
1 2 3 4 5 6

Підприємництво, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

1 Фінансово-кредитна підтримка 

суб'єктів господарської діяльності

1.1. Надання фінансової підтримки 

суб'єктам господарської діяльності

Департамент 

економічного розвитку 

міської ради

Суб'єкти господарювання за отриманням 

фінансової підтримки не звертались

Програма розвитку малого і середнього 

підприємництва Житомирської міської 

територіальної громади на 2022-2026 

роки

2 Сприяти експортній діяльності 

суб'єктам господарювання

2.1. Фінансова підтримка участі 

підприємців у торгових місіях та 

ярмарках

Департамент 

економічного розвитку 

міської ради

Суб'єкти господарювання за отриманням 

фінансової підтримки щодо участі у 

торгових місіях та ярмарках не звертались

Програма розвитку малого і середнього 

підприємництва Житомирської міської 

територіальної громади на 2022-2026 

роки

3 Сприяти покращенню 

інвестиційного клімату

3.1. Сприяння розвитку 

індустріального парку  

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Роботи призупинено у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

Міська цільова Програма «Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності                           

Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021-2023 

роки»

Освіта

1 Розширити мережу закладів 

дошкільної освіти відповідно до 

освітніх потреб населення

1.1. Відкриття дошкільних груп в 

ЖЗДО № 21, 34, 38, 65, 70, 

ЖСЗДО №59

Департамент освіти 

міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Програма розвитку освіти Житомирської 

міської територіальної громади на період 

2022-2026 років

2 Забезпечити модернізацію 

освітнього середовища закладів 

дошкільної та середньої освіти

2.1. Забезпечення комп'ютерною 

технікою, мультимедійним та 

інтерактивним обладнанням тощо 

Департамент освіти 

міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Програма розвитку освіти Житомирської 

міської територіальної громади на період 

2022-2026 років

Звіт про виконання завдань і заходів Програми соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади 

за І півріччя 2022 року

№ 

з/п
 Завдання Заходи

Відповідальний                          

виконавець
Виконання заходів

Назва міської цільової програми до 

якої включено захід або обсяг 

фінансових ресурсів, тис. грн

Пріоритет " Ефективне місто"

Розвиток конкурентоспроможної економіки

Пріоритет "Інноваційне місто"

Розвиток людського капіталу, інфраструктури та управління через впровадження нових підходів і технологій
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2.2. Забезпечення кабінетів 

природничо-математичного цикла 

необхідним обладнанням для 

проведення лабораторних та 

практичних робіт (наборами 

реактивів для кабінетів хімії, 

мікроскопами, наборами 

демонстраційними 

"Електродинаміка")

Департамент освіти 

міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Програма розвитку освіти Житомирської 

міської територіальної громади на період 

2022-2026 років

2.3. Створення медіатек Департамент освіти 

міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Програма розвитку освіти Житомирської 

міської територіальної громади на період 

2022-2026 років

2.4. Створення STEM - 

лабораторій в закладах загальної 

середньої освіти

Департамент освіти 

міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Програма розвитку освіти Житомирської 

міської територіальної громади на період 

2022-2026 років

2.5. Створення лінгафонних 

лабораторій, придбання 

інтерактивного мультимедійного 

комплексу з розширеними 

можливостями лінгафонної 

лабораторії в закладах загальної 

середньої освіти

Департамент освіти 

міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Програма розвитку освіти Житомирської 

міської територіальної громади на період 

2022-2026 років

3 Створити комфортне та безпечне 

освітнє середовище для 

виховання та навчання дітей в 

закладах дошкільної освіти

3.1. Капітальний ремонт покрівлі 

дошкільного навчального закладу 

№15 за адресою: м.Житомир, вул. 

Старочуднівська, 4-а

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки

3.2. Придбання та проведення 

ремонтів тіньових навісів для 

закладів дошкільної освіти

Департамент освіти 

міської ради

Профінансовано поточний ремонт 

павільйонів у 3 закладах. Виділено кошти 

на придбання тіньових навісів для 8 

закладів

Програма розвитку освіти Житомирської 

міської територіальної громади на період 

2022-2026 років
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4 Створити комфортне та безпечне 

освітнє середовище для навчання 

учнів в закладах середньої освіти

4.1. Капітальний ремонт 

приміщень харчоблоку ліцею № 2 

м.Житомира за адресою: вул. 

Саєнка, 56 (в т.ч. виготовлення 

ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради, департамент 

освіти міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки
4.2. Реконструкція спортивного 

майданчика на території 

Житомирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 за 

адресою: м.Житомир, вул. 

Олександра Клосовського, 16

Управління капітального 

будівництва міської 

ради, департамент 

освіти міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки
4.3. 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, департамент 

освіти міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки

4.4. 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, департамент 

освіти міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки
4.5. Капітальний ремонт 

приміщень харчоблоку 

Житомирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 19 за 

адресою: м.Житомир, вул. Лесі 

Українки, 71 (в т.ч. виготовлення 

Управління капітального 

будівництва міської 

ради, департамент 

освіти міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки
4.6. Реконструкція спортивного 

майданчика на території 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 21 міста Житомира за 

адресою: м.Житомир, вул. 

Святослава Ріхтера, 6а

Управління капітального 

будівництва міської 

ради, департамент 

освіти міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

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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4.7. Ремонтно-реставраційні 

роботи будинку школи (літера "А-

ІІ") Житомирської міської 

гуманітарної гімназії № 23 ім. 

М.Й. Очерета за адресою: 

м.Житомир, вул. Б.Лятошинського, 

14 (в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради, департамент 

освіти міської ради

Продовжуються ремонтно-реставраційні 

роботи

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки

4.8. 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.Лятошинсько-го, 

14 (в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради, департамент 

освіти міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки

4.9. Реконструкція спортивного 

майданчика загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 28 імені 

Гетьмана Івана Виговського за 

адресою: м. Житомир, вул. Тараса 

Бульби-Боровця, 17 (в т.ч. 

коригування ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради, департамент 

освіти міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки

4.10. Капітальний ремонт покрівлі 

з улаштуванням вимощення 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 32 по вул. Чуднівська, 

48 в м. Житомирі

Управління капітального 

будівництва міської 

ради, департамент 

освіти міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки
4.11. Реконструкція спортивного 

майданчика Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 27 за адресою: 

м.Житомир, вул. Олександра 

Клосовського, 12

Управління капітального 

будівництва міської 

ради, департамент 

освіти міської ради

Завершуються роботи з реконструкції 

спортивного майданчика

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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4.12. Реконструкція спортивного 

майданчика на території 

Житомирського міського 

колегіуму за адресою: м.Житомир, 

вул. І.Мазепи,18

Управління капітального 

будівництва міської 

ради, департамент 

освіти міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки

5 Забезпечити оновлення 

матеріальної бази їдалень у 

закладах дошкільної та загальної 

освіти

5.1. Придбання холодильно-

технологічного обладнання для 

їдалень закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти

Департамент освіти 

міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Програма розвитку освіти Житомирської 

міської територіальної громади на період 

2022-2026 років

5.2. Придбання пароконвектоматів 

для закладів загальної середньої 

освіти

Департамент освіти 

міської ради

Кошти з місцевого бюджету на виконання 

заходу не виділялись

Програма розвитку освіти Житомирської 

міської територіальної громади на період 

2022-2026 років

6 Здійснювати заохочення 

обдарованих дітей та молоді, 

розвиток їх творчого потенціалу

6.1. Виплата стипендій, премій 

міського голови, надання грантів 

учням-переможцям Малої академії 

наук, міських, обласних, 

всеукраїнських, міжнародних 

конкурсів, турнірів, творчих, 

спортивних конкурсів, змагань, 

конкурсів ІТ технологій

Департамент освіти 

міської ради

Виплачено стипендію для обдарованої 

молоді 24 учням та 20 вихованцям школи 

хореографічного мистецтва "Сонечко". 

Відзначено 62 переможця міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

учнівських робіт МАН, обласних, 

всеукраїнських турнірів, змагань

Програма розвитку освіти Житомирської 

міської територіальної громади на період 

2022-2026 років

7 Забезпечити підтримку та 

розвиток творчопрацюючих 

педагогічних працівників та 

педагогічних колективів 

навчальних закладів.

7.1. Виплата премій міського 

голови за підготовку переможців 

Малої академії наук, міських, 

обласних, всеукраїнських 

конкурсів, за інноваційну 

діяльність, винагороди 

переможцям в конкурсі авторських 

програм, преміювання 

педагогічних колективів, 

відзначення кращих мистецьких 

колективів

Департамент освіти 

міської ради

Виплату буде проведено згідно наказів у 

встановлені терміни

Програма розвитку освіти Житомирської 

міської територіальної громади на період 

2022-2026 років



6

8 Забезпечити підтримку особам з 

особливими освітніми потребами

8.1. Проведення додаткових 

корекційно-розвиткових занять, 

придбання спеціальних засобів 

корекції психофізичного розвитку, 

що дають змогу опанувати 

навчальну програму, та придбання 

спеціальних засобів корекції 

Департамент освіти 

міської ради

Проведено додаткові корекційно-

розвиткові заняття

Міська цільова програма розвитку освіти 

Житомирської міської територіальної 

громади на період 2022-2026 років

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

У зв'язку з введенням воєнного стану 

заходи не проводилися

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

На розгляд експертної ради було подано 

16 проєктів. Однак у зв'язку з веденням 

воєнного стану надання грантів 

відтерміновано

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 призначаються 

відповідно до Положення до Дня молоді 

(серпень 2022)

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - територія 

самореалізації молоді та підтримки сім'ї" 

на 2021-2025 роки

2 Популяризувати підприємництво 

в молодіжному середовищі, 

заохочення та підтримка 

підприємницьких ініціатив 

молоді, сприяння розвитку 

підприємницьких навичок, 

зайнятості молоді

2.1. Проведення семінарів, 

засідань, "круглих столів", 

виставок, ярмарків тощо, 

спрямованих на вирішення 

питання зайнятості молоді

Управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту 

міської ради

У зв'язку з введенням воєнного стану 

заходи не проводилися

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 інших 

компетентностей 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

У зв'язку з введенням воєнного стану 

заходи не проводилися

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

У зв'язку з введенням воєнного стану 

заходи не проводилися

Цільова соціальна програма 

"Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - територія 

самореалізації молоді та підтримки сім'ї" 

на 2021-2025 роки

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

У зв'язку з введенням воєнного стану 

заходи не проводилися

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 

довготермінові кредити на придбання 

житла не надавались. До введення 

воєнного стану укладено 22 договори про 

надання часткової компенсації відсотків 

банку. Нові договори про надання 

часткової компенсації не укладаються у 

зв'язку з воєнним станом

Програма забезпечення житлом на 

території Житомирської міської 

об'єднаної територіальної громади  на 

2018-2022 роки

Житлове господарство

1 Провести капітальний ремонт 

житлового фонду, ліфтів, 

поточний ремонт прибудинкових 

та внутрішньо-квартальних 

територій

1.1. Капітальний ремонт житлових 

будинків на умовах 

співфінансування (кошти 

співвласників не менше 30%)

Управління житлового 

господарства міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

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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1.2. Капітальний ремонт житлових 

будинків, в тому числі ветхих і 

аварійних, та окремих 

конструктивних елементів

Управління житлового 

господарства міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма житлового господарства та 

поводження з відходами на території 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2025 

роки
1.3. Капітальний ремонт ліфтів на 

умовах співфінансування (кошти 

співвласників не менше 30%)

Управління житлового 

господарства міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма житлового господарства та 

поводження з відходами на території 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2025 

роки

1.4. Обстеження технічного стану 

конструкцій існуючих житлових 

будинків

Управління житлового 

господарства міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма житлового господарства та 

поводження з відходами на території 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2025 

роки

1.5. Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій 

житлових будинків

Управління житлового 

господарства міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма житлового господарства та 

поводження з відходами на території 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2025 

роки

2 Забезпечити збереження та 

утримання в належному стані 

зелених насаджень на 

прибудинкових територіях

2.1. Догляд за деревами і кущами 

(обрізання крон дерев, вирізування 

сухих гілок, знешкодження 

омели). Видалення окремих 

засохлих та пошкоджених дерев, 

садіння нових дерев і кущів, 

Управління житлового 

господарства міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма житлового господарства та 

поводження з відходами на території 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2025 

роки

Стала мобільність

1 Здійснювати реконструкцію, 

капітальний ремонт вулично-

дорожньої мережі

1.1. Капітальний ремонт та 

реконструкція вулиць, доріг та 

шляхопроводів (в тому числі 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки



9

1.1.1. Капітальний ремонт вул. 

