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ПРОГРАМА

РОЗРОБНИК

ОСНОВА

Плановий документ 
на короткостроковий період 

Департамент економічного 
розвитку спільно з виконавчими 
органами міської ради 

Концепція інтегрованого розвитку
м. Житомира до 2030 року
Секторальні стратегічні документи
28 міських цільових програм



24 лютого 2022 року

повномасштабне 
вторгнення росії в Україну

У зв'язку із військовою агресією 
росії проти України введено 

воєнний стан 



ПІДТРИМКА МІСЦЕВОГО БІЗНЕСУ
o Для підприємців, які здійснюють перевезення пасажирів громадським автомобільним 

транспортом зменшено орендну плату за користування обладнання автоматизованої 
системи оплати за проїзд до 1 грн за місяць без ПДВ

o Звільнено від сплати за оренду майна комунальної власності, що знаходиться на 
балансовому обліку в закладах дошкільної, загальноосвітньої та спеціалізованої освіти 
суб'єктів господарювання (орендарів)

o Не нараховувалась суб'єктам господарювання плата за тимчасове користування місцями 
розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади 

o Звільнено від сплати за електричну енергію, транспортування електричної енергії, 
водопостачання та водовідведення підприємців, які забезпечують гаряче харчування 
учнів у закладах середньої освіти

o Продовжено дію дозволу на 2022 рік суб'єктам господарювання, які у 2021 році отримали 
відповідні дозволи на розміщення облаштованих відкритих майданчиків на території, 
прилеглій до підприємств ресторанного господарства стаціонарної мережі, об'єктів 
сезонної торгівлі продовольчими товарами на території, прилеглій до підприємств 
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

o Спрощено процедуру отримання погодження на розміщення об'єктів сезонної торгівлі 
(скасовано граничні терміни подачі документів для отримання відповідних погоджень

o Скасовано пайову участь для власників об'єктів сезонної торгівлі

Підтримка бізнесу в умовах воєнного стану



ПІДТРИМКА РЕЛОКОВАНОГО БІЗНЕСУ

o Розроблено Telegram канал

o Надається інформаційна, 
консультаційна 
та ресурсна підтримка

o Облаштовано коворкінг-зону 
на базі приміщення  КУ «Агенція
розвитку міста» для підприємців, 
які переїхали до громади з інших 
регіонів, внутрішньо переміщених 
осіб, які потребують тимчасового
робочого офісного простору

Підтримка бізнесу в умовах воєнного стану



РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ "EU4BUSINESS:
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  ТА 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МАЛИХ 
І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ" 
за компонентами: створення та розвиток 
логістичного хабу, оцінювання потенціалу 
створення та розвитку кластерів у галузі 
промисловості 

o Дослідження експертної та громадської 
думки щодо перспективи створення 
логістичного хабу, моделей логістичних хабів 
у Європі та Україні

o Експрес-аналіз компаній Житомира щодо 
можливостей їх вбудовування в кластери

ПРОГРАМА АГЕНТСТВА США  
"КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА 
УКРАЇНИ"
Розроблено Дорожню карту покращення бізнес-
клімату міста

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва



Станом на 01.11.2022  в громаді 
зареєстровано 

10923 внутрішньо переміщених осіб

o Забезпечення реєстрації 
o Призначення допомог
o Організація відшкодування 

вартості житлово-комунальних 
послуг особам, які безоплатно 
прихистили внутрішньо 
переміщених осіб

o Надання фінансової підтримки 
внутрішньо переміщеним особам
(залучено проєкт Всесвітньої 
продовольчої програми ООН (WFP)

o Забезпечення гуманітарною 
допомогою

o Забезпечення надання медичних 
послуг в закладах охорони здоров'я 
громади 

Соціальна підтримка 
внутрішньо переміщених осіб



ПРОЄКТ   «СОЦІАЛЬА КУХНЯ»

Реалізовано спільно з благодійним 
фондом Карітас-Спес» за підтримки 
партнерів з Італії

Підтримка внутрішньо переміщених  та 
малозабезпечених осіб



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Завершуються роботи з облаштування житла для осіб, що втратили житло

