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10.00 -11.00 ЖДТУ  
Еко-майстерня для дітей

10.00 -12.00 Інтернет-магазин 
«Листівки з любов’ю. Житомир»  
Творча майсерня для дітей «Мій 
мікрорайон»

10.00 - 11.30 Марина  
Александрович та ГО «Букмоль»
Місто для дітей: читаємо разом

13.00 - 14.00 Відкриття Май-
стерні міста Житомир 2017. 
Вітальне слово мера міста 
Сергія Сухомлина. Виступ 
директора проекту Матіаса 
Брандта «Інтегрований розви-
ток міст: виклики та перспек-
тиви». Виступ представників 
проекту Муніципальний роз-
виток та оновлення старої 
частини міста Львова «Успіш-
ний досвід залучення громад-
ськості на Майстерні міста. 
Львів»

10.00- 12.00 Житомирський місь-
кий центр  науково-технічної  
творчості учнівської молоді  
Інтерактивна майстерня «Місто 
своїми руками»

10.00 -12.30 ЖДТУ Еко-майстерня  
для дітей

11.00-12.00 Марина  
Александрович та дитячий 
письменник, ілюстратор 
Дмитро Кузьменко  
Місто для дітей: читаємо 
разом

11.30 - 13.00 ЖМР та GIZ  
Транспортний форум  
«Мобільність майбутнього»

12.00- 14.00 ГО  
«Милосердя» та ЖМР 
Дискусія щодо проблеми безхат-
ченків у місті та організації їх тру-
дової  реабілітації

12.00 -13.30 ЖМР Інтерактив-
на лекція «Громадські простори  
Житомира»

12.00 -13.30  Відеограф,  
фотограф Сергій Григорчук
Семінар-дискусія «Курс  
базових знань для  
сучасного школяра»

12.00 - 14.00 ГО «Житомир,  
зроби голосніше!»
Презентація фотопроекту  
«Обличчя Житомира», дискусія 
щодо переваг активного  
способу життя та можливостей 
самореалізації в м. Житомир з 
метою запобігання трудовій  
міграції

13.00-14.30 ГО «Федерація шахів 
Житомирської області»Дискусія 
«Шахи в контексті розвитку  
громадського суспільства»

14.00 Презентація шестинен-
них досліджень в межах  
Майстерні міста Житомир

14.00-16.00 ЖДТУ  
Інтерактивна дискусія щодо май-
бутнього ринку праці в місті. Ін-
терактивна гра для молоді  
«Компетенції. Житомир 2030»

13.30 -15.00 Художня студія 
«Арт-село» Творча майстерня 
«Арт-терапія та її вплив на розви-
ток молоді в місті».  
Створення карти емоцій міста 
«Планета 117240»

14.00 - 15.30 ГО «Центр  
розвитку громади та  
суспільної комунікації»
Творча майстерня  
«Безпечно тваринам -  
безпечно людям»

14.00 - 15.30 ЖМР, ЖДУ ім. Фран-
ка та запрошений гість Олексій 
Урсуленко (м. Херсон) 
Дискусія «Повноцінне життя і 
здорове харчування: синергія 
здоров’я і підприємництва»

14.30 -16.00 ГО «Я- мама»
Дискусія  «Жіночі громадські  
ініціативи. Пошук вирішення  
проблем районів міста»

15.00 -16.45 КСРУ 
 «Житомирське вище профе-
сійне училище інтернат»
Творча майстерня  
«Житомир інклюзивний»

15.00-16.45 ГО «Мистецьке Поліс-
ся» Житомир культурний:  
мотанка-житомирянка

15.30 - 17.00 Місто майстрів: 
творча майстерня щодо 
розвитку креативної  
економіки

16.00 - 17.00 ЖМР та Олександра 
Наймушина Презентація  
дослідження дворів вулиці  
Михайлівської «Це мій простір!»

15.30 - 17.00 ЖМР Презентація 
концепції реконструкції  
набережної р. Тетерів

17.00 - 18.00 Випускники школи 
урбаністики CAN actions School for 
Urban Studies Презентація  дослі-
джень щодо Водонапірної вежі

17.00 -19.00 ЖМР та GIZ  
Презентація результатів  
роботи проекту «Інтегрований 
розвиток міст в Україні»  
в м. Житомир

16.00 - 18.00 ГО «Клуб пригод 
«Friend» Дискусія на тему  
«Житомир - місто для туристів». 
Туристичний квест 

17.00 -19.00 ЖМР та  
велогромада міста  
Інтерактивна гра «Безпека 
дорожнього руху для юних 
велосипедистів»

17.00 -18.00 ЖДУ ім. І. Франка. 
Житомир театральний:  дискусія 
щодо розвитку аматорського  
театру в Житомирі.

18.00 -19.40 
Вистава «Академія сміху» (примі-
щення бібліотеки ім. О. Ольжича)

18.00-19.30 ЖДТУ,  представники 
ОСББ  міста та автори проектів 
Бюджету участі. Дискусія щодо 
поводження з твердими побуто-
вими відходами «Чисте місто»

17.20- 19.00 ЖМР Круглий стіл на 
тему «Як утримати молодь у мі-
сті?»

18.00 - 19.00 ЖМР Круглий стіл 
щодо створення пунктів збору 
батарейок «Think Outside the 
Box»

18.30 -19.30  
Підведення підсумків та вручення 
сертифікатів. Анонсування лоте-
реї для учасників дослідження мо-
більності modalyzer

19.00 -20.00 Виступ місцевих 
музичних колективів

19.20 - 21.00 ЖМР та велогрома-
да міста Дискусія щодо розвитку 
велоруху в Житомирі. Вечір ве-
лосипедного кіно.

19.00 – 20.00 ЖМР Модерована 
дискусія по Бюджету участі  
«Діалог – зміна починається з 
розмови!»

19.40 - 21.00  Концерт за участі  
місцевих виконавців  
(ZERNO, Retro21)

Постійні виставки Майстерні міста,
що діятимуть 6 днів:

- виставка робіт «Обличчя Житомира»
- локація Бюджету участі

- міні-квести з використанням мобільного додатку modalyzer
- презентація Концепції розвитку набережної р. Тетерів та кінотеатру Жовтень

- презентація можливих демонстраційних проектів по проекту  
«Інтегрований розвиток міст в Україні»

СТВОРЮЄМО ЖИТОМИР РАЗОМ!

ПРОГРАМА «МАЙСТЕРНЯ МІСТА ЖИТОМИР»

Щодня з 18:00 до 19:30 відбуватиметься
інтерактивна дискусія з інтегрованого розвитку

на 4 додаткових локаціях:
- Богунія:  навпроти супермаркету «Billa»

- Крошня: район Агроколеджу
- Польова: район кінотеатру Космос

- Вокзал: район ТРЦ «Глобал UA»
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Виконавець:

Житомирська  
міська рада

Учасники Майстерні Міста Житомир:

Основна локація – майданчик біля Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича


