1. Організація та проведення 

загальноміських свят, мистецьких заходів

Управління культури міської 

ради, управління розвитку 

села Вереси міської ради 

Проведено 29 державних захо-

дів (День Соборності, День Ге-

роїв Небесної Сотні, 

Шевченківські дні, День 

чорнобиль-ської трагедії, День 

Матері, День Європи, День 

Конституції, День 

Незалежності України, День 

Українського козацтва, Свято 

Покрови, День За-хисників і 

Захисниць тощо).  Проведено 

17 загальноміських заходів 

(Новорічні та різдвяні свята, 

традиційні народні гуля-ння 

"Зиму проводжаємо, Весну 

зустрічаємо", Великодні свята, 

День Житомирян тощо). Про-

ведено 19 мистецьких заходів 

(День вишиванки, Ритми По-

лісся 2021, Музичні вечори на 

Михайлівській, свято морозива 

"Рудь"

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір 

Житомирської міської 

об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки
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6 Популяризація української та 

європейської культури

6.1. Організація та проведення Дня 

Європи 

Управління культури міської 

ради

Організовано та проведено 

заходи з нагоди Дня Європи

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір 

Житомирської міської 

об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

7 Залучити громадські організації 

до реалізації культурно-

мистецьких проєктів, акцій, 

фестивалів, конкурсів, 

національно-патріотичного 

виховання молоді

7.1. Проведення заходів культурно-

мистецького спрямування спільно з 

громадськими організаціями

Управління культури міської 

ради

З 10 громадськими організаціями 

реалізовано спільні проєкти: 

Міжнародний молодіжний 

фестиваль мистецтв "Пісенний 

Спас", Міжнародна 

Хореографічна Асамблея ім. 

Н.Скоррульської - 2021, 

"Створення відеоконтенту 

дитячого мюзиклу "Нарнія - 

країна мрій"", І-ий 

Всеукраїнський конкурс-

фестиваль художньої творчості 

"Жива душа мереживних 

вишиванок", "Святослав Ріхтер. 

Життя крізь призму цензури", 

Перший міжнародний 

мультикультурний фестиваль 

"Ars Teteriv Stage", 

"Житомирська прозова школа", 

"Ми різні, але ми єдині", 

"Козацькому роду нема 

переводу", "Історія країни 

починається з людини, історія 

міста - з вулиці"

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір 

Житомирської міської 

об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

8 Забезпечити збереження та 

розвиток пам'яток культурно-

історичної спадщини 

8.1. 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"

Комунальна установа 

"Агенція розвитку міста" 

Житомирської міської ради 

У грудні 2021 року укладено 

договір на коригування 

науково-проектної 

документації з метою 

визначення черг будівництва 

та актуалізації вартості 

будівельних робіт

Міська цільова програма 

"Впровадження стратегічних 

ініціатив Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки"
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9 Створити публічний культурний 

простір

9.1. Реконструкція кінотеатру "Жовтень" 

за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. 

Корольова, 11 (в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває виготовлення проєктно-

кошторисної документації

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади"  на 

2021-2023 роки

Фізична культура і спорт

1 Забезпечити розвиток 

інфраструктури для занять 

фізичною культурою та спортом, 

проведення спортивних заходів

1.1. Будівництво багатофункціонального 

спортивного комплексу за адресою:

бульвар Старий, 14-А в м.Житомирі 

(в тому числі виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває виготовлення ескізного 

проєкту

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади"  на 

2021-2023 роки

1.2. Реконструкція спортивного 

майданчика за адресою: м.Житомир, вул. 

Вітрука 35 (субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Завершуються роботи з 

реконструкції спортивного 

майданчика

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади"  на 

2021-2023 роки

                    2536,0

1.3. Реконструкція спортивного 

майданчика зі штучним покриттям 

"СДЮШОР" з футболу "Полісся" 

Житомирської міської ради за адресою: 

м.Житомир, вул. Князів Острозьких, 79-а 

(виготовлення ПКД) (стадіон "Спартак 

Арена")

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисної документації

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади"  на 

2021-2023 роки

1.4. Будівництво льодової арени за 

адресою: м.Житомир, вул. Чуднівська,

101-а (в тому числі виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває підготовка документів 

для проведення спрощеної 

закупівлі проєктних робіт

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади"  на 

2021-2023 роки
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1.5. Будівництво фізкультурно-

спортивних майданчиків за адресою: 

м.Житомир, Чуднівське шосе, 3 

(в тому числі виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Захід перенесено на 2022 рік Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади"  на 

2021-2023 роки

2 Підтримувати та популяризувати 

велорух та спортивний туризм 

шляхом організації і проведення 

змагань та масових заходів

2.1. Проведення масових заходів 

"Велодень" та "Дивогонка", а також 

міських, обласних та Всеукраїнських 

змагань з велоспорту

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

управління культури міської 

ради,  департамент освіти 

міської ради, підприємства, 

установи, громадські 

організації, об’єднання тощо

Проведено щорічний масовий 

захід "Велодень", у якому 

взяли участь близько 2,0 тис. 

осіб

Цільова програма розвитку 

галузі фізичної культури і 

спорту Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2024 роки

3 Забезпечити розвиток дитячого, 

дитячо-юнацького спорту, 

резервного спорту, спорту 

вищих досягнень, спорту 

ветеранів та спорту людей з 

інвалідністю

3.1. Забезпечення збірних команд міста, 

окремих спортсменів з  неолімпійських, 

олімпійських видів спорту та спорту 

людей з інвалідністю сучасним 

спортивним інвентарем, обладнанням, 

спортивною формою тощо

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради

Придбано 15 комплектів 

спортивних костюмів для 

вихованців ДЮСШ з 

волейболу (юнаки), 50 

індивідуальних страхувальних 

буїв для проведення змагань з 

водних видів спорту, 6 

комплектів ліцензійних кімоно 

з дзюдо для збірної команди 

міста

Цільова програма розвитку 

галузі фізичної культури і 

спорту Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2024 роки

3.2. Забезпечення організації та 

проведення міських спортивних змагань, 

участь в обласних та всеукраїнських 

змаганнях збірних команд та окремих 

спортсменів різних вікових груп з 

визнаних у державі видів спорту, що  

включені до програми Олімпійських ігор 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

департамент освіти міської 

ради, управління культури 

міської ради, навчальні 

заклади І-ІV рівнів 

акредитації, до-шкільні, 

позашкільні заклади, 

установи, організації, 

федерації з видів спорту, 

громадські організації 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості

Забезпечено проведення 27 

міських спортивних заходів з 

олімпійських видів спорту та 

участь спортсменів міської 

територіальної громади у 19 

змаганнях всеукраїнського 

рівня

Цільова програма розвитку 

галузі фізичної культури і 

спорту Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2024 роки



40

3.3. Забезпечення організації та 

проведення міських спортивних змагань, 

участь в обласних та всеукраїнських 

змаганнях збірних команд  та окремих 

спортсменів різних вікових груп з 

визнаних у державі видів спорту, що не 

включені до програми Олімпійських ігор 

Управління міської ради: у 

справах сім’ї, молоді та 

спорту, освіти, культури 

спільно з навчальними 

закладами І-ІV рівнів 

акредитації, дошкільними, 

позашкільними закладами, 

установами, організаціями, 

федераціями з видів спорту, 

громадськими організаціями 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості

Забезпечено проведення 38 

міських спортивних заходів з 

неолімпійських видів спорту та 

участь спортсменів міської 

територіальної громади у 24 

змаганнях всеукраїнського 

рівня

Цільова програма розвитку 

галузі фізичної культури і 

спорту Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2024 роки

3.4. Проведення навчально-тренувальних 

зборів з визнаних у державі видів спорту, 

що включені до програми Олімпійських 

ігор серед спортсменів різних вікових 

груп для підготовки їх до обласних 

змагань, чемпіонатів та Кубків України, 

Європи, світу, спортивних ігор молоді 

України, юнацьких спортивних ігор, 

багатоступеневих Всеукраїнських ігор 

серед ветеранів спорту

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради

Проведено 25 навчально-

тренувальних зборів з 

олімпійських видів спорту

Цільова програма розвитку 

галузі фізичної культури і 

спорту Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2024 роки

3.5. Проведення навчально-тренувальних 

зборів з визнаних у державі видів спорту, 

що не включені до програми 

Олімпійських ігор серед спортсменів 

різних вікових груп для  підготовки їх до 

обласних змагань, чемпіонатів та Кубків 

України, Європи, світу, спортивних ігор 

молоді України, юнацьких спортивних 

ігор, багатоступеневих Всеукраїнських 

ігор серед ветеранів спорту

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради

Проведено 35 навчально-

тренувальних зборів з 

неолімпійських видів спорту

Цільова програма розвитку 

галузі фізичної культури і 

спорту Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2024 роки
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4 Забезпечити утвердження 

спортивного авторитету 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 

всеукраїнській та міжнародній 

арені, проведення 

напівмарафону, спільні 

спортивні заходи з містами-

побратимами тощо

4.1. Проведення Всеукраїнських та 

міжнародних заходів

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради

Проведено "Ярмарок спорту", 

під час якого спортивні феде-

рації та клуби презентували 

свою діяльність (показові вис-

тупи, майстер-класи, досягне-

ння). Проведено міжнародний 

турнір з футболу пам'яті 

Дмитра Рудя (200 учасників) 

та VI Нова пошта - космічний 

напівмарафон (2500 учасників)

Цільова програма розвитку 

галузі фізичної культури і 

спорту Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2024 роки

5 Заохочувати мешканців міста, 

зокрема дітей та молодь різних 

вікових груп до занять фізичною 

культурою та спортом

5.1. Навчання дітей та молоді плаванню Управління у справах сім’ї,  

молоді та спорту міської ради, 

департамент освіти міської 

ради, управління з надзвичай-

них ситуацій та цивільного 

захисту населення міської 

ради, федерації з видів спорту

Через введення 

протиепідемічних заходів у 

зв'язку з поширенням 

коронавірусної інфекції 

навчання дітей плаванню не 

проводилось

Цільова програма розвитку 

галузі фізичної культури і 

спорту Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2024 роки

5.2. Залучення жінок і чоловіків різних 

вікових груп до занять фізичною 

культурою і спортом за місцем 

проживання та відпочинку шляхом 

організації та проведення фізкультурно-

оздоровчих заходів, конкурсів тощо

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

управління культури міської 

ради,  департамент освіти 

міської ради, підприємства, 

установи, громадські 

організації, об’єднання тощо

Забезпечено співучасть в 

організації та проведенні 

масових заходів: спортивно-

благодійна акція "Біжу за 

життя", захід "Біжу з 

поліцією", легкоатлети-чну 

акцію "шаную воїнів, біжу за 

Героїв України",  плавання на 

відкритій воді "Кубок 3-х 

річок", змагання зі стріт вор-

каут, всеукраїнських змагань з 

плавання на відкритій воді. 

Придбано матеріали для про-

ведення масових спортивних 

заходів (стяжки, кріплення та 

троси для облаштування вод-

них доріжок). Здійснено 

поточний ремонт 7 спортивних 

майданчиків за місцем 

відпочинку та проживання 

населення

Цільова програма розвитку 

галузі фізичної культури і 

спорту Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2024 роки
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5.3. Надання гранту Житомирської 

міської ради громадським організаціям 

спортивного спрямування для реалізації 

кращих проєктів

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

Житомирський регіональний 

центр з фізичної культури і 

спорту інвалідів «Інваспорт», 

громадські організації 

фізкультурно-спортивного 

спрямування

Через обмеженість місцевого 

бюджету конкурс щодо 

надання гранту міського 

голови громадським 

організаціям спортивного 

спрямування не проводився

Цільова програма розвитку 

галузі фізичної культури і 

спорту Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2024 роки

5.4. Призначення стипендії 

Житомирського міського голови 

обдарованим та перспективним 

спортсменам міста

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

ДЮСШ, федерації з видів 

спорту, громадські організації 

фізкультурно-спортивного 

спрямування

Стипендію міського голови 

отримали 110 кращих 

спортсменів громади

Цільова програма розвитку 

галузі фізичної культури і 

спорту Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2024 роки

5.5. Нагородження та преміювання 

призерів і переможців всеукраїнських та 

міжнародних змагань з визнаних у 

державі видів спорту та їх тренерів

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

ДЮСШ, федерації з видів 

спорту, громадські організації 

фізкультурно-спортивного 

спрямування

Вручено премії 52 кращим 

спортивним тренерам

Цільова програма розвитку 

галузі фізичної культури і 

спорту Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2024 роки
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Централізоване 

водопостачання та 

водовідведення

1 Забезпечити безперебійне 

функціонування водопровідно-

каналізаційних мереж

1.1. Реалізація проєкту розвитку міської  

інфраструктури 2 (ПРМІ-2) за 

фінансування Світового банку 

Управління комунального 

господарства міської ради, 

КП "Житомирводоканал" 

Житомирської міської ради

Триває будівництво каналізацій-

них очисних споруд, водопровід-

них очисних споруд, 

реконструкція головної 

каналізаційної на-сосної станції, 

водонапірних на-сосних станцій 

та мереж водо-постачання та 

водовідведення. Рівень 

виконання робіт з будівництва 

очисних споруд каналі-зації 

становить 63,0%, з реконструкції 

насосних станцій водо-проводу 

та водоочисної станції - 44,0%. 

На 85,0% завершено ре-

конструкцію водопровідних ме-

реж. Переукладено 7 дюкерних 

переходів. Завершено 

реконструкцію лівої частини 

головної каналізаційної насосної 

станції

Програма благоустрою та 

розвитку комунального 

господарства Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-

2022 роки

2 Забезпечити належну, 

безперебійну роботу КП 

"Житомирводоканал" міської 

ради з надання послуг

2.1. Придбання техніки на умовах 

фінансового лізингу

Управління комунального 

господарства міської ради, 

КП "Житомирводоканал" 

Житомирської міської ради

Сплачена частина кредитних 

зобов'язань за спецтехніку

Програма благоустрою та 

розвитку комунального 

господарства Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-

2022 роки

3 Забезпечити послугами 

централізованого 

водовідведення мешканців міста

3.1. Будівництво мережі водовідведення 

по вул. Луговій в м.Житомирі та 

влаштування каналізаційної насосної 

станції

Управління комунального 

господарства міської ради, 

КП "Житомирводоканал" 

Житомирської міської ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма благоустрою та 

розвитку комунального 

господарства Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-

2022 роки

Пріоритет "Зелене місто"

Впровадження принципів сталого міського розвитку та адаптація до змін клімату
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3.2. Будівництво мережі водовідведення 

по вул. Західній в м.Житомирі та 

влаштування каналізаційної насосної 

станції

Управління комунального 

господарства міської ради, 

КП "Житомирводоканал" 

Житомирської міської ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма благоустрою та 

розвитку комунального 

господарства Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-

2022 роки

4 Покращити якість надання 

послуг централізованого 

водопостачання

4.1. Капітальний ремонт 

внутрішньобудинкової мережі холодного 

водопостачання, в тому числі насосного 

обладнання для підвищення тиску води у 

житловому будинку за адресою: проспект 

Миру, 12

Управління житлового 

господарства міської ради

Здійснено капітальний ремонт 

внутрішньобудинкової мережі 

холодного водопостачання, в 

тому числі насосного 

обладнання для підвищення 

тиску води у житловому 

будинку

Програма житлового 

господарства та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

Централізоване теплопостачання

1 Модернізувати систему 

теплопостачання 

1.1. Реалізація проєкту з розвитку 

енергоефективності у м. Житомирі за 

фінансування SECO

Управління комунального 

господарства міської ради, 

КП 

"Житомиртеплокомуненерго" 

Житомирської міської ради

Збудовано 

теплоелектростанцію, що 

працює на альтернативному 

паливі (подрібненій деревині) 

на території районної котельні 

РК-10 (провулок 1-й 

Винокурний, 36-а). 

Встановлено 40 ІТП.

Програма благоустрою та 

розвитку комунального 

господарства Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-

2022 роки

1.2. Реалізація проєкту з розвитку 

системи теплопостачання у м.Житомирі 

за фінансування Європейського Банку 

Реконструкції та Розвитку (ЄБРР)

Управління комунального 

господарства міської ради, 

КП 

"Житомиртеплокомуненерго" 

Житомирської міської ради

Завершено реконструкцію 

основних мереж котельні РК-6 

в центрі міста

Програма благоустрою та 

розвитку комунального 

господарства Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-

2022 роки

2 Забезпечити облік постачання 

теплової енергії 

2.1. Встановлення лічильників теплової 

енергії в житлових будинках міста 

Житомира

Управління комунального 

господарства міської ради, 

КП 

"Житомиртеплокомуненерго" 

Житомирської міської ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма благоустрою та 

розвитку комунального 

господарства Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-

2022 роки
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3 Забезпечити належну, 

безперебійну роботу КП 

"Житомиртеплокомуненерго" 

міської ради з надання послуг

3.1. Придбання техніки на умовах 

фінансового лізингу

Управління комунального 

господарства міської ради, 

КП 

"Житомиртеплокомуненерго" 

Житомирської міської ради

Сплачена частина кредитних 

зобов'язань за спецтехніку

Програма благоустрою та 

розвитку комунального 

господарства Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-

2022 роки

Благоустрій

1 Покращити зовнішнє освітлення 

в місті

1.1. Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення із заміною 

ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та 

встановлення додаткових ліхтарів, в т.ч. 

придбання світлодіодних світильників та 

виготовлення ПКД

Управління комунального 

господарства міської ради, 

КП "Міськсвітло" 

Житомирської міської ради

Придбано 1260 світильників Програма благоустрою та 

розвитку комунального 

господарства Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-

2022 роки

2 Забезпечити створення сучасних, 

багатофункціональних, 

доступних громадських 

просторів та зон відпочинку

2.1. Реконструкція території благоустрою 

бульвару Нового в м.Житомирі 

Управління капітального 

будівництва міської ради

Здійснено реконструкцію 

території благоустрою 

бульвару Нового

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

2.2. Реконструкція центральної алеї в 

Гідропарку (І-ша черга будівництва) в 

м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виконання заходу перенесено 

на 2022 рік

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

2.3. Реконструкція території благоустрою 

з встановленням архітектурних форм за 

адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 14 

(в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Проведено тендер на 

виконання будівельних робіт

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки
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2.4. Реконструкція території благоустрою 

комунального закладу "Житомирська 

обласна універсальна наукова бібліотека 

імені Олега Ольжича" за адресою: 

м. Житомир, бульвар Новий, 4 (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Кошти повернено до обласного 

бюджету

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

2.5. Реконструкція частини території 

благоустрою з встановленням дитячого 

майданчика за адресою: м. Житомир, вул. 

Чехова, 35 (в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Здійснено реконструкцію 

частини території та 

встановлено дитячий 

майданчик

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

2.6. Капітальний ремонт території 

благоустрою центральної алеї бульвару 

Польського в м. Житомирі ( в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Розпочато капітальний ремонт 

території

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

2.7. Капітальний ремонт благоустрою 

територій набережної річки Тетерів в 

місті Житомирі з розміщенням об'єктів 

фізичної культури і спорту (І-черга)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Завершено капітальний ремонт 

благоустрою територій 

набережної річки Тетерів з 

розміщенням об'єктів фізичної 

культури і спорту

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

2.9. Реконструкція скверу на Майдані 

Соборному у м.Житомирі зі 

встановленням флагштоку Державного 

прапору України (співфінансування)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Здійснено реконструкцію 

скверу на майдані Соборному 

зі встановленням 50 метрового 

флагштока Державного 

Прапора України, 

облаштовано місця для 

відпочинку, освітлення, 

здійснено озеленення території

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки
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2.10. Реконструкція території Гідропарку 

за адресою: м.Житомир, Чуднівське 

шосе,3 (в т.ч. ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває підготовка документів 

для виготовлення ПКД

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

2.11. Капітальний ремонт території 

благоустрою майдану ім. С.П. Корольова 

в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Проведено тендер на 

виконання будівельних робіт

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

2.12. Ремонтно-реставраційні роботи 

Старого бульвару з комплексом фонтанів 

і благоустроєм в м.Житомирі (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває підготовка документів 

для виготовлення ПКД

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

2.13 Капітальний ремонт території 

благоустрою скверу на розі вулиць 

Шевченка та Івана Сльоти в м.Житомирі 

(виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

2.14. Капітальний ремонт скверу 

"Замкова гора" в м.Житомирі 

(виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває спрощена закупівля 

проведення проєктних робіт

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки
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Сталий енергетичний  та кліматичний розвиток

1 Стимулювати впровадження 

енергоефективних заходів 

населенням та суб'єктами 

господарювання

1.1. Відшкодування відсотків/частини 

тіла кредиту на впровадження 

енергоефективних заходів у житлових 

будівлях ОСББ 

Управління муніципального 

розвитку міської ради

Проведено відшкодування 

відсотків по 3 "теплим 

кредитам" ОСББ за 2020 рік в 

розмірі 257,0 тис. грн 

Міська цільова програма 

"Муніципальний енергетичний 

план території Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

1.2. Відшкодування відсотків по кредиту 

на впровадження заходів 

енергомодернізації житлових будівель 

протягом перших 18 місяців 

кредитування (для ОСББ, які беруть 

участь у Програмі "Енергодім")

Управління муніципального 

розвитку міської ради

Проведено відшкодування 

відсотків по кредитах на 

впровадження заходів 

енергомодернізації житлових 

будівель ОСББ в розмірі 405,0 

тис. грн

Міська цільова програма 

"Муніципальний енергетичний 

план території Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

2 Сформувати експертне 

середовище для реалізації цілей 

енергозбереження в житловому 

секторі

2.1. Популяризація створення ОСББ, 

налагодження регулярної співпраці з 

ОСББ, ЖБК, організація та проведення 

навчань для управителів 

багатоквартирних житлових будинків

Управління муніципального 

розвитку міської ради

Анонсовано 105 вебінарів для  

управителів багатоквартирних

будинків, голів ОСББ. Проведено

навчання громадською спілкою

«Асоціація управителів житла

України» та ТОВ «Інститут

муніципального менеджменту» 

на тему: "Організація ефективної

діяльності ОСББ". В рамках 

проєкту ЄС/ПРООН "Об'єднання 

співвласників для впровадження 

сталих енергоефективних 

рішень" проведено навчання 

голів ОСББ щодо впровадження 

енергоефективних заходів.

У 2021 році в місті створено 48 

ОСББ

Міська цільова програма 

"Муніципальний енергетичний 

план території Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки
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3 Підвищити обізнаність 

населення з питань 

раціонального споживання 

енергії та оптимальних 

технічних рішень для 

скорочення споживання енергії 

на рівні кінцевого споживача

3.1. Створення та ведення відкритого 

реєстру заяв та договорів ОСББ про 

відшкодування відсотків за кредитами, 

залученими на енергомодернізацію

Управління муніципального 

розвитку міської ради

На офіційному сайті міської 

ради створено відкрий реєстр 

заяв та договорів ОСББ про 

відшкодування відсотків за 

кредитами, залученими на 

енергомодернізацію та 

забезпечено його актуалізацію

Міська цільова програма 

"Муніципальний енергетичний 

план території Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

4 Запровадити  екомоніторинг 

параметрів природного 

навколишнього середовища

4.1. Придбання та встановлення приладів, 

обладнання для здійснення контролю за 

якістю атмосферного повітря на 

території Житомирської міської 

об'єднаної територіальної громади

Управління житлового 

господарства міської ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

5 Покращити показники 

енергетичної ефективності 

будівель комунальної власності 

територіальної громади

5.1. Проведення сертифікації 

енергетичної ефективності будівель 

комунальної власності Житомирської 

міської територіальної громади

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виконання заходу перенесено 

на 2022 рік

Міська цільова Програма 

"Будівництво (реконструкція, 

капітальний ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

Поводження з відходами

1 Зменшити негативний вплив 

відходів на навколишнє 

природне середовище

1.1. Облаштування та поточний ремонт 

контейнерних майданчиків для збору 

твердих побутових відходів та для 

складування великогабаритних і 

будівельних відходів, встановлення 

парканів

Управління житлового 

господарства міської ради, 

КП "АТП 0628" 

Житомирської міської ради

Облаштовано 13 контейнерних 

майданчиків

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

1.2. Придбання контейнерів (єврозразка) 

для збору ТПВ

Управління житлового 

господарства міської ради, 

КП "АТП 0628" 

Житомирської міської ради

Придбання контейнерів за 

кошти місцевого бюджету не 

здійснювалося

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки
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1.3. Придбання малогабаритних 

контейнерів (120-140 л) для збору ТПВ

Управління житлового 

господарства міської ради, 

КП "АТП 0628" 

Житомирської міської ради

Придбання контейнерів за 

кошти місцевого бюджету не 

здійснювалося

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки  

1.4. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, видалення, знешкодження і 

захоронення відходів з несанкціонованих 

звалищ

Управління житлового 

господарства міської ради, 

КП "АТП 0628" 

Житомирської міської ради

Вивезено 8095,95 куб. м 

побутових відходів з 

несанкціонованих звалищ

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

1.5. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, видалення, знешкодження і 

захоронення відходів (ліквідація 

безхазяйних сміттєзвалищ) 

Управління житлового 

господарства міської ради, 

КП "АТП 0628" 

Житомирської міської ради, 

управління розвитку села 

Вереси міської ради 

Вивезено 4491,2 куб. м 

побутових відходів з 

безхазяйних звалищ

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

1.6. Виготовлення схеми санітарного 

очищення території Житомирської 

міської об'єднаної територіальної 

громади 

Управління житлового 

господарства міської ради, 

КП "АТП 0628" 

Житомирської міської ради

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

Охорона здоров'я

1 Забезпечити дотримання 

належних санітарно-гігієнічних 

вимог у закладах охорони 

здоров’я

1.1. Реконструкція системи опалення з 

влаштуванням індивідуального теплового 

пункту в будівлі поліклініки № 2 КП 

"Лікарня № 1" Житомирської міської 

ради за адресою: м.Житомир, площа 

Польова, 2 

Управління капітального 

будівництва міської ради, КП 

"Лікарня №1"

Захід перенесено на 2022 рік Міська цільова Програма 

"Будівництво (реконструкція, 

капітальний ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

Пріоритет "Інклюзивне місто"
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1.2. Реконструкція травмо-урологічного 

корпусу КП "Лікарня №1" за адресою: 

м.Житомир, вул. В. Бердичівська, 70

Управління капітального 

будівництва міської ради, 

управління охорони здоров'я 

міської рад,  КП "Лікарня 

№1"

Захід перенесено на 2022 рік Міська цільова Програма 

"Будівництво (реконструкція, 

капітальний ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

1.3. Реконструкція будівлі КП "Лікарня 

№1" Житомирської міської ради по вул. 

В.Бердичівська, 70 м.Житомир                         

Управління капітального 

будівництва міської ради, 

управління охорони здоров'я 

міської ради, КП "Лікарня 

№1" Житомирської міської 

ради 

Захід перенесено на 2022 рік Міська цільова Програма 

"Будівництво (реконструкція, 

капітальний ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

1.4. Капітальний ремонт приміщень 

операційного блоку хірургічного корпусу 

КП "Лікарня № 2" Житомирської міської 

ради за адресою: м. Житомир. вул. 

Р.Шухевича, 2а

Управління капітального 

будівництва міської ради, 

управління охорони здоров'я 

міської ради, КП "Лікарня № 

2 ім.В.П.Павлусенка" 

Житомирської міської ради 

Захід перенесено на 2022 рік Міська цільова Програма 

"Будівництво (реконструкція, 

капітальний ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

1.5. Капітальний ремонт педіатричного 

відділення № 3 стаціонару КП "Дитяча 

лікарня" Житомирської міської ради по 

вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі

Управління капітального 

будівництва міської ради, 

управління охорони здоров'я 

міської ради,  КП "Дитяча 

лікарня" Житомирської 

міської ради 

Захід перенесено на 2022 рік Міська цільова Програма 

"Будівництво (реконструкція, 

капітальний ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

1.6. Капітальний ремонт прибудинкової 

території поліклініки № 1 

Корольовського району КП "Дитяча 

лікарня" ім.В.Й.Башек по вул. С. Ріхтера, 

23 в м. Житомирі

Управління капітального 

будівництва міської ради, 

управління охорони здоров'я 

міської ради,  КП "Дитяча 

лікарня" Житомирської 

міської ради 

Захід перенесено на 2022 рік Міська цільова Програма 

"Будівництво (реконструкція, 

капітальний ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки
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1.7. Капітальний ремонт приміщень 

ІІІ поверху в осях 1-4 лікувального 

корпусу № 1 КП "Дитяча лікарня" ЖМР 

по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі. 

Капітальний ремонт приміщень 

ІІІ поверху в осях 4-8 лікувального 

корпусу № 1 КП "Дитяча лікарня" ЖМР 

по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі 

(субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)

Управління охорони здоров'я 

міської ради, КП "Дитяча 

лікарня" Житомирської 

міської ради 

Отримано цільову субвенцію з 

державного бюджету у сумі 3,0 

млн.грн. Проводяться роботи з 

капітального ремонту 

приміщень. Рівень готовності 

об'єкта складає 55%. 

Перехідний об'єкт на 2022 рік

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки

                    3000,0

1.8. Капітальний ремонт корпусу 

офтальмологічного відділення КП 

"Лікарня № 1" Житомирської міської 

ради за адресою: вул. В. Бердичівська, 70 

в м.Житомирі

Управління охорони здоров'я 

міської ради,  КП "Лікарня 

№1" Житомирської міської 

ради 

  

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки

1.9. Реконструкція приміщень для 

розміщення відділення невідкладної 

(екстреної) медичної допомоги КП 

"Лікарня №1" за адресою: м. Житомир, 

вул. В. Бердичівська, 70 (субвенція 

обласному бюджету на співфінансування 

об'єкту)

Управління охорони здоров'я 

міської ради, КП "Лікарня 

№1" Житомирської міської 

ради 

  

Продовжуються роботи з 

реконструкції приміщень для 

розміщення відділення 

невідкладної (екстреної) 

медичної допомоги. 

Замовником робіт з 

реконструкції є департамент 

регіонального розвитку 

Житомирської обласної 

державної адміністрації

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки

1.10. Капітальний ремонт каналізаційної 

насосної станції стаціонару КП "Дитяча 

лікарня" Житомирської міської ради по 

вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління охорони здоров'я 

міської ради, КП "Дитяча 

лікарня" Житомирської 

міської ради

  

Завершено капітальний ремонт 

каналізаційної насосної станції

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки
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2 Забезпечити доступність  

первинної медичної допомоги

2.1. Реконструкція частини приміщень 

поліклініки лікарів загальної практики 

комунальної установи "Центральна 

міська лікарня № 2" під амбулаторію 

загальної практики - сімейної медицини 

за адресою: м.Житомир, майдан 

Визволення 1

Управління капітального 

будівництва міської ради, 

управління охорони здоров'я 

міської ради 

Продовжуються роботи з 

реконструкції приміщень 

поліклініки лікарів загальної 

практики комунальної 

установи "Центральна міська 

лікарня № 2" під амбулаторію 

загальної практики - сімейної 

медицини

Міська цільова Програма 

"Будівництво (реконструкція, 

капітальний ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

3 Покращити матеріально-

технічну базу закладів охорони 

здоров’я Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади

3.1. Придбання медичного обладнання, 

проведення модернізації, дооснащення, 

ремонту тощо (у тому числі на умовах 

лізингу або співфінансування)

Управління охорони здоров'я 

міської ради, заклади охорони 

здоров'я міської ради 

Розрахунок за придбану 

мамографічну систему з 

функцією томосинтезу  

проведено у повному обсязі. 

Лізінгові платежі за придбане 

ангіографічне обладнання 

перераховуються у строки, 

визначені умовами договору

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки

3.2. Придбання системи рентгенівської 

діагностичної С-подібної для 

комунального підприємства "Лікарня №2 

ім. В.П. Павлусенка" Житомирської 

міської ради, адреса: 10004, м.Житомир, 

вул. Романа Шухевича, 2а

(субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)

Управління охорони здоров'я 

міської ради, КП "Лікарня №2 

ім. В.П. Павлусенка" 

Житомирської міської ради 

Придбано систему 

рентгенівську діагностичну С-

подібну для комунального 

підприємства "Лікарня №2 ім. 

В.П.Павлусенка" 

Житомирської міської ради 

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки

                      3600,0

3.3. Придбання ультразвукової системи 

для комунального підприємства "Лікарня 

№2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської 

міської ради, адреса: 10004, м.Житомир, 

вул. Романа Шухевича, 2а

(субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)

Управління охорони здоров'я 

міської ради, КП "Лікарня №2 

ім. В.П. Павлусенка" 

Житомирської міської ради 

Придбано ультразвукову 

систему

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки

                    1400,0
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3.4. Придбання медичного обладнання - 

УЗД апарату портативного для 

Комунального підприємства "Лікарня 

№1" Житомирської міської ради. Адреса: 

10000, м.Житомир, вул. В.Бердичівська, 

70 (субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)

Управління охорони здоров'я 

міської ради, КП "Лікарня 

№1" Житомирської міської 

ради 

Придбано УЗД апарат 

портативний

1020,0

3.5. Придбання спеціалізованого 

автомобіля швидкої медичної допомоги 

для Комунального підприємства "Лікарня 

№1" Житомирської міської ради. Адреса: 

10000, м.Житомир, вул. В.Бердичівська, 

70 (субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій)

Управління охорони здоров'я 

міської ради, КП "Лікарня 

№1" Житомирської міської 

ради 

Придбано спеціалізований 

автомобіль швидкої медичної 

допомоги

1980,0

3.6. Придбання медичного обладнання - 

системи для гемодіалізу для 

Комунального підприємства "Лікарня №2 

ім. В.П. Павлусенка" Житомирської 

міської ради. Адреса: м.Житомир, вул. 

Р.Шухевича, 2А (субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій)

Управління охорони здоров'я 

міської ради, КП "Лікарня №2 

ім. В.П. Павлусенка" 

Житомирської міської ради 

Придбано систему для 

гемодіалізу

1000,0
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3.7. Придбання медичного обладнання - 

системи ультразвукової для 

Комунального підприємства "Лікарня №2 

ім. В.П. Павлусенка" Житомирської 

міської ради. Адреса: м.Житомир, вул. 

Р.Шухевича, 2А  (субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій)

Управління охорони здоров'я 

міської ради, КП "Лікарня №2 

ім. В.П. Павлусенка" 

Житомирської міської ради 

Придбано ультразвукову 

систему

2000,0

4 Здійснювати заходи щодо 

профілактики захворювань та 

комунікації в інтересах 

громадського здоров'я 

4.1. Забезпечення імунізації, 

діагностичного процесу та лікування за 

допомогою імунобіологічних засобів 

тощо 

Управління охорони здоров'я 

міської ради, заклади охорони 

здоров'я міської ради 

У разі відсутності 

централізованих поставок 

здійснюється забезпечення 

травматологічних пунктів 

антирабічною вакциною, 

протиправцевою сироваткою 

тощо. Взято участь в 

організації вакцинації 

населення міста проти Covid-

19 . Щомісячно здійснюється 

моніторинг і аналіз виконання 

плану профілактичних 

щеплень. Щомісячно 

проводився моніторинг і аналіз 

виконання плану 

профілактичних щеплень по 

м.Житомиру

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки

4.2. Впровадження вакцинації проти 

вірусу папіломи людини дівчат вікової 

групи 9-14 років за згодою батьків з 

метою профілактики захворювання на 

рак шийки матки

Управління охорони здоров'я 

міської ради, заклади охорони 

здоров'я міської ради 

Закуплено 192 од. вакцини для 

профілактики захворювань, що 

викликаються вірусом 

папіломи людини. 

Вакциновано 109 дівчаток 

вікової групи 9-14 років, з них 

93 дівчинки отримали 2 дози

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки
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4.3. Збереження репродуктивного 

здоров'я, профілактика ВІЛ/СНІДу та 

формування відповідальної поведінки 

серед підлітків та молоді щодо власного 

здоров'я 

Управління охорони здоров'я 

міської ради, заклади охорони 

здоров'я міської ради 

На базі КП "Дитяча лікарня" 

Житомирської міської ради 

функціонує "Клініка дружня до 

молоді". Відділення надає 

медико-соціальну і 

психологічну допомогу 

підліткам і молоді. 

Співробітниками відділення 

проводяться бесіди, семінари-

тренінги, відеолекторії, лекції, 

профілактичні акції, молодіжні 

форуми, виступи по радіо та 

телебаченню, індивідуальні 

консультації тощо. Крім того, 

у відділенні проводиться 

тестування на ВІЛ-інфекцію, 

відвідувачі, за потреби, можуть 

отримати засоби контрацепції

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки

5 Провести заходи із запобігання 

поширенню коронавірусної 

інфекції 

5.1. Придбання засобів індивідуального 

захисту, медичного обладнання, 

дезінфікуючих засобів, засобів 

діагностики, лікування, проведення 

обстежень методами імуноферментного 

аналізу, полімеразної ланцюгової реакції, 

інших досліджень та заходів, пов'язаних 

із запобіганням розповсюдження 

коронавірусної інфекції тощо

  

Управління охорони здоров'я 

міської ради, заклади охорони 

здоров'я міської ради 

Придбано лікарський засіб 

Тоцилізумаб для лікування 

пацієнтів з COVID-19.  

Спрямовані видатки на 

створення та оснащення 

центру вакцинації населення 

від Covid - 19. Для 

забезпечення ліжкового фонду 

централізованою подачею 

кисню в КП "Дитяча лікарня 

імені В.Й. Башека" додатково 

облаштовано 18 кисневих 

точок

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки
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6 Забезпечити рівні умови для 

отримання послуг у сфері 

медицини різними групами 

жінок та чоловіків, дівчат та 

хлопців

6.1. Забезпечення доступності медичних 

послуг для різних груп населення (у тому 

числі відео-, аудіо супровід, дублювання 

шрифтом Брайля, безбар'єрне 

середовище тощо)

Управління охорони здоров'я 

міської ради, заклади охорони 

здоров'я міської ради

Усі амбулаторії сімейної 

медицини оснащено вивісками 

та табличками з шрифтом 

Брайля, заклади охорони 

здоров'я вторинного рівня 

медичної допомоги - частково. 

Придбано 171 од. таблиць 

Брайля. 

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки

7 Врахувати гендерну складову в 

інфраструктурі закладів охорони 

здоров'я Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади

7.1. Проведення гендерного аудиту 

доступності і безпеки закладів охорони 

здоров'я та прилеглих до них територій

Управління охорони здоров'я 

міської ради, заклади охорони 

здоров'я міської ради

У закладах охорони здоров'я 

міста експертами проведено 

технічне обстеження будівель і 

територій, за результатами 

якого надано рекомендації 

щодо усунення виявлених 

недоліків у окремих закладах. 

Недоліки усунено. 

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки

7.2. Облаштування приміщень закладів 

охорони здоров'я та прилеглих територій  

з урахуванням потреб різних цільових 

груп (пандуси, пристосовані двері, меблі, 

зручні лави та стільці, внутрішні 

комфортні туалети, що відповідають 

стандартам, місць для паркування 

транспортних засобів тощо)

Управління охорони здоров'я 

міської ради, заклади охорони 

здоров'я міської ради

На етапі виконання проєктних 

робіт на проведення 

реконструкцій, капітальних 

ремонтів будівель та 

приміщень закладів охорони 

здоров'я передбачаються 

умови для вільного доступу до 

них всіх категорій громадян. 

КП "Лікарня № 1" проведено 

поточний ремонт пандусів у 

пологовому, урологічному 

корпусах стаціонару та 

поліклініці № 2; закуплено 38 

одиниць поручнів, якими 

облаштовано туалети відділень 

терапевтичного корпусу, 

травматології стаціонару та 

поліклініки № 2

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки
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7.3. Застосування в закладах охорони 

здоров'я практик дружніх до сім'ї 

(столики для зміни пелюшок, 

умивальники дитячого розміру, 

неслизька підлога, дитячі захисні 

сидіння, безпечні ігрові зони, зручні зони 

очікування для різних цільових груп, 

місця для дитячих візків та інших 

великогабаритних речей тощо)

Управління охорони здоров'я 

міської ради, заклади охорони 

здоров'я міської ради

У всіх дитячих амбулаторіях 

створено зручні зони 

очікування - кімнати та 

куточки для мам з дітьми, які 

оснащено сучасними зручними 

меблями, дитячими 

безкаркасними кріслами, 

телевізорами, розвиваючими 

іграми тощо. Наявні столики 

для зміни пелюшок, місця для 

дитячих візків тощо

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки

8 Покращення послуг у сфері 

медицини жителям 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади

8.1. Закупівля опорними закладами 

охорони здоров'я послуг щодо 

проєктування та встановлення кисневих 

станцій (субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам) 

Управління охорони здоров'я 

міської ради, заклади охорони 

здоров'я міської ради

Для КП "Лікарня № 1" 

придбано генератор кисню та 

кріогенну ємність

Цільова програма розвитку 

охорони здоров’я 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки

                    1530,6

1 Покращити рівень 

забезпеченості соціально 

незахищених верств населення

1.1. Надання різних видів адресних 

матеріальних допомог пенсіонерам, 

інвалідам, малозабезпеченим верствам 

населення та іншим категоріям громадян  

Департамент соціальної 

політики  міської ради, 

громадські організації 

Адресну матеріальну допомогу 

отримали 2124 особи, одноразову 

грошову виплату міського голови - 

942 особи, матеріальну допомогу за 

рахунок коштів на виконання 

депутатських повноважень -677 

осіб, щомісячну матеріальну 

допомогу за почесне звання 

Заслужений донор України" - 2 

особи, одноразову допомогу - 287 

осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по 

зору, 42 родини, які мають шість і 

більше дітей (на неповнолітніх 

дітей). Адресна матеріальна 

допомога надається 14 особам, 

хворим на фенілкетонурію, старшим 

14 років, на придбання лікувального 

харчування. Одноразову грошову 

допомогу отримали 7 осіб, яким 

виповнилось 100 і більше років 

тощо

Комплексна Програма 

соціального захисту населення 

Житомирської міської 

об'єднаної  територіальної  

громади на 2021-2025 роки

Соціальна підтримка та допомога 
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2 Забезпечити підтримку окремих 

категорій громадян

2.1. Забезпечення додатковими 

гарантіями окремих категорій громадян  

Департамент соціальної 

політики  міської ради, 

управління охорони здоров'я 

міської ради

Пільги на оплату житлово-

комунальних послуг отримали 

186 осіб з інвалідністю 1 та 2 

групи по зору. Щомісячна 

грошова компенсація витрат на 

автомобільне паливо надається 

одному Герою Соціалістичної 

праці та двом Героям України

Комплексна Програма 

соціального захисту населення 

Житомирської міської 

об'єднаної  територіальної  

громади на 2021-2025 роки

2.2. Забезпечити надання соціальних 

допомог, пільг, компенсацій та житлових 

субсидій

Департамент соціальної 

політики  міської ради, 

управління соціального 

захисту населення 

Богунського та 

Корольовського районів

529 фізичних осіб отримали виплати 

за надання послуг з догляду за 

громадянами похилого віку, 

особами з інвалідністю, дітьми з 

інвалідністю, хворими, які не здатні 

до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги. 