Реалізовано в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні» 
за фінансової підтримки GIZ

Переобладнано нежитлове приміщення площею 240 кв м 

Загальна вартість проєкту 120 тис. євро

Підтримка внутрішньо переміщених осіб



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Відкрито центр для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Проєкт реалізовано в рамках меморандуму між Житомирською міською радою 
та  благодійними організаціями «БФ Карітас-Житомир» та «Українським 
фондом благодійництва» 

Центр розрахований на 40 ліжок

Підтримка внутрішньо переміщених осіб



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

Проєкт реалізується в рамках меморандуму між Виконавчим комітетом 
Житомирської міської ради та  благодійною організацією «Благодійний фонд 
«Адвентистське агентство допомоги та розвитку в Україні»» спільно з 
німецьким представництвом ADRA за фінансової підтримки Міністерства 
закордонних справ Німеччини (GFFO)

Підтримка внутрішньо переміщених осіб



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

На базі «Прозорого офісу (майдан Польовий 8) відкрито кімнату кризової 
психологічної допомоги переселенцям, які через воєнні дії змушені були 
покинути свої домівки

Проєкт реалізується у межах співпраці між Житомирською міською радою та 
Адвентистським агентством допомоги та розвитку в Україні (ADRA Ukraine) 
спільно з німецьким представництвом ADRA за фінансової підтримки Міністерства 
закордонних справ Німеччини (GFFO).

Соціальний захист



42  об'єкти соціальної інфраструктури, 
житлово-комунального господарства, 
виробничої сфери

322 об'єкти житлового фонду

140 житлових приміщень 
(квартир/приватних будинків)   
повністю зруйновано

Руйнування та пошкодження 



Надана допомога мешканцям громади різних соціальних груп та внутрішньо 
перемішеним особам, підтримка закладам соціальної сфери
благодійними організаціями: «Український фонд благодійництва», «Фонд громади 
Житомира», Міжнародний благодійний фонд «Слава Україні»;
благодійними фондами: «Карітас-Житомир», «Роби добро, даруй надію»;
громадськими організаціями: «Волонтерський штаб Житомира», «Грінері», «Сучасний 
формат», «Житомирська міська дитяча організація «Все робимо самі»;
Житомирською обласною організацією Червоного Хреста України, релігійною громадою 
християнської церкви «Перемога» тощо

Гуманітарна допомога



Допомога надійшла з Польщі, Німеччини, Австрії. 
Італії. Швейцарії. Чехії, Португалії, Грузії, Іспанії, 
Великобританії, Північної Ірландії, Нідерландів

Гуманітарну допомогу надали муніципалітети міст :
Битом, Варшави, Вроцлав, Гдиня,  Освенцім. 
Плоцьк, Равіч (Польща)
Дортмунд, Кельн, Мюнхен (Німеччина)
Лено, Манербіо, Віченца (Італія)
Мархтренк, Відень  (Австрія)
Челмсфорд (Сполучене Королівство Великої 
Британії та Північної Ірландії)
Цюрих (Швейцарія)

Підтримка іноземних партнерів



Інформаційна та ресурсна підтримка підприємців

Підтримка релокованого бізнесу 

Реалізація проєкту "EU4Business: конкурентоспроможність та 
інтернаціоналізація малих і середніх підприємств" за компонентами: 
створення та розвиток логістичного хабу, оцінювання потенціалу 
створення та розвитку кластерів у галузі промисловості

«Ефективне місто»
Підтримка бізнесу



«Інноваційне місто»
Освіта

СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

o Проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту, тимчасових 
укриттів в закладах освіти

o Придбання та встановлення камер відеоспостереження на території та 
входах в приміщення закладів дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти

o Забезпечення системою пожежного захисту (пожежна сигналізація, система 
передавання тривожних оповіщень, система оповіщення про пожежу та 
управління евакуацією людей)

БУДІВНИЦТВО ЛІЦЕЮ № 25 

НОВЕ БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
(м. Житомир, провулок Червоний, 60)



Реконструкція каналізаційних очисної станції, включаючи заміну 
механічного та електричного обладнання та каналізаційних мереж

Реконструкція насосних станцій водопроводу та водоочисної станції

Реконструкція водопровідних мереж

«Зелене місто»
Централізоване водопостачання та водовідведення

РОЗВИТОК МІСЬКОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ-2 



Проєкт з розвитку системи централізованого теплопостачання 
у місті Житомирі за фінансування Європейського Банку
Реконструкції та Розвитку (ЄБРР)

Проєкт з енергоефективності 
у місті Житомир за фінансування Державного секретаріату з
економічних питань Швейцарської Конфедерації (SЕCО)

Реконструкція районної котельні РК-8 
шляхом встановлення 2-х біопаливних котлів (паливо - тріска 
деревини)

Технічне переоснащення теплогенеруючого обладнання 
районної котельні по вул. Офіцерська, 9
РК-5 по вул. Чуднівська, 103В 

Реконструкція системи електропостачання з влаштуванням точки 
підключення джерела резервного електропостачання 
котелень: РК-3, РК-5, РК-6, РК-8, РК-10, РК-11, 
по вул. Домбровського, 30, вул. Офіцерська, 9

«Зелене місто»
Централізоване теплопостачання 



СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ, 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ, 
ДОСТУПНИХ  ГРОМАДСЬКИХ 
ПРОСТОРІВ ТА ЗОН ВІДПОЧИНКУ

«Зелене місто»
Впровадження принципів сталого міського розвитку та 
адаптація до змін клімату



Виконання зобов'язань 
громади в рамках 

імплементації 
Європейської 

енергетичної відзнаки

«Зелене місто»
Енергетична та кліматична політика

Поширення цілей 
Муніципального 

енергетичного плану 
серед мешканців 

громади

Участь Житомирської 
міської територіальної 

громади в Асоціації 
«Енергоефективні міста 

України»

Реалізація проєкту 
«Енергоефективність у 
громадах» (комплексна 

термомодернізація 
будівель закладів освіти)



«Інклюзивне місто»
Охорона здоров'я 

КП «ЛІКАРНЯ №2 ІМЕНІ В. П. ПАВЛУСЕНКА»

o Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу
в тому числі коригування ПКД

o Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги 
в тому числі коригування ПКД



Підтримка соціально незахищених верств населення та окремих категорій 
громадян шляхом надання адресних матеріальних допомог, надання 
соціальних допомог, пільг компенсацій

Підтримка учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, 
Захисників/ Захисниць України та членів сімей загиблих (померлих) 
Захисників/ Захисниць України 

Надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги сім'ям 
військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії 
чи каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової служби 
(службових обов'язків)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг

Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг

«Інклюзивне місто»
Соціальний захист



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
o Забезпечення надання адресної соціальної матеріальної допомоги на найм

(оренду) житла, в тому числі особам, житловий будинок/ приміщення яких 
стало непридатним для проживання внаслідок повної руйнації з причини 
ракетно-бомбових ударів під час збройної агресії російської федерації

o Надання щомісячної адресної соціальної допомоги для покриття витрат на 
проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ. ЩО 
ЗАРЕЄСТРОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ
o Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу, призначеного 

для проживання внутрішньо переміщених осіб 
(м. Житомир, провулок Червоний, 60)

o Нове будівництво інженерних мереж та територій благоустрою на 
території Житомирської міської територіальної громади з метою 
функціонування модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб 
(с. Вереси, вул. Смоківська)

«Інклюзивне місто»
Соціальний захист



ПРОГРАМА «БЕЗПЕЧНЕ МІСТО»

Громадські місця, майданчики, вулиці міста, громадський транспорт, 
на об'єктах закладів освіти, комунальних підприємств житлового, 
комунального господарства

ПРИДБАННЯ, МОНТАЖ ТА 
НАЛАШТУВАННЯ ЗАСОБІВ 
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖДЕННЯ

«Інклюзивне місто»

МОДЕРНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОЇ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ



Дякую за увагу