Київська (від вул. Небесної Сотні 

до шляхопроводу Київського шосе 

в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення 

ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки

1.1.2. Капітальний ремонт 

Київського шосе в м. Житомирі

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки

1.1.3. Реконструкція 

шляхопроводів по шосе 

Київському 

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки

1.2. Поточний ремонт вулиць та 

доріг

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради

Поточним ремонтом відремонтовано 20,0 

тис. м кв. асфальтобетонного покриття

Міська цільова Програма організації 

безпеки руху транспорту та пішоходів в 

Житомирській міській об'єднаній 

територіальній громаді на 2018-2023 роки

1.3. Придбання транспорту, 

обладнання для ремонту доріг

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

"УАШ" Житомирської 

міської ради, інші 

суб'єкти 

господарювання

Придбано екскаватор навантажувач, 

дорожню прибиральну машину, сміттєвоз, 

причіпну підмітально-прибиральну 

машину

Програма організації безпеки руху 

транспорту та пішоходів в Житомирській 

міській об'єднаній територіальній громаді 

на 2018-2023 роки
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1.4. Капітальний ремонт тротуарів 

в м. Житомирі (в тому числі 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки

2 Підвищити якість перевезень 

міським громадським 

транспортом

2.1. 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 на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма розвитку громадського 

транспорту Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки

2.2. Придбання вузлів, агрегатів, 

матеріалів, запасних частин для 

проведення капітальних ремонтів 

електротранспорту

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЖТТУ» Житомирської 

міської ради

Придбано вузли, агрегати, запасні частини 

для проведення ремонтів 

електротранспорту за кошти КП "ЖТТУ" 

міської ради

Програма розвитку громадського 

транспорту Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки

2.3. Придбання комплектів 

системи відеоспостереження для 

рухомого складу 

електротранспорту

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЖТТУ» Житомирської 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма розвитку громадського 

транспорту Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки

2.4. Придбання та встановлення 

мийного комплексу

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЖТТУ» Житомирської 

міської ради

Проведено тендер та визначено виконавця 

робіт із встановлення мийного комплексу

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 на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма розвитку громадського 

транспорту Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки
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3.2. Придбання бандажів для 

ремонту трамваїв

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЖТТУ» Житомирської 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма розвитку громадського 

транспорту Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки

3.3. Придбання пересувної 

високовольтної електротехнічної 

лабораторії

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЖТТУ» Житомирської 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма розвитку громадського 

транспорту Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки

3.4. Придбання контактного 

проводу, спецчастин, матеріалів та 

ізоляторів для контактної мережі

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЖТТУ» Житомирської 

міської ради

Придбано контактний провід, 

спецчастини, матеріали для контактної 

мережі за кошти КП "ЖТТУ" міської ради

Програма розвитку громадського 

транспорту Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки

4 Розвантажити вулиці міста, 

збільшити пропускну 

спроможність вулиць, підвищити 

безпеку перетину доріг 

пішоходами

4.1. Виготовлення комплексної 

схеми організації дорожнього руху 

в м.Житомирі

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

"ЕМЗО Міськсвітло" 

Житомирської міської 

ради, КП "УАШ" 

Житомирської міської 

ради, інші суб'єкти 

господарювання

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

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 на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма організації безпеки руху 

транспорту та пішоходів в Житомирській 

міській об'єднаній територіальній громаді 

на 2018-2023 роки
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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

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма організації безпеки руху 

транспорту та пішоходів в Житомирській 

міській об'єднаній територіальній громаді 

на 2018-2023 роки

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 на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

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

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

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, інших засобів 

організації дорожнього руху)

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

"УАШ" Житомирської 

міської ради, інші 

суб`єкти 

господарювання

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма організації безпеки руху 

транспорту та пішоходів в Житомирській 

міській об'єднаній територіальній громаді 

на 2018-2023 роки

8.2. Придбання регулювального, 

запобіжного, сигнального та 

освітлювального обладнання

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЕМЗО «Міськсвітло» 

Житомирської міської 

ради, інші суб'єкти 

господарювання

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма організації безпеки руху 

транспорту та пішоходів в Житомирській 

міській об'єднаній територіальній громаді 

на 2018-2023 роки
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9 Реконструювати аеродромний 

комплекс

9.1. Реконструкція аеродромного 

комплексу за адресою: 

Житомирська область, м. 

Житомир, вулиця Авіаторів, 9 (в т. 

ч. виготовлення проєктно-

кошторисної документації)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Реконструкцію не розпочато у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

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 заходу з місцевого 

бюджету не виділялись 

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір Житомирської 

міської об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

2 Створити коворкінгові центри та 

сучасні читацькі простори на базі 

бібліотек

2.1. Створення сучасних коворкінг-

центрів та зон читання

Управління культури 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу з місцевого 

бюджету не виділялись 

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір Житомирської 

міської об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

2.2. Реалізація проєкту "Створення 

відкритого музею-хабу "Земляк і 

Земляки""

Управління культури 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу з місцевого 

бюджету не виділялись 

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір Житомирської 

міської об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

3 Забезпечити надання 

бібліотечних послуг із 

застосуванням сучасних 

технологій

3.1. Реалізація проєкту "Розумні 

руки"

Управління культури 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу з місцевого 

бюджету не виділялись 

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір Житомирської 

міської об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

4 Виявити творчий потенціал 

молоді

4.1. Проведення щорічного 

дитячого конкурсу талантів "Baby 

star" на базі комунального закладу 

"Палац культури" Житомирської 

міської ради

Управління культури 

міської ради

Реалізація заходу запланована на ІІ 

півріччя 2022 року

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір Житомирської 

міської об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

5 Заохочувати обдарованих дітей та 

молодь, розвивати їх професійну 

майстерність, творчий потенціал

5.1. Виплата стипендій міського 

голови творчообдарованим учням 

мистецьких шкіл 

Управління культури 

міської ради

Реалізація заходу не відбулася у зв'язку з 

карантинними обмеженнями та 

запровадженням воєнного стану

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір Житомирської 

міської об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

Пріоритет "Активне місто" 

Створення середовища для самореалізації та змістовного дозвілля
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6 Забезпечити організацію 

відпочинку і дозвілля, 

задоволення потреб культурного і 

духовного розвитку громадян. 

Популяризація національних 

традицій, звичаїв, обрядів

6.1. Організація та проведення 

загальноміських свят, мистецьких 

заходів

Управління культури 

міської ради, управління 

розвитку села Вереси 

міської ради

Проведено 9 загальноміських (Новорічні 

та різдвяні свята, Водохреща, Великодні 

свята тощо) та 5 мистецьких заходів (День 

вишиванки, "Людина року - 2021", 

"Дитинство ЗАРАЗ тощо)

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір Житомирської 

міської об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

6.2. Проведення міжнародного 

фестивалю мистецтв "Пісенний 

спас"

Управління культури 

міської ради, Молодіжна 

громадська організація 

"Пісенний спас"

Реалізація заходу запланована на ІІ 

півріччя 2022 року

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір Житомирської 

міської об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

6.3. Проведення Міжнародної 

хореографічної асамблеї імені                    

Н. Скорульської    

Управління культури 

міської ради, громадська 

організація "Центр 

хореографічного 

мистецтва імені Наталії 

Скорульської"

Реалізація заходу запланована на ІІ 

півріччя 2022 року

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір Житомирської 

міської об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

6.4. Проведення Міжнародного 

фестивалю експериментальної 

музики сучасного мистецтва 

"Атом"

Управління культури 

міської ради, громадська 

організація "Атом"

Реалізація заходу запланована на ІІ 

півріччя 2022 року

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір Житомирської 

міської об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

6.5. Організація та проведення 

фестивалю Richter musik Fest

Управління культури 

міської ради

Реалізація заходу запланована на ІІ 

півріччя 2022 року

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір Житомирської 

міської об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки

6.6. Організація та проведення 

Космічного фестивалю імені            

С.П. Корольова "KOROLOV AVIA 

FEST"

Управління культури 

міської ради

Реалізація заходу запланована на ІІ 

півріччя 2022 року

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

У зв'язку з введенням воєнного стану 

спільні заходи з громадськими 

організаціями не проводились

Комплексна цільова програма 

"Культурний простір Житомирської 

міської об′єднаної територіальної 

громади" на 2021-2023 роки
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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

Реалізацію проєкту зупинено на 

невизначений час (у зв'язку з введенням 

воєнного стану)

Міської цільової програми 

"Впровадження стратегічних ініціатив 

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

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Роботи не розпочато у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об'єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки

1.2. Будівництво льодової арени за 

адресою: м. Житомир, вул. 

Чуднівська, 101-а (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Роботи не розпочато у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

Міська цільова 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 захід "Велодень-2022" Цільова програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту Житомирської 

міської об'єднаної територіальної громади 

на 2021-2024 роки



16

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

Придбання спортивного інвентарю не 

здійснювалось

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 та що не 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, дошкільні, 

позашкільні заклади, 

установи, організації, 

федерації з видів спорту, 

громадські організації 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості

Забезпечено проведення 3 міських 

спортивних заходів з олімпійських видів 

спорту( плавання, велоспорт, шкіряний 

м'яч) та забезпечено участь спортсменів 

громади у чемпіонаті області з 

велоспорту. Забезпечено проведення 4 

міських спортивних заходів з 

неолімпійських видів спорту (айкідо, 

кіокушинкай, карате, більярд) та 

забезпечено участь спортсменів громади у 

чемпіонаті України з самбо

Цільова програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту Житомирської 

міської об'єднаної територіальної громади 

на 2021-2024 роки

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

Реалізація заходу запланована на серпень 

2022 року

Цільова програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту Житомирської 

міської об'єднаної територіальної громади 

на 2021-2024 роки
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5 Заохочувати мешканців міста, 

зокрема дітей та молодь різних 

вікових груп до занять фізичною 

культурою та спортом

5.1. 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 проведення змагань з 

плавання на відкритій воді "Кубок 3-х 

річок", упродовж червня-вересня 

реалізовується проєкт від ЮНІСЕФ 

"Поруч", направлений на спортивну 

реабілітацію дітей пільгових категорій, 

упродовж червня-серпня (щосуботи) 

проводиться ранкова руханка

Цільова програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту Житомирської 

міської об'єднаної територіальної громади 

на 2021-2024 роки

5.2. Надання гранту Житомирської 

міської ради громадським 

організаціям спортивного 

спрямування для реалізації кращих 

проєктів

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради, 

Житомирський регіо-

нальний центр з 

фізичної культури і 

спорту інвалідів 

«Інваспорт», громадські 

організації фізкультурно-

спортивного 

спрямування

Через обмеженість місцевого бюджету в 

умовах воєнного стану 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

5.3. Призначення стипендії 

Житомирського міського голови 

обдарованим та перспективним 

спортсменам міста

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради, дитячо-

юнацькі спортивні 

школи, федерації з видів 

спорту, громадські 

організації фізкультурно-

спортивного 

спрямування

Призначення стипендії міського голови 

заплановано на ІІ півріччя 2022 року

Цільова програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту Житомирської 

міської об'єднаної територіальної громади 

на 2021-2024 роки

5.4. 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, дитячо-

юнацькі спортивні 

школи, федерації з видів 

спорту, громадські 

організації фізкультурно-

спортивного 

спрямування

Забезпечено відзначення переможців 

змагань з плавання на відкритій воді 

"Teteriv Open". У зв'язку з введенням 

воєнного стану вручення премій кращим 

тренерам громади залишається під 

питанням.

Цільова програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту Житомирської 

міської об'єднаної територіальної громади 

на 2021-2024 роки
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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 реалізація проєкту "Розвиток 

міської інфраструктури - 2". Триває 

реконструкція північного магістрального 

трубопроводу, що забезпечує водою 54,0% 

домогосподарств міста

Програма благоустрою та розвитку 

комунального господарства 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-2022 

роки

2 Забезпечити облік води в 

багатоквартирних житлових 

будинках

2.1. Технічне переоснащення 

вузлів обліку води в 

багатоквартирних житлових 

будинках

Управління 

комунального 

господарства міської 

ради, КП 

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

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.Технічне переоснащення 

каналізаційної насосної станції із 

заміною насосного обладнання за 

адресою: пров. 2-й 

Новогоголівський, 8 в м. Житомирі

Управління 

комунального 

господарства міської 

ради, КП 

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма благоустрою та розвитку 

комунального господарства 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-2022 

роки

3.2. Технічне переоснащення 

каналізаційної насосної станції із 

заміною насосного обладнання за 

адресою: вул. Гоголівська, 83 в 

м.Житомирі

Управління 

комунального 

господарства міської 

ради, КП 

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма благоустрою та розвитку 

комунального господарства 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-2022 

роки

3.3. Реконструкція каналізаційного 

колектора по вул. Східній-Бориса 

Тена-струмок “Путятинка” від КК 

17 до КК 39

Управління 

комунального 

господарства міської 

ради, КП 

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма благоустрою та розвитку 

комунального господарства 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-2022 

роки

Централізоване водопостачання та водовідведення

Пріоритет "Зелене місто"

Впровадження принципів сталого міського розвитку та адаптація до змін клімату
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3.4. Реконструкція каналізаційного 

колектора від вул. Гагаріна до 

вул.Мануїльського в м. Житомирі

Управління 

комунального 

господарства міської 

ради, КП 

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма благоустрою та розвитку 

комунального господарства 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-2022 

роки

3.5. Придбання обладнання та 

матеріалів для ремонту 

водопровідно-каналізаційних 

мереж по вул. Санаторній (на 

умовах співфінансування з 

обласного бюджету)

Управління 

комунального 

господарства міської 

ради, КП 

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської 

ради

Захід виконано частково (13,0%) 1200,0

4 Забезпечити належну, 

безперебійну роботу КП 

"Житомирводоканал" міської 

ради з надання послуг

4.1. Придбання техніки на умовах 

фінансового лізингу

Управління 

комунального 

господарства міської 

ради, КП 

"Житомирводоканал" 

Житомирської міської 

ради

Розрахунки за придбану техніку на умовах 

фінансового лізингу завершено

Програма благоустрою та розвитку 

комунального господарства 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-2022 

роки

Централізоване теплопостачання

1 Модернізувати систему 

теплопостачання

1.1. Реалізація проєкту "Проект з  

енергоефективності у м. Житомир" 

за фінансування Державного 

секретаріату з економічних питань 

Швейцарської Конфедерації 

(SECO)

Управління 

комунального 

господарства міської 

ради, КП 

"Житомиртеплокомун-

енерго" Житомирської 

міської ради

В рамках проєкту "Технічне 

переоснащення теплових вузлів шляхом 

встановлення індивідуальних теплових 

пунктів (ІТП) в будинках, що підключені 

до котельні РК-10, РК-11 в м. Житомирі"

змонтовано 5 індивідуальних теплових 

пунктів. Всього встановлено 65 ІТП зі 119.

Програма благоустрою та розвитку 

комунального господарства 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-2022 

роки
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1.2. Реалізація проєкту з розвитку 

системи централізованого 

теплопостачання у м. Житомирі за 

фінансування Європейського 

Банку Реконструкції та Розвитку 

(ЄБРР)

Управління 

комунального 

господарства міської 

ради, КП 

"Житомиртеплокомун-

енерго" Житомирської 

міської ради

В рамках проєкту "Реконструкція 

теплових мереж  дільниці № 4 котельні РК-

6  в м. Житомирі (перша та друга черга – 

32 т/м)"

змонтовано чотири секції теплових мереж 

дільниці № 4 котельні РК-6. Захід 

завершено. Всього реконструйовано 32 

секції теплових мереж (9491 м п в 

двотрубному вимірі).

Реалізацію проєкту  "Реконструкція 

районної котельні РК-11 м. Житомир на 

ТЕЦ (біомаса). Паливо – тріска деревини".

призупинено у зв'язку із запровадженням 

воєнного стану

Програма благоустрою та розвитку 

комунального господарства 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2016-2022 

роки

2 Забезпечити належну, 

безперебійну роботу КП 

"Житомиртеплокомуненерго" 

міської ради з надання послуг

2.1. Придбання техніки на умовах 

фінансового лізингу

Управління 

комунального 

господарства міської 

ради, КП 

"Житомиртеплокомун-

енерго" Житомирської 

міської ради

Розрахунки за придбану техніку на умовах 

фінансового лізингу завершено

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

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Міська цільова 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. Капітальний  ремонт території 

благоустрою майдану  ім. 

С.П.Корольова в м. Житомирі (в 

т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Капітальний ремонт не розпочато у зв'язку 

із запровадженням воєнного стану

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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2.2. Ремонтно-реставраційні 

роботи бульвару Старого з 

комплексом фонтанів і 

благоустроєм в м.Житомирі

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Роботи не розпочато у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

Міська цільова Програма «Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021–2023 

роки»

2.3. Реконструкція території 

Гідропарку за адресою: 

м.Житомир, Чуднівське шосе,3

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Роботи не розпочато у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

Міська цільова Програма «Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021–2023 

роки»

2.4. Капітальний ремонт території 

благоустрою центральної алеї 

бульвару Польського в 

м.Житомирі

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Розпочато капітальний ремонт території 

благоустрою центральної алеї бульвару 

Польського

Міська цільова Програма «Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021–2023 

роки»

2.5. Реконструкція території 

благоустрою майдану Мистецькі 

Ворота в м.Житомирі

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Триває реконструкція території майдану Міська цільова Програма «Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021–2023 

роки»

2.6. Реконструкція частини 

території благоустрою з 

влаштуванням скверу за адресою: 

м.Житомир, проспект Миру, 9

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Розпочато реконструкцію частини 

території скверу

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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2.7. Реконструкція частини 

території благоустрою з 

організацією скверу на перехресті 

вулиць Троянівська та 

Радивилівська в м. Житомирі

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Роботи не розпочато у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

Міська цільова Програма «Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021–2023 

роки»

2.8. Капітальний ремонт території 

благоустрою скверу на розі вул. 

Перемоги та майдану Короленка в 

м.Житомирі 

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Роботи не розпочато у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

Міська цільова Програма «Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021–2023 

роки»

2.9. Реконструкція частини 

території благоустрою з 

влаштуванням скверу за адресою: 

м.Житомир, майдан 

Станишівський,7

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Роботи не розпочато у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

Міська цільова Програма «Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021–2023 

роки»

2.10. Реконструкція частини 

території благоустрою з 

організацією скверу за адресою: 

м.Житомир, вул. Перемоги,54 

(в тому числі виготовлення 

проєктно-кошторисної 

документації)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Роботи не розпочато у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

Міська цільова Програма «Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021–2023 

роки»

2.11. Реконструкція частини 

території благоустрою з 

організацією скверу за адресою: 

м.Житомир, вул. Домбровського, 

28 (в тому числі виготовлення 

проєктно-кошторисної 

документації)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Роботи не розпочато у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

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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2.12. Реконструкція частини 

території благоустрою з 

організацією скверу за адресою: 

м.Житомир, вул. Героїв 

Пожежних, 125 (в тому числі 

виготовлення проєктно-

кошторисної документації)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Роботи не розпочато у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

Міська цільова Програма «Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021–2023 

роки»

2.13. Реконструкція частини 

території благоустрою з 

організацією скверу на розі вулиць 

Шевченка та Князів Острозьких в 

м.Житомирі (в тому числі 

виготовлення проєктно-

кошторисної документації)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Роботи не розпочато у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

Міська цільова Програма «Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021–2023 

роки»

2.14. Капітальний ремонт території 

благоустрою скверу на розі вулиць 

Князів Острозьких та Київська в 

м.Житомирі (в тому числі 

виготовлення проєктно-

кошторисної документації)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Роботи не розпочато у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

Міська цільова Програма «Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021–2023 

роки»

2.15. Реконструкція частини 

території благоустрою з 

організацією скверу за адресою: 

м.Житомир, вул. Покровська, 159

(в тому числі виготовлення 

проєктно-кошторисної 

документації)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Роботи не розпочато у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

Міська цільова Програма «Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021–2023 

роки»

2.16. Реконструкція частини 

території благоустрою  КП "Парк" 

Житомирської міської ради з 

встановленням атракціонів за 

адресою: м.Житомир, Старий 

Бульвар, 34

Управління капітального 

будівництва міської 

ради

Роботи не розпочато у зв'язку із 

запровадженням воєнного стану

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 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

Відшкодовувались відсотки по кредиту 

ОСББ "Київська, 52". З березня 2022 року 

через воєнний стан Держказначейство 

призупинило виплату відсотків по 

кредиту.

Міська цільова програма "Муніципальний 

енергетичний план території 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2024 

роки"
1.2. Відшкодування відсотків по 

кредиту на впровадження заходів 

енергомодернізації житлових 

будівель протягом перших 18 

місяців кредитування (для ОСББ, 

що беруть участь у програмі 

"Енергодім")

Управління 

муніципального 

розвитку міської ради

Відшкодовувались відсотки для 7 ОСББ. З 

березня 2022 року через воєнний стан 

Держказначейство призупинило виплату 

відсотків по кредиту.

Міська цільова програма "Муніципальний 

енергетичний план території 

Житомирської міської територіальної 

громади на 2021-2024 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

В умовах воєнного стану семінари не 

проводилися. На офіційному сайті міської 

ради анонсовано серію онлайн-навчань 

щодо енергомодернізації будинків за 

програмою "Енергодім". У першому 

півріччі створено 9 ОСББ.

Міська цільова програма "Муніципальний 

енергетичний план території 

Житомирської міської територіальної 

громади на 2021-2024 роки"

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 територіальної 

громади на 2021-2024 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

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма житлового господарства та 

поводження з відходами на території 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2025 

роки

Сталий енергетичний та кліматичний розвиток
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1.2. Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, видалення, 

знешкодження і захоронення 

відходів з несанкціонованих 

звалищ

Управління житлового 

господарства міської 

ради, КП "АТП 0628" 

Житомирської міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма житлового господарства та 

поводження з відходами на території 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2025 

роки

1.3. Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, видалення, 

знешкодження і захоронення 

відходів (ліквідація безхазяйних 

сміттєзвалищ)

Управління житлового 

господарства міської 

ради, КП "АТП 0628" 

Житомирської міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма житлового господарства та 

поводження з відходами на території 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2025 

роки

Охорона здоров'я

1 Створити в закладах охорони 

здоров'я комфортне середовище 

для працівників та пацієнтів, 

забезпечити дотримання 

належних санітарно-гігієнічних 

вимог 

1.1. 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 

Кошти з місцевого бюджету на реалізацію 

заходу не виділялись

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської територіальної 

об'єднаної громади" на 2021-2023 роки

1.2. Реконструкція травмо-

урологічного корпусу КП "Лікарня 

№1" Житомирської міської ради за 

адресою: м. Житомир, 

вул.В.Бердичівська,70 (в т.ч. 

коригування ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради, управління 

охорони здоров'я міської 

ради

Кошти з місцевого бюджету на реалізацію 

заходу не виділялись

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської  територіальної 

громади" на 2021-2023 роки, Цільова 

програма розвитку охорони здоров'я 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2023 

роки

Пріоритет "Інклюзивне місто"

Рівні можливості для всіх категорій мешканців, співпраця та відповідальне урядування, якісна медицина і високий рівень безпеки
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1.3. Капітальний ремонт корпусу 

офтальмологічного відділення КП 

"Лікарня № 1" Житомирської 

міської ради за адресою: вул. 

В.Бердичівська, 70 в м. Житомирі 

(у т.ч. виготовлення ПКД)

Управління охорони 

здоров'я міської ради,  

КП "Лікарня № 1" 

Житомирської міської 

ради 

  

Кошти з місцевого бюджету на реалізацію 

заходу не виділялись

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської  територіальної 

громади" на 2021-2023 роки, Цільова 

програма розвитку охорони здоров'я 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2023 

роки

1.4. Реконструкція операційного 

блоку хірургічного корпусу КП 

"Лікарня № 2 ім. В. П. 

Павлусенка" 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 

Кошти з місцевого бюджету на реалізацію 

заходу не виділялись

Міська цільова Програма "Будівництво 

(реконструкція, капітальний ремонт) 

об’єктів комунальної власності 

Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади" на 2021-2023 

роки, Цільова програма розвитку охорони 

здоров'я Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2023 

роки

1.5. Капітальний ремонт 

приміщень 

3-го поверху в осях 1-4 

лікувального корпусу № 1 

стаціонару КП "Дитяча лікарня" 

Житомирської міської ради по 

вул.Шевченка, 2 в м. Житомирі. 

Капітальний ремонт приміщень 3-

го поверху в осях 4-8 лікувального 

корпусу № 1 стаціонару КП 

"Дитяча лікарня" Житомирської 

міської ради по вул.Шевченка, 2 в 

м. Житомирі

Управління охорони 

здоров'я міської ради, 

 КП "Дитяча лікарня          

ім. В.Й. Башека" 

Житомирської міської 

ради 

Перехідний об'єкт з 2021 року. Роботи з 

капітального ремонту ведуться. Готовність 

об'єкта становить близько 70%. Очікується 

субвенція з державного бюджету для 

завершення робіт

Цільова програма розвитку охорони 

здоров'я Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2023 

роки

1.6. Реконструкція приміщення під 

дитячу стоматологічну поліклініку 

за адресою: м. Житомир, проспект 

Миру, 1а (виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської 

ради, управління 

охорони здоров'я міської 

ради

Кошти з місцевого бюджету на реалізацію 

заходу не виділялись

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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2 Покращити матеріально-технічну 