Пільги і субсидії на оплату житлово-

комунальних послуг отримали 

25717 осіб. Допомогу сім'ям з 

дітьми, компенсацію окремим 

категоріям населення, підтримку 

малих групових будинків та оплату 

послуг з догляду за дитиною 

отримали 14754 особи. Соціальні 

стипендії отримали 1160 студентів 

(курсантів) закладів фахової 

передвищої та вищої освіти. 

Забезпечено пільгові перевезення 

приміським залізничним 

транспортом окремих категорій 

громадян (56001 од. пільговий 

проїзний квиток). Пільгою з послуг 

зв'язку користуються 2270 осіб

Комплексна Програма 

соціального захисту населення 

Житомирської міської 

об'єднаної  територіальної  

громади на 2021-2025 роки
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3 Забезпечити надання соціальних 

та реабілітаційних послуг

3.1. Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, не 

здатних до самообслуговування у зв'язку 

з похилим віком, хворобою, інвалідністю, 

а також громадян, які перебувають у 

складних життєвих обставинах

Департамент соціальної 

політики  міської ради, 

Житомирський міський 

територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Житомирської міської ради

Житомирським міським 

територіальним центром 

соціального обслуговування 

Житомирської міської ради 

забезпечено соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, не 

здатних до 

самообслуговування у зв'язку з 

похилим віком, хворобою, 

інвалідністю, а також 

громадян, які перебувають у 

складних життєвих обставинах

Комплексна Програма 

соціального захисту населення 

Житомирської міської 

об'єднаної  територіальної  

громади на 2021-2025 роки

3.2. Забезпечення надання 

реабілітаційних послуг дітям з 

інвалідністю

Департамент соціальної 

політики  міської ради, Центр 

комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю 

Житомирської міської ради

Реабілітаційні послуги в 

Центрі комплексної 

реабілітації для дітей з 

інвалідністю Житомирської 

міської ради отримали  345 

дітей з інвалідністю 

Комплексна Програма 

соціального захисту населення 

Житомирської міської 

об'єднаної  територіальної  

громади на 2021-2025 роки

3.3. Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації для обладнання сенсорної 

кімнати для інклюзивних дітей для 

Центру комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю Житомирської 

міської ради. Адреса: 10008, м.Житомир, 

вул. С.Ріхтера, 23 (субвенція з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій)

Департамент соціальної 

політики  міської ради, Центр 

комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю 

Житомирської міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

15,0
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3.4. Обладнання сенсорної кімнати для 

інклюзивних дітей для Центру 

комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю Житомирської міської ради. 

Адреса: 10008, м.Житомир, вул. 

С.Ріхтера, 23 (субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій)

Департамент соціальної 

політики  міської ради, Центр 

комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю 

Житомирської міської ради

Обладнано сенсорну кімнату 

для інклюзивних дітей в 

Центрі комплексної 

реабілітації для дітей з 

інвалідністю Житомирської 

міської ради

370,0

3.5. Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації для обладнання соляної 

кімнати для інклюзивних дітей для Центру 

комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю Житомирської міської ради. 

Адреса: 10008, м.Житомир, вул. С.Ріхтера, 

23 (субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій)

Департамент соціальної 

політики  міської ради, Центр 

комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю 

Житомирської міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

15,0

3.6. Обладнання соляної кімнати для 

інклюзивних дітей для Центру 

комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю Житомирської міської ради. 

Адреса: 10008, м.Житомир, вул. 

С.Ріхтера, 23 (субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій)

Департамент соціальної 

політики  міської ради, Центр 

комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю 

Житомирської міської ради

Обладнано соляну кімнату для 

інклюзивних дітей в Центрі 

комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю 

Житомирської міської ради

500,0
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4 Забезпечити підтримку 

учасників АТО/ООС та членів 

сімей загиблих учасників 

АТО/ООС

4.1. Забезпечення додаткових пільг, 

покращення житлових умов, 

оздоровлення та санаторно-курортне 

лікування, соціальна підтримка учасників 

АТО та членів сімей загиблих учасників 

АТО

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

управління соціального 

захисту населення 

Богунського та 

Корольовського районів, 

відділ по обліку та розподілу 

жилої площі міської ради

Матеріальну допомогу надано 71 

учаснику АТО. Щомісячна адресна 

матеріальна допомога надається 24 

дітям загиблих (померлих) 

військовослужбовців.  Санаторно-

курортне лікування отримали 27 

осіб членів сімей, загиблих 

учасників АТО/ООС, грошову 

компенсацію - 51 особа.  Лікуванням 

та медичною реабілітацією 

забезпечено 88 осіб. Послуги з 

психологічної реабілітації отримали 

137 осіб, з соціальної та професійної 

адаптації - 56 осіб. Пільги на 

житлово-комунальні послуги за 

рахунок коштів місцевого бюджету 

отримали 140 осіб. Грошову 

компенсацію за належні для 

отримання жилі приміщення 

отримали 10 осіб

Комплексна Програма 

соціального захисту населення 

Житомирської міської 

об'єднаної  територіальної  

громади на 2021-2025 роки

5 Забезпечити залучення до 

надання соціальних послуг 

громадських організацій

5.1. Забезпечення надання фінансової та 

організаційної підтримки громадським та 

благодійним організаціям Житомирської 

міської об'єднаної територіальної 

громади на реалізацію соціальних 

проєктів, спрямованих на допомогу 

малозахищеним верствам населення, 

залучення їх до активного способу життя

Департамент соціальної 

політики міської ради,

громадські організації 

Житомирської об'єднаної 

територіальної громади (за 

згодою) 

Фінансову підтримку на реалізацію 

тематичних соціальних проєктів 

отримали ГО "Кіборги Полісся" 

(проєкт "Постріл у минуле"), 

ЖВВБО "Турбота про літніх людей" 

(проєкт "Турбуємось про Вас - 

бажаємо здоров'я", "Відважним від 

турботливих"), ГО "Територія 

здоров'я, краси та успіху" (проєкт 

"Житомирська майстерня активного 

та здорового довголіття"), БО 

"Благодійний фонд "Роби добро, 

даруй надію" (проєкт "Свято 

дитинства до Дня захисту дітей"), 

БО "Благодійний фонд "Я - мама" 

(проєкт "Повіримо у себе"), ЖОГО 

"Милосердя" (проєкт "Створимо 

дозвілля власними руками"), 

Товариство інвалідів 

Корольовського району (проєкт 

"Інформаційно-просвітницька 

кампанія "Людина з інвалідністю в 

умовах пандемії COVID-19")

Комплексна Програма 

соціального захисту населення 

Житомирської міської 

об'єднаної  територіальної  

громади на 2021-2025 роки
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6 Забезпечити здійснення 

соціальної роботи з молоддю, 

дітьми та сім'ями різних 

категорій, які перебувають або 

мають ризик потрапити у  

складні життєві обставини

6.1. Надання соціальних послуг жінкам, 

чоловікам / сім'ям відповідно до 

визначених потреб, здійснення заходів 

щодо запобігання потрапляння та  

мінімізації чи подолання складних 

життєвих обставин

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради

На обліку сімей, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, 

перебуває 524 сім'ї, де 

виховується 909 дітей. 

Зазначеним сім'ям за 

результатами оцінювання 

потреб надаються соціальні 

послуги відповідно до 

Державних стандартів. 

Послуга соціального 

супроводу надається 116 

сім'ям (в них 220 дітей)

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія для самореалізації 

молоді та підтримки сім'ї" на 

2021-2025 роки

Охорона дитинства

1 Забезпечити влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у 

сімейні форми виховання

1.1. Будівництво двох дитячих будинків 

сімейного типу

Служба (управління) у 

справах дітей міської ради, 

Благодійний фонд "Міст в 

життя" 

Двоповерхові будинки площею 

290 кв.м. побудовані за 

спеціально розробленим 

стандартом та планом. Влітку 

будинки передали 

новоствореним родинам, які 

прийняли на виховання і 

спільне проживання 11 дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування

Програма забезпечення та 

захисту прав дітей 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2021 роки

1.2. Придбання меблів, побутової техніки 

та інших предметів тривалого вжитку для 

облаштування новостворених дитячих 

будинків сімейного типу 

Служба (управління) у 

справах дітей міської ради, 

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради, Благодійний фонд "Міст 

в життя" 

Придбання меблів, побутової 

техніки та інших предметів 

тривалого вжитку для 

облаштування новостворених 

дитячих будинків сімейного 

типу не здійснювалося

Програма забезпечення та 

захисту прав дітей 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2021 роки
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2 Забезпечити житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа

2.1. Забезпечення  дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа  соціальним житлом 

шляхом  співфінансування з місцевого та 

обласного бюджетів в рамках відповідної 

обласної програми, в тому числі 

рецензування звітів і витрати пов’язані з 

купівлею та оформленням права 

власності на житло 

Служба (управління) у 

справах дітей міської ради

Особі з числа дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

надано на праві користування 

житлове приміщення з 

житлового фонду соціального 

призначення, а саме:  

однокімнатну квартиру 

загальною площею 29,7 кв.м. 

Квартира повністю придатна 

для проживання

Програма забезпечення та 

захисту прав дітей 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2021 роки

2.2. Облаштування соціального житла Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради, служба (управління) у 

справах дітей міської ради

Облаштовано соціальне житло 

(2 квартири). Придбано 

електричні прилади, газову 

плиту та меблі

Програма забезпечення та 

захисту прав дітей 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2021 роки

3 Забезпечити умови проживання 

для дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, у тому числі для 

дітей з інвалідністю та осіб з їх 

числа максимально наближені до 

сімейних

3.1. Нове будівництво малого групового 

будинку за адресою: м. Житомир, вул. 

Велика Бердичівська, 70

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виконання заходу перенесено 

на 2022 рік

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

4 Сприяти проведенню 

превентивної роботи щодо 

запобігання соціальному 

сирітству, подоланню 

бездоглядності, безпритульності 

серед дітей та жорстокого 

поводження з ними

4.1. Облаштування та функціонування 

палат для термінового влаштування 

дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах

Служба (управління) у 

справах дітей міської ради, 

управління охорони здоров'я 

міської ради 

В палатах для термінового 

влаштування дітей, які 

опинилися у складних 

життєвих обставинах, 

перебувало 56 дітей

Програма забезпечення та 

захисту прав дітей 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2021 роки
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Громадська безпека 

1 Забезпечити готовність органів 

управління та сил цивільного 

захисту до дій за призначенням

1.1. Забезпечення готовності до дій 

оперативної групи управління

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

міської ради

Забезпечується готовність 

оперативної групи управління 

до дій за призначенням 

Програма забезпечення 

техногенної та пожежної 

безпеки, захисту населення і 

територій Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій на 2020-

2022 роки

1.2. Забезпечення спеціальним одягом, 

взуттям та матеріально-технічними 

засобами територіальних формувань 

цивільного захисту

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

міської ради

Фінансування заходу не 

здійснювалось. Кошти, 

передбачені на реалізацію 

заходу. повернуті до місцевого 

бюджету

Програма забезпечення 

техногенної та пожежної 

безпеки, захисту населення і 

територій Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій на 2020-

2022 роки

2 Підвищити рівень хімічного 

захисту населення

2.1. Вилучення ртуті та організація 

заходів з її утилізації 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

міської ради

Фінансування заходу не 

здійснювалось. Кошти, 

передбачені на реалізацію 

заходу. повернуті до місцевого 

бюджету

Програма забезпечення 

техногенної та пожежної 

безпеки, захисту населення і 

територій Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій на 2020-

2022 роки

3 Забезпечити безпеку 

перебування людей на водних 

об'єктах

3.1. Матеріально-технічне забезпечення 

заходів безпеки перебування людей на 

водних об'єктах

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

міської ради

Фінансування заходу не 

здійснювалось. Кошти, 

передбачені на реалізацію 

заходу. повернуті до місцевого 

бюджету

Програма забезпечення 

техногенної та пожежної 

безпеки, захисту населення і 

територій Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій на 2020-

2022 роки
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4 Забезпечити розвиток, 

удосконалення та модернізацію 

міської системи 

відеоспостереження

4.1. Придбання, монтаж та налаштування 

засобів відеоспостереження в 

громадських місцях, на майданах та 

вулицях міста

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

міської ради 

В межах реконструкції та 

будівництва об'єктів 

встановлено: 2 відеокамери у 

скейт-парку на бульварі 

Новому, 2 камери біля 

пам'ятнику Героям АТО/ООС, 

6 камер у сквері на майдані 

Путятинському, 5 камер у 

сквері на перехресті вул. 

Театральна - вул. Велика 

Бердичівська, 16 камер на 

набережній у парку ім. 

Гагаріна. Встановлено 

об'єктову систему 

відеоспостереження в сквері 

"Музей каменю"

Програма Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

"Безпечне місто" на 2020-2022 

роки 

4.2. Придбання, монтаж та налаштування 

засобів відеоспостереження у 

громадському транспорті та вулично-

шляховій мережі 

Управління транспорту і 

зв’язку міської ради

Захід програми перенесено на 

2022 рік

Програма Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

"Безпечне місто" на 2020-2022 

роки 

4.3. Придбання, монтаж та налаштування 

засобів відеоспостереження на 

комунальних підприємствах (об'єктах) 

житлового господарства

Управління комунального 

господарства міської ради

Захід програми перенесено на 

2022 рік

Програма Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

"Безпечне місто" на 2020-2022 

роки 

4.4. Придбання, монтаж та налаштування 

засобів відеоспостереження в 

комунальних закладах освіти

Департамент освіти міської 

ради

Захід програми перенесено на 

2022 рік

Програма Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

"Безпечне місто" на 2020-2022 

роки 

4.5. Придбання, монтаж та налаштування 

засобів відеоспостереження на 

спортивних майданчиках

Управління у справах, сім'ї, 

молоді та спорту міської ради

Захід програми перенесено на 

2022 рік

Програма Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

"Безпечне місто" на 2020-2022 

роки 
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4.6. Придбання, монтаж та налаштування 

засобів відеоспостереження на 

комунальних підприємствах (об'єктах) 

комунального господарства

Управління житлового 

господарства міської ради

Захід програми перенесено на 

2022 рік

Програма Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

"Безпечне місто" на 2020-2022 

роки 

5 Сприяти матеріально-технічному 

забезпеченню готовності 

Житомирського міського відділу 

УДСНС у Житомирській області 

на виконання завдань за 

призначенням

5.1. Придбання паливно-мастильних 

матеріалів, аварійно-рятувального 

обладнання, форменого та спеціального 

одягу, засобів захисту органів дихання 

(субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету) 

Житомирський міський відділ 

УДСНС у Житомирській 

області

Придбано паливно-мастильні 

матеріали, аварійне 

спорядження, формений та 

спеціальний одяг 

Програма забезпечення 

техногенної та пожежної 

безпеки, захисту населення і 

територій Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій на 2020-

2022 роки

Відповідальне ставлення до 

тварин1 Забезпечити регулювання 

чисельності безпритульних 

тварин

1.1. Виконання заходів щодо належного 

поводження з безпритульними тваринами 

(відлов, стерилізація, вакцинація від 

сказу, адопція тощо)

Управління охорони здоров'я  

міської ради, КП "Центр 

захисту тварин" 

Житомирської міської ради

Здійснено відлов 797 

безпритульних тварин, 

повернено на місце відлову – 

792. Стерилізовано 360 собак 

та 661 кішку, кастровано 100 

собак та 124 коти. Повторно 

вакциновано від сказу 432 

особини. Забезпечено 

утримання тварин без 

годування 905 діб, з 

годуванням – 1872 доби. 

Здійснено кремацію 90 тварин, 

евтаназію 13 особин

Міська програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - дружня 

до тварин" на 2021-2023 роки

1.2. Придбання шприцемету для відлову 

безпритульних собак

Управління охорони здоров'я 

міської ради, КП "Центр 

захисту тварин" 

Житомирської міської ради  

Кошти на реалізацію заходу в 

місцевому бюджеті не 

передбачені

Міська програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - дружня 

до тварин" на 2021-2023 роки
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2 Забезпечити належні умови для 

функціонування КП "Центр 

захисту тварин"

2.1. Капітальний ремонт частини 

приміщення КП "Центр захисту тварин" 

Житомирської міської ради 

Управління капітального 

будівництва міської ради

 Захід перенесено на 2022 рік Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

3 Інформування населення 

громади щодо гуманного 

поводження з тваринами через 

різні канали комунікації

3.1. Розробка та впровадження 

навчальних проєктів у дошкільних та 

загальноосвітніх закладах щодо 

гуманного поводження з тваринами

Управління охорони здоров'я  

міської ради, КП "Центр 

захисту тварин" 

Житомирської міської ради  

Представники КП "Центр 

захисту тварин" міської ради 

та ГО "Кіт Пес Єнот Корова" 

провели 20 "Уроків Доброти" 

серед початкових класів 

гуманітарної гімназії №23.

Впродовж року в Центрі 

навчали дітей та учнів закладів 

освіти гуманному ставленню 

до тварин

Міська програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - дружня 

до тварин" на 2021-2023 роки

Гендерна політика

                                     Забезпечити інституційну 

спроможність органу місцевого 

самоврядування щодо 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у 

Житомирській міській ОТГ

1.1. Організація та проведення тренінгів, 

семінарів для посадових осіб місцевого 

самоврядування, депутатського корпусу 

та інших зацікавлених осіб

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради, 

інші виконавчі органи, 

громадські організації (за 

згодою) 

Проведено вебінари 

"Гендерний аналіз: теорія та 

практика застосування" та 

"Підготовка програмних 

документів з урахуванням 

гендерних аспектів" для 

працівників виконавчих 

органів ради, відповідальних за 

питання забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і 

чоловіків за рахунок залучених 

коштів

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія рівних можливостей 

на 2020-2025 роки"

1.2. Підготовка та поширення 

методичних матеріалів (у різних формах) 

про практичні аспекти врахування 

гендерного підходу у діяльність органу 

місцевого самоврядування

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради, 

інші виконавчі органи, 

громадські організації (за 

згодою) 

Виготовлено та поширено 

буклет "Гендерний профіль 

сфери охорони здоров'я 

Житомирської міської 

територіальної громади"

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія рівних можливостей 

на 2020-2025 роки"
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1.3. Підготовка промоційних матеріалів з 

поширення досвіду діяльності 

Житомирської міської ради у сфері 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради, 

інші виконавчі органи ради, 

громадські організації (за 

згодою) 

Кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходу не 

передбачені

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія рівних можливостей 

на 2020-2025 роки"

2 Забезпечити врахування 

гендерної складової у процесі 

формування та реалізації 

місцевої політики

2.1. Створення гендерного портрету ради 

та гендерного профілю громади

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради, 

інші виконавчі органи ради

Створено "Гендерний профіль 

Житомирської міської ради", 

який поширено серед 

зацікавлених сторін

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія рівних можливостей 

на 2020-2025 роки"

2.2. Проведення гендерних аудитів 

(у різних сферах життєдіяльності міста)

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради, 

інші виконавчі органи, 

громадські організації (за 

згодою) 

Розроблено, опубліковано та 

поширено методичні 

рекомендації щодо проведення 

гендерного аудиту безпеки 

території. Електронний варіант 

розміщено на офіційному сайті 

Житомирської міської ради. 

Проведено навчальний вебінар 

щодо методики проведення 

гендерного аудиту безпеки 

території для працівників 

сфери освіти. Проведено 

гендерні аудити безпеки у 24 

закладах дошкільної освіти та 

17 закладах загальної 

середньої освіти

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія рівних можливостей 

на 2020-2025 роки"

  

2.3. Підтримка проєктів, спрямованих на 

забезпечення гендерної рівності

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради, 

інші виконавчі органи, 

громадські організації (за 

згодою) 

Реалізовано проєкти: "Жіночі 

портрети лідерства" (спільно з 

ГО "Скриня корисних справ"); 

"Гендерні бюджетні ініціативи 

Житомира" та "Гендерні 

студії" (спільно з ЖОМГО 

"Паритет")

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія рівних можливостей 

на 2020-2025 роки"
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3 Сприяти підвищенню гендерної 

свідомості та формуванню 

моделі поведінки, вільної від 

стереотипних уявлень про ролі 

жінок і чоловіків у різних сферах 

життєдіяльності громади  і 

суспільства в цілому

3.1. Проведення інформаційних кампаній 

щодо формування моделі поведінки, 

вільної від стереотипних уявлень про 

ролі жінок і чоловіків у різних сферах 

життєдіяльності суспільства

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради

Проведено інформаційну акцію 

серед депутатського корпусу з 

нагоди 8 Березня "Права замість 

квітів" з рекомендаціями щодо 

привітань з нагоди свята. 

Проведено вікторину щодо 

історії виникнення та сутності 

Міжнародного дня боротьби за 

права жінок і міжнародний мир. 

Проведено інформаційну акцію 

"Політика без сексизму" 

(поширено тематичні листівки 

серед депутатського корпусу 

Житомирської міської та 

обласної ради, а також інших 

цільових аудиторій). 

Презентовано результати 

дослідження ставлення населення 

України до дискримінаційної за 

ознакою статі реклами для 

педагогів та членів міжвідомчої 

комісії

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія рівних можливостей 

на 2020-2025 роки"

3.2. Проведення циклу заходів щодо 

підвищення лідерського потенціалу 

жінок

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради

Працівниці Житомирської 

міської ради та громадські 

активістки взяли участь у 

всеукраїнському марафоні 

"Час жіночого лідерства", де 

виступили як учасниці так і 

спікерки, встановивши разом з 

іншими учасницями марафону 

рекорд України у номінації 

"Найдовший національний 

жіночий марафон". В рамках 

Днів Німеччини в Україні 

проведено гендерну 

майстерню "Участь жінок у 

політиці: досвід Німеччини та 

України"

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія рівних можливостей 

на 2020-2025 роки"



71

4 Забезпечити системну діяльність 

з протидії та запобіганню 

торгівлі людьми, домашньому й 

гендерно зумовленому 

насильству, множинній 

дискримінації

4.1. Проведення інформаційно-

просвітницької роботи серед громади 

щодо запобігання жорстокому 

поводженню з дітьми, домашньому 

насильству та дискримінації за ознакою 

статі, протидії торгівлі людьми

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту, 

департамент освіти, служба 

(управління) у справах дітей 

міської ради, міський центр 

соціальних служб міської 

ради, громадські організації 

(за згодою) 

Інформація про національну 

гарячу лінію, телефони служб 

юридичної, психологічної та 

іншої підтримки періодично 

поновлюється на сайті 

Житомирської міської ради, 

Фейсбук сторінці управління у 

справах сім'ї, молоді та спорту 

міської ради, департаменту 

освіти міської ради, 

Житомирського міського 

центру соціальних служб 

міської ради

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія рівних можливостей 

на 2020-2025 роки"

4.2. Надання підтримки громадським 

об'єднанням у реалізації проєктів, 

спрямованих на підвищення рівня 

поінформованості громадян щодо 

запобігання та протидії торгівлі людьми

Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради, 

громадські організації (за 

згодою) 

Проведено інформаційні 

заходи з нагоди Міжнародного 

дня протидії торгівлі людьми у 

липні 2021 року спільно з ГО 

"Авенір". Реалізовано проєкт 

"Ні торгівлі людьми!". 

Проведено акцію "Хода за 

свободу" з нагоди відзначення 

Європейського дня протидії 

торгівлі людьми

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - 

територія рівних можливостей 

на 2020-2025 роки"

Інші заходи

1 Створити та забезпечити 

функціонування центрів надання 

адміністративних послуг, у тому 

числі послуг соціального 

характеру, в форматі прозорий 

офіс

1.1. Реконструкція приміщень 

адміністративної будівлі м.Житомира, 

пов'язана зі створенням і забезпеченням 

функціонування центрів надання 

адміністративних послуг, у тому числі 

послуг соціального характеру, в форматі 

"Прозорий офіс" за адресою: м.Житомир, 

вул. Перемоги, 55

Управління капітального 

будівництва міської ради

Влаштовано декілька вікон, у 

зв'язку із відсутністю 

фінансування роботи не 

проводились.

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки
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2 Забезпечити потреби виборчого 

округу на об'єкти соціально-

культурного та житлово-

комунального господарства 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади за 

пропозиціями депутатів міської 

ради та Житомирської обласної 

ради

2.1. Проведення благоустрою території 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади, ремонтів 

житлового фонду, зміцнення матеріально-

технічної бази бюджетних установ та 

комунальних підприємств, надання 

матеріальної допомоги, інші видатки 

щодо розвитку культури, освіти, охорони 

здоров'я, спорту, соціального захисту, 

житлово-комунального господарства та 

виконання заходів міських цільових 

програм

Виконавчі органи міської 

ради

Забезпечено потреби виборчих 

округів на об'єкти соціально-

культурного та житлово-

комунального господарства 

громади за пропозиціями 

депутатів міської ради та 

Житомирської обласної ради

В межах бюджетних 

призначень

3 Забезпечити реалізацію 

пріоритетних проєктів в 

мікрорайонах міста 

3.1. Реалізація проєктів соціально-

економічного розвитку громади, в тому 

числі:

Виконавчий комітет міської 

ради, виконавчі органи 

міської ради

27000,0

3.1.1. Капітальний ремонт території 

благоустрою скверу на розі вул. 

Перемоги та майдану Короленка в 

м.Житомирі 

(в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває підготовка документів 

для проведення тендеру

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                     2000,0

3.1.2. Реконструкція частини території 

благоустрою з організацією скверу на 

перехресті вулиць Троянівська та 

Радивилівська в м.Житомирі 

(в т.ч. ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває підготовка документів 

для проведення тендеру

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                     2000,0



73

3.1.3. Реконструкція частини території 

благоустрою з влаштуванням скверу за 

адресою: м.Житомир, проспект Миру, 9 

(в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Розпочато реконструкцію 

частини території благоустрою 

з влаштуванням скверу

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                     2500,0

3.1.4. Реконструкція спортивного 

майданчика Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№27 за адресою: м.Житомир, вул. 

Олександра Клосовського, 12 (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Розпочато роботи з 

реконструкції спортивного 

майданчика

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                      1500,0

3.1.5. Капітальний ремонт території 

благоустрою скверу на розі вулиць 

Князів Острозьких та М. Грушевського в 

м.Житомирі ( в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Проведено капітальний ремонт 

території благоустрою скверу

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                       400,0

3.1.6. Реалізація проєкту "Безпечно до 

школи. Капітальний ремонт частини 

вулиці Тараса Бульби-Боровця з 

влаштуванням пішохідних доріжок та 

зупинок громадського транспорту у 

м.Житомирі"

Управління капітального 

будівництва міської ради

Проведено капітальний ремонт 

частини вулиці Тараса Бульби-

Боровця з влаштуванням 

пішохідних доріжок та 

зупинок громадського 

транспорту. Рівень виконання 

робіт становить 50%.

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                     3600,0
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3.1.7. Реконструкція території 

благоустрою скверу (біля пам'ятника 

Жертвам Голодомору) за адресою: 

м.Житомир, майдан Путятинський

Управління капітального 

будівництва міської ради

Здійснено реконструкцію 

території благоустрою скверу

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                     4000,0

3.1.8. Капітальний ремонт тротуарів по 

вул. Шевченка в м.Житомирі 

(в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Проведено капітальний ремонт 

тротуарів

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                     1833,0

3.1.9. Капітальний ремонт тротуарів по 

вул. Івана Гонти (вул. Івана Гонти буд. 70 

- вул. Івана Гонти буд. 46, праворуч) в 

м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Проведено капітальний ремонт 

тротуарів

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                      500,0

3.1.10. Придбання та встановлення 

елементів дитячих майданчиків за 

адресами: вул. Космонавтів, 2, вул. 

Вітрука, 42/7, вул. Івана Огієнка, 12, вул. 

Вітрука, 27, вул. Льва Толстого, 15, 

провул. Шкільний, 2, вул. Космонавтів, 

2-а, вул. Слобідська, 17, вул. Офіцерська, 

12, вул. Офіцерська, 14, 3-й пров. 

Селецький, 7а

Управління житлового 

господарства міської ради

Придбано та встановлено 

елементи дитячих майданчиків 

за адресами: вул. Театральна, 

13, вул. Космонавтів, 2, вул. 

Вітрука, 42/7, вул. Івана 

Огієнка, 12, вул. Вітрука, 27, 

вул. Льва Толстого, 15, провул. 

Шкільний, 2, вул. Космонавтів, 

2-а, вул. Слобідська, 17, вул. 

Офіцерська, 12, вул. 

Офіцерська, 14, 3-й пров. 

Селецький, 7а

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

                    801,8
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3.1.11. Капітальний  ремонт пішохідної 

доріжки на прибудинковій території 

житлових будинків: вул. Огієнка, 12 та 

проїзд ІІ-й Польового майдану,5 у 

м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління житлового 

господарства міської ради

Здійснено капітальний ремонт 

пішохідної доріжки на 

прибудинковій території 

житлових будинків: вул. 

Огієнка, 12 та проїзд ІІ-й 

Польового майдану, 5

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

                      500,0

3.1.12. Реконструкція території 

благоустрою майдану Мистецькі Ворота 

в м.Житомирі ( в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Розпочато реконструкцію 

території благоустрою 

майдану

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                      4000,0

 3.1.13. Проведення капітального ремонту 

частини території благоустрою по вул. 

М.Грушевського,103 в м.Житомирі

(в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Проведено капітальний ремонт 

частини території благоустрою

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                       500,0

                         17,5

3.1.14. Організація та проведення 

Космічного фестивалю імені 

С.П.Корольова "KOROLEV AVIA FEST"

Управління культури міської 

ради

Організовано та проведено 

Космічний фестиваль імені 

С.П.Корольова "KOROLEV 

AVIA FEST"

500,0
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3.1.15. Придбання матеріалів та 

виконання поточного ремонту житлових 

будинків (покрівля, мережа 

водопостачання, зливова каналізація) та 

прибудинкових територій з благоустроєм 

за адресами: вул. Святослава Ріхтера, 30, 

вул. Леха Качинського, 20а. 

Управління житлового 

господарства міської ради

Придбані матеріали для 

виконання поточного ремонту 

житлових будинків (покрівля, 

мережа водопостачання, 

зливова каналізація) за 

адресами: вул. Довженка, 39, 

вул. Шевченка, 12в, вул. 

Любарська, 4, вул. Велика 

Бердичівська, 41, вул. 

Офіцерська, 12, вул. 

Святослава Ріхтера, 30, вул. 

Леха Качинського 20а

Програма житлового 

господарства  та поводження з 

відходами на території 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

                      198,2

3.1.16. Реконструкція спортивного 

майданчика на території Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№21 за адресою: м.Житомир, вул. 

Святослава Ріхтера, 6а (виготовлення 

ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

                      49,9

3.1.17. Ремонт стелі коридору основного 

приміщення ЖЗОШ № 27 

Департамент освіти міської 

ради

Проведено роботи з ремонту 

стелі

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      49,999

3.1.18. Придбання харчоварильного 

електричного котла  для Житомирського 

спеціального центру розвитку дитини  

№41

Департамент освіти міської 

ради

Придбано електричний 

харчоварильний котел

Міська цільова програма 

розвитку освіти Житомирської 

міської об`єднаної 

територіальної громади на 

період 2019-2021 років

                      43,835

3.1.19. Закупівля планшетів вихованцям 

ДБСТ 

Виконавчий комітет 

Житомирської міської ради, 

служба (управління) у 

справах дітей міської ради

Закуплено планшети для 

вихованців ДБСТ

139,99
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3.1.20. Закупівля обладнання та 

матеріалів для Міського центру 

ішемічної хвороби та некоронарогенних 

захворювань серця КП "Лікарня № 2 ім. 

В.П. Павлусенка"

Управління охорони здоров'я 

міської ради, КП "Лікарня №2 

ім. В.П. Павлусенка" 

Житомирської міської ради 

Закуплено обладнання для 

Міського центру ішемічної 

хвороби та некоронарогенних 

захворювань серця (апарати 

ЕКГ та шприцеві дозатори).

300,0

3.1.21. Закупівля обладнання для 

математичного кабінету ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 26

Департамент освіти міської 

ради

Придбано обладнання для 

математичного кабінету 

49,990

3.1.22. Придбання кабінету математики 

для ліцею № 2

Департамент освіти міської 

ради

Придбано обладнання для 

кабінету математики

49,990

3.1.23. Придбання обладнання для 

кабінету математики загальноосвітньої 

приватної школи І-ІІІ ступенів "Сяйво"

Департамент освіти міської 

ради

Придбано обладнання для 

кабінету математики

50,0

3.1.24. Реконструкція частини території 

благоустрою з влаштуванням скверу за 

адресою: м.Житомир, майдан 

Станишівський,7 (в т.ч. виготовлення 

ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває підготовка документів 

для проведення спрощеної 

закупівлі проєктних робіт

500,0

3.1.25. Закупівля та встановлення 

енергозберігаючих вікон у під'їздах 

житлового будинку ОСББ "Велика 

Бердичівська, 41" за адресою: 

м.Житомир, вул. В. Бердичівська, 41

Управління житлового 

господарства міської ради, 

управління муніципального 

розвитку міської ради 

Закуплено та встановлено 

енергозберігаючі вікна

130,0

3.1.26. Закупівля будівельних матеріалів, 

необхідних для проведення ремонту 

м'якої покрівлі житлового будинку ОСББ 

"Любарська,4", за адресою: м.Житомир, 

вул. Любарська,4

Управління житлового 

господарства міської ради, 

управління муніципального 

розвитку міської ради 

Закуплено будівельні 

матеріали для проведення 

ремонту

20,0

3.1.27. Закупівля та встановлення 

системи відео нагляду житлового 

будинку ОСББ "Біля Вежі" за адресою: 

м.Житомир, вул. Пушкінська, 25

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

міської ради 

Встановлено систему 

відеоспостереження житлового 

будинку ОСББ "Біля Вежі"

30,0
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3.1.28. Розроблення проєкту із 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: м.Житомир, вул. 

Павловська гора

Департамент містобудування 

та земельних відносин міської 

ради

Виконуються роботи з 

розробки проєкту із 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: 

м.Житомир, вул. Павловська 

гора

40,0

3.1.29. Закупівля вхідних дверей у 

під'їзди житлового будинку ОСББ 

"Довженка 39" за адресою: місто 

Житомир, вул. Довженка, 39

Управління житлового 

господарства міської ради, 

управління муніципального 

розвитку міської ради 

Закуплено вхідні двері 49,0

3.1.30. Закупівля вхідних 

теплозберігаючих дверей для житлового 

будинку ОСББ "Добробут - 12В" за 

адресою: м.Житомир, вул. Шевченка,12В

Управління житлового 

господарства міської ради, 

управління муніципального 

розвитку міської ради 

Закуплено вхідні двері 49,0

3.1.31. Закупівля та встановлення 

системи відеонагляду житлового будинку 

ОСББ "Лермонтовське-20" за адресою: 

м.Житомир, вул. Лермонтовська, 20 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

міської ради

Встановлено об'єктову систему 

відеоспостереження в ОСББ 

"Лермонтовське-20"

20,0

3.1.32. Закупівля елементів для 

облаштування дитячого майданчика за 

адресою: м. Житомир, вул. Театральна, 

13 ОСББ "Театральна,13"

Управління житлового 

господарства міської ради

Закуплено елементи дитячого 

майданчика

49,0

3.1.33. Придбання технологічного 

обладнання для Житомирського 

дошкільного навчального закладу № 42. а  

саме: сушильної машини  та морозильної 

скрині

Департамент освіти міської 

ради 

Придбано технологічне 

обладнання

31,497

3.1.34. Придбання технологічного 

обладнання для Житомирського 

дошкільного навчального закладу №73, 

а саме: морозильної скрині

Департамент освіти міської 

ради 

Придбано технологічне 

обладнання

12,5
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3.1.35. Придбання технологічного 

обладнання для Житомирського 

дошкільного навчального закладу № 70, 

а саме: однокамерного холодильника та 

морозильної камери для харчоблоку

Департамент освіти міської 

ради 

Придбано технологічне 

обладнання

14,67

3.1.36. Поповнення бібліотечного фонду 

закладів загальної середньої освіти 

(закупівля  книжок Ірини Озимок "У 

місті є Я", Ярослава Грицака "Подолати 

минуле. Глобальна історія України")

Департамент освіти міської 

ради 

Закуплено книжки Ірини 

Озимок "У місті є Я", Ярослава 

Грицака "Подолати минуле. 

Глобальна історія України" для 

бібліотек закладів загальної 

середньої освіти

49,9

3.1.37. Придбання електросушарок для 

рук для Житомирського дошкільного 

навчального закладу № 42

Департамент освіти міської 

ради 

Придбано електросушарки для 

рук

3,658

4 Сприяти матеріально-технічному 

забезпеченню готовності 

Управління Служби безпеки 

України в Житомирській області 

до виконання завдань за 

призначенням

4.1. Придбання комп'ютерної техніки, 

оргтехніки, предметів довгострокового 

користування, мережевого обладнання, 

апаратури для запису та відтворення 

аудіо-та відеоматеріалу, протипожежного 

обладнання, ремонт службових 

приміщень управління (субвенція з 

місцевого бюджету державному 

бюджету)

Управління Служби безпеки 

України в Житомирській 

області

Надано субвенцію з місцевого 

бюджету державному бюджету 

для придбання комп'ютерної 

техніки, оргтехніки, предметів 

довгострокового 

користування, мережевого 

обладнання, апаратури для 

запису та відтворення аудіо-та 

відеоматеріалу, 

протипожежного обладнання, 

ремонту службових приміщень 

Управління Служби безпеки 

України в Житомирській 

області

1000,0

500,0
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4.2. Проведення поточного ремонту 

службових приміщень, будівель, 

комунікацій та електричних мереж 

управління, придбання дверних блоків, 

офісних меблів, обладнання та 

інструменту для господарської 

діяльності,  обслуговування 

протипожежного обладнання, запасних 

частин до автотранспорту та послуг з 

ремонту автотранспорту (субвенція з 

місцевого бюджету державному 

бюджету)

Управління Служби безпеки 

України в Житомирській 

області

Надано субвенцію з місцевого 

бюджету державному бюджету 

для  проведення поточного 

ремонту службових 

приміщень, будівель, 

комунікацій та електричних 

мереж управління, придбання 

дверних блоків, офісних 

меблів, обладнання та 

інструменту для господарської 

діяльності,  обслуговування 

протипожежного обладнання, 

запасних частин до 

автотранспорту та послуг з 

ремонту автотранспорту 

Управління Служби безпеки 

України у Житомирській 

області

1500,0

5 Сприяти покращенню 

матеріально-технічного 

забезпечення готовності 

Житомирського міського відділу 

УДСНС України у 

Житомирській області для 

виконання завдань за 

призначенням

5.1. Придбання паливно-мастильних 

матеріалів, спецодягу, аварійно-

рятувального обладнання

(субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету) 

Головне управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Житомирській області 

Житомирський міський відділ 

УДСНС України у 

Житомирській області

Надано субвенцію з місцевого 

бюджету державному бюджету 

на придбання паливно-

мастильних матеріалів, 

спецодягу, аварійно-

рятувального обладнання 

200,0

6 Сприяти покращенню 

матеріально-технічного 

забезпечення готовності 

Житомирського районного 

управління Головного 

управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій 

у Житомирській області для 

виконання завдань за 

призначенням

6.1. Придбання паливно-мастильних 

матеріалів, речового майна, майна 

радіаційно-хімічного та біологічного 

захисту, придбання аварійно-

рятувального та пожежно-технічного 

обладнання тощо

(субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету) 

Головне управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Житомирській області 

Житомирське районне 

управління 

Надано субвенцію з місцевого 

бюджету державному бюджету 

на придбання паливно-

мастильних матеріалів, 

речового майна, майна 

радіаційно-хімічного та 

біологічного захисту, 

придбання аварійно-

рятувального та пожежно-

технічного обладнання тощо

900,0
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7 Сприяти матеріально-технічному 

забезпеченню готовності 

Житомирського районного 

управління поліції Головного 

управління Національної поліції 

в Житомирській області до 

виконання завдань за 

призначенням

7.1. Проведення капітального ремонту по 

утепленню фасаду адмінприміщення 

Житомирського районного управління 

поліції в Житомирській області за 

адресою: м.Житомир, вул. Л.Українки, 17 

(субвенція місцевого бюджету 

державному бюджету)

 Головне управління 

Національної поліції в 

Житомирській області 

Житомирське районне 

управління поліції

Надано субвенцію з місцевого 

бюджету державному бюджету 

на проведення капітального 

ремонту по утепленню фасаду 

адмінприміщення 

Житомирського районного 

управління поліції в 

Житомирській області

500,0

8 Утримати у належному стані 

будівлю міської ради

8.1. Реставраційний ремонт даху будівлі 

міської ради за адресою: майдан імені 

С.П.Корольова, 4/2 в м.Житомирі 

(капітальний ремонт) (в т.ч. коригування 

ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Триває підготовка документів 

для виготовлення проєктно-

кошторисної документації

Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об'єктів комунальної 

власності Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади" на 

2021-2023 роки

9 Забезпечити виконання рішення 

обласної ради "Про внесення 

змін до обласного бюджету 

Житомирської області на 2021 

рік" 

9.1. Придбання квартир для Управління 

Служби безпеки України в Житомирській 

області на виконання рішення 

Господарського суду міста Києва від 

28.01.2021 у справі № 910/12807/20 

(субвенція з обласного бюджету)

Виконавчий комітет міської 

ради 

Придбано квартири 4467,25

*Звіт про виконання заходів Програми соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за 2021 рік 

підготовлено на підставі звітів виконавчих органів міської ради про виконання міських цільових програм за 2021 рік 