базу закладів охорони здоров’я 

2.1. 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 

Здійснено остаточний розрахунок за 

ангіографічне обладнання, придбане у 

2020 році

Цільова програма розвитку охорони 

здоров'я Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2023 

роки

3 Забезпечити рівні умови для 

отримання послуг у сфері 

медицини різними групами жінок 

та чоловіків, дівчат та хлопців

3.1. 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

Кошти з місцевого бюджету на реалізацію 

заходу не виділялись. Всі амбулаторії 

сімейної медицини оснащено вивісками та 

табличками з шрифтом Брайля, в закладах 

охорони здоров'я вторинного рівня 

медичної допомоги - частково

Цільова програма розвитку охорони 

здоров'я Житомирської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2023 

роки

4 Підтримати заходи та програми, 

які проводяться на держаному, 

обласному та інших рівнях, 

спрямовані на покращення послуг 

у сфері медицини жителям 

Житомирської міської 

територіальної громади

4.1. Співфінансування з місцевого 

бюджету заходів та програм, які 

проводяться на державному, 

обласному та інших рівнях, 

спрямованих на покращення 

послуг у сфері медицини

Управління охорони 

здоров'я міської ради, 

заклади охорони 

здоров'я міської ради

Житомирській міській територіальній 

громаді розподілено цільову субвенцію з 

державного бюджету на закупівлю 

опорними закладами охорони здоров'я 

послуг щодо проєктування та 

встановлення кисневих станцій у сумі 

1530,6 тис.грн. Для реалізації проєкту 

передбачено також співфінансування з 

бюджету громади. Будівельні та інші 

роботи, пов'язані із встановленням 

кисневих станцій завершено. Готовність 

об'єктів становить 85%. Наразі 

залишилось провести нестандартне 

приєднання до електричних мереж, 

пусконалагоджувальні роботи та ввести в 

експлуатацію обладнання

435,6
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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 соціальну матеріальну допомогу 

отримали 1246 осіб. Щомісячну адресну 

допомогу отримують 3 особи, які мають 

почесне звання "Заслужений донор 

України". 18 родин, які мають 6 і більше 

дітей отримали допомогу на неповнолітніх 

дітей. Здійснено 11 виплат хворим з 

хронічною нирковою недостатністю, які 

отримують гемодіаліз та 41 виплату 

хворим з нирковою недостатністю, які 

потребують транспортування. Допомога 

надається 15 особам, хворим на 

фенілкетонурію тощо

Комплексна Програма соціального 

захисту населення Житомирської міської 

об'єднаної  територіальної  громади на 

2021-2025 роки

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

Для покриття витрат за надані житлово-

комунальні послуги пільги отримала 191 

особа. Щомісячна грошова допомога 

надається 1 Герою Соціалістичної праці та 

2 Героям України. Пільги отримують 2 

особи, які мають почесне звання 

"Заслужений донор України" на житлово-

комунальні послуги

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

Пільги і субсидії на оплату житлово-

комунальних послуг отримали 19246 осіб. 

Допомогу сім'ям з дітьми, компенсацію 

окремим категоріям громадян, оплату 

послуг з догляду за дитиною отримали 

14465 осіб. Забезпечено пільгові 

перевезення приміським залізничним 

транспортом окремих категорій громадян 

(11359 од. пільгових проїзних квитків)

Комплексна Програма соціального 

захисту населення Житомирської міської 

об'єднаної  територіальної  громади на 

2021-2025 роки

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

Забезпечено виплату 275 фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з 

догляду громадянам похилого віку, особам 

з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

Комплексна Програма соціального 

захисту населення Житомирської міської 

об'єднаної  територіальної  громади на 

2021-2025 роки

Соціальна підтримка та допомога
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3.2. Забезпечення надання 

реабілітаційних послуг дітям з 

інвалідністю

Департамент соціальної 

політики  міської ради, 

Центр комплексної 

реабілітації для дітей з 

інвалідністю 

Житомирської міської 

ради

Здійснення реабілітаційних заходів для 

дітей з інвалідністю заплановано на ІІ 

півріччя 2022 року

Комплексна Програма соціального 

захисту населення Житомирської міської 

об'єднаної  територіальної  громади на 

2021-2025 роки

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

Адресну соціальну матеріальну допомогу 

отримали 23 учасники АТО/ООС. 

Щомісячну адресну соціальну матеріальну 

допомогу отримували 24 дитини загиблих 

(померлих) військовослужбовців. Пільги 

на житлово-комунальні послуги за 

рахунок коштів місцевого бюджету 

отримали 140 осіб. Відшкодування 

вартості санаторно-курортного лікування 

та медичної реабілітації учасників 

АТО/ООС буде здійснюватись по мірі 

надходження заяв

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 

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 міської 

територіальної громади 

(за згодою) 

Фінансова підтримка реалізації заходів 

здійснюється за результатами конкурсу

Комплексна Програма соціального 

захисту населення Житомирської міської 

об'єднаної  територіальної  громади на 

2021-2025 роки

6 Забезпечити інтеграцію 

бездомних осіб та осіб, 

звільнених з місць позбавлення 

волі в суспільство

6.1. Надання послуг бездомним 

особам та особам, звільненим з 

місць позбавлення волі

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Житомирська обласна 

громадська організація 

"Милосердя"

Фінансування заходу здійснювалось 

відповідно до потреби

Комплексна Програма соціального 

захисту населення Житомирської міської 

об'єднаної  територіальної  громади на 

2021-2025 роки
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7 Забезпечити здійснення 

соціальної роботи з молоддю, 

дітьми та сім'ями різних 

категорій, які перебувають або 

мають ризик потрапити у  складні 

життєві обставини

7.1. 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 міського центру соціальних 

служб міської ради перебувають сім’ї, які 

опинилися у складних життєвих 

обставинах, які отримують соціальні 

послуги

Комплексна Програма соціального 

захисту населення Житомирської міської 

об'єднаної  територіальної  громади на 

2021-2025 роки

Охорона дитинства

1 Забезпечити влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у 

сімейні форми виховання

1.1. Будівництво дитячих будинків 

сімейного типу

Служба (управління) у 

справах дітей міської 

ради, міський центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді 

міської ради

Захід не реалізовувався Програма забезпечення та захисту прав 

дітей Житомирської міської 

територіальної громади на 2022-2026 

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, благодійні фонди

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 

територіальної громади на 2022-2026 

роки

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, управління по 

зв’язках з громадськістю 

міської ради

У зв'язку із введенням воєнного стану 

захід не реалізовувався

Програма забезпечення та захисту прав 

дітей Житомирської міської 

територіальної громади на 2022-2026 

роки

2.2. Облаштування соціального 

житла

Житомирський міський 

центр соціальних служб 

міської ради, Служба 

(управління) у справах 

дітей міської ради, 

департамент соціальної 

політики міської ради

Захід буде реалізовано у разі придбання 

соціального житла

Програма забезпечення та захисту прав 

дітей Житомирської міської 

територіальної громади на 2022-2026 

роки
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Громадська безпека

1 Забезпечити розвиток, 

удосконалення та модернізацію 

міської системи 

відеоспостереження

1.1. Придбання, монтаж та 

налаштування засобів 

відеоспостереження в громадських 

місцях, на майданах та вулицях 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

населення міської ради

Встановлено 13 відеокамер для 

забезпечення оборонних заходів

Програма Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади 

"Безпечне місто" на 2020-2022 роки

1.2. Придбання, монтаж та 

налаштування засобів 

відеоспостереження у 

громадському транспорті та 

вулично-шляховій мережі

Управління транспорту і 

зв’язку міської ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади 

"Безпечне місто" на 2020-2022 роки

1.3. Придбання, монтаж та 

налаштування засобів 

відеоспостереження на 

підприємствах (об'єктах) 

комунального господарства

Управління 

комунального 

господарства міської 

ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади 

"Безпечне місто" на 2020-2022 роки

1.4. Придбання, монтаж та 

налаштування засобів 

відеоспостереження в 

комунальних закладах освіти

Департамент освіти 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади 

"Безпечне місто" на 2020-2022 роки

1.5. Придбання, монтаж та 

налаштування засобів 

відеоспостереження на спортивних 

майданчиках

Управління у справах, 

сім'ї, молоді та спорту 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади 

"Безпечне місто" на 2020-2022 роки

2 Забезпечити захист населення 

Житомирської міської 

територіальної громади

2.1. Придбання аптечок, 

лікарських засобів, виробів 

медичного призначення

Розпорядники 

бюджетних коштів, 

управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

населення міської ради, 

управління охорони 

здоров'я міської ради 

Придбано аптечки, лікарські засоби, 

вироби медичного призначення

500,0

1 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

Відлов безпритульних тварин - 163 

особини, повернення на місце відлову - 

162 особини, стерилізація самки собаки - 

58, кастрація самця собаки - 14, 

стерилізація кішки - 143, кастрація кота - 

7. Утримання тварин без годування - 163 

доби, утримання з годуванням - 446 діб.  

Повторно вакциновано від сказу 80 

тварин. Здійснено кремацію 14 тварин

Програма "Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - дружня до 

тварин" на 2021-2023 роки

Відповідальне ставлення до тварин
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2 Створити інфраструктуру для 

проживання вуличних тварин

2.1. Облаштування 

спеціалізованих місць для 

годування безпритульних тварин

КП "Центр захисту 

тварин" Житомирської 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма "Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - дружня до 

тварин" на 2021-2023 роки

3 Інформувати 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

Кошти на реалізацію заходу не виділялись 

у зв'язку із запровадженням воєнного 

стану

Програма "Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада - дружня до 

тварин" на 2021-2023 роки

Гендерна політика

1 Забезпечити врахування 

гендерної складової у процесі 

формування та реалізації місцевої 

політики

1.1. Підтримка проєктів 

громадських організацій, 

спрямованих на забезпечення 

ґендерної рівності

Управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту 

міської ради

У зв'язку із запровадженням воєнного 

стану реалізація заходу не здійснювалась

Житомирська міська об’єднана 

територіальна громада – територія рівних 

можливостей» на 2020-2025 роки

2 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

2.1. 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

Поширено інформаційну продукцію 

(буклети, флаєри, брошури) "Громада 

рівних можливостей", "Гендерна рівність 

як цінність", "Стопсексизм", "Запобігання 

та боротьба із сексизмом на місцевому 

рівні в Україні", тематичні відеороліки

Житомирська міська об’єднана 

територіальна громада – територія рівних 

можливостей» на 2020-2025 роки

2.2. Проведення циклу заходів 

щодо підвищення лідерського 

потенціалу жінок, мотивації до 

участі у політиці

Управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту 

міської ради

Реалізація заходу запланована на ІІ 

півріччя 2022 року

Житомирська міська об'єднана 

територіальна громада – територія рівних 

можливостей» на 2020-2025 роки

3 Забезпечити системну діяльність 

з протидії та запобігання торгівлі 

людьми, домашньому й ґендерно 

зумовленому насильству, 

множинній дискримінації

3.1. Проведення інформаційно-

просвітницької роботи серед 

громади міста щодо запобігання 

жорстокому поводженню з дітьми, 

домашньому насильству та 

дискримінації за ознакою статі, 

протидії торгівлі людьми шляхом 

розробки, виготовлення та 

поширення спеціальної літератури

Управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту 

міської ради

Інформація про національну гарячу лінію, 

телефони служб юридичної, психологічної 

та іншої підтримки періодично 

оновлюється 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

Житомирська міська об’єднана 

територіальна громада – територія рівних 

можливостей» на 2020-2025 роки
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1 Забезпечити потреби виборчого 

округу на об'єкти соціально-

культурного та житлово-

комунального господарства 

Житомирської міської 

територіальної громади за 

пропозиціями депутатів міської 

ради та Житомирської обласної 

ради

1.1. Проведення благоустрою 

території Житомирської міської 

територіальної громади, ремонтів 

житлового фонду, зміцнення 

матеріально-технічної бази 

бюджет-них 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

2 Забезпечити діяльність Сил 

територіальної оборони, 

підрозділів Збройних Сил 

України та Національної гвардії 

України

2.1. Здійснення заходів на 

виконання статті 14 Закону 

України "Про основи 

національного спротиву"

головні розпорядники 

бюджетних коштів, 

комунальні 

підприємства міської 

ради

Здійснено заходи на виконання статті 14 

Закону України "Про основи 

національного спротиву"

3398,1

2.2. Забезпечення безперебійної 

роботи військово-лікарської 

комісії у територіальному центрі 

комплектування та соціальної 

підтримки

Управління охорони 

здоров'я міської ради, 

заклади охорони 

здоров'я міської ради

Забезпечено безперебійну роботу 

військово-лікарської комісії у 

територіальному центрі комплектування 

та соціальної підтримки

1771,8

2.3. Придбання спеціального одягу 

(уніформи): куртки, штани 

утеплені, костюми літні польові, 

тощо

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

населення міської ради

Придбано спеціальний одяг 2601,9

3 Сприяти матеріально-технічному 

забезпеченню готовності 

Управління Служби безпеки 

України в Житомирській області 

до виконання завдань за 

призначенням

3.1. Проведення поточного ремонту 

службових приміщень, будівель, 

комунікацій та електричних мереж 

(субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету)

Управління Служби 

безпеки України в 

Житомирській області

Надано субвенцію з місцевого бюджету 

державному бюджету

1500,0

Інші заходи
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4 Забезпечити безперебійну роботу 

КП "Гагарінське"

4.1. Придбання миючих засобів та 

непродовольчої групи товарів, що 

використовуються в діяльності 

підприємства

Виконавчий комітет 

Житомирської міської 

ради, КП "Гагарінське" 

Житомирської міської 

ради

Придбані миючі засоби та товари 

непродовольчої групи

200,0

*Звіт про виконання заходів Програми соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади підготовлено на підставі звітів 

виконавчих органів міської ради про виконання міських цільових програм за І півріччя 2022 року 


