




10 ОСББ отримали 
фінансування на утеплення 
за рахунок кредитних 
коштів 

Теплий Житомир: 

Місто погасило 80 тис  
по відсоткам за кредит 



За рахунок швейцарського гранту та 
ЄБРР буде встановлено 240 
індивідуальних теплових пунктів 

Теплий Житомир: 



Утеплюються 10 дитсадків та 3 школи по 
проекту NEFCO та співфінансуванні міста 

  
З міського бюджету виділено 200 тис грн на 
ПКД для утеплення даху та фундаменту 
хірургічного корпусу ЖЦМЛ №1 
 
Пройшов тенедер SECO щодо утеплення 5 
дитсадків міста 

Теплий Житомир: 



Запроваджено систему контролю 
споживання енергоресурсів 
 
Закуплено 38 лічильників з системами 
регулювання подачі теплоносія для 
бюджетних закладів на суму 3,9 млн грн 
 
Економія теплової енергії склала  
11,5 млн грн 

Теплий Житомир: 

Економія 11,5 
млн грн 





Переоснащено приймальні відділення 
міських лікарень комплексами 
діагностичної апаратури на суму  
16 млн грн 
 
Відкривається 2 амбулаторії сімейного 
лікаря 
 
Забезпечено приймальні відділення 
міських лікарень витратними матеріалами  
на суму 6,6 млн грн 

Здоровий Житомир: 



Перейдено до проектного фінансування 
спорту через грантові програми для 
спортивних організацій – витрачено на 
проекти 200 тис грн 

Здоровий Житомир: 

Збільшено фінансування спорту в 6,5 разів 

2015р. – 600 тис грн 
2016р. – 4 млн грн 



Розпочато будівництво навчально-
тренувального центру водних видів 
спорту 

Здоровий Житомир: 

На проект та початок будівництва 
виділено 2,5 млн грн  



Розроблено проектно-кошторисну 
документацію для міського 
хоспісу по пров. Енергетичний, 3  
 
 
Вартість ПКД - 250 тис грн 

Здоровий Житомир: 





Створена розгалужена мережа  
комунального відеонагляду 
 
У місті працює 86 камер відеоспостереження та 70 
камер у навчальних закладах і 20 у медзакладах. З них  
106 камер встановлено у 2016 році. 
 
Завдяки відеонагляду розкрито загалом 177 злочинів.  
У цьому році – 98 злочинів 

Безпечний Житомир: 



На капітальний ремонт освітлення міста виділено 18,38 
млн грн 
 
На 170 вулицях та провулках замінюється 2310 ліхтарів 
на світлодіодні 
 
На центральних вулицях – Київська, Бердичівська, 
Покровська, Небесної сотні, Перемоги, Параджанова, 
Вітрука, Чуднівська, пр. Незалежності замінюється 1597 
ліхтарів на загальну суму 14 млн грн 
 
На 38 провулках встановлено освітлення, якого там 
раніше не було взагалі 

Безпечний Житомир: 



З бюджету міста профінансовано 
модернізацію світлофорів 
 
Замінюються світлофори  
на 29 перехрестях  
 
У місті оновлять 500 світлофорів 

Безпечний Житомир: 



Облаштовано 11 безпечних, 
підсвітлених пішохідних переходи 
 
Загалом облаштують — 75 переходів 

Безпечний Житомир: 





Розроблена нова транспортна 
концепція 
 
Вона дасть пріоритет комунальному 
транспорту в центрі міста 

Комфортний Житомир: 



На проект «Введення єдиного електронного  
квитка» виділено 8 млн грн 

Комфортний Житомир: 

Зручність для мешканців – безкоштовні пересадки, 
оптимальна транспортна мережа, зручна оплата за проїзд 
одним дотиком 
 
Громадський транспорт буде дотримуватись графіків руху, 
тому що транспортним компаніям це стане вигідно 

Закуплено 180 мобільних та 110 
стаціонарних терміналів для Е-квитка 



Створено новий тролейбусний маршрут 
для мікрорайону Малікова – 6,9 млн грн 
 
На Малікова курсуватиме 6 тролейбусів 
 
Загалом на ремонт рухомогго складу ТТУ 
виділено 5 млн грн, за які відновлено 11 
одиниць електротранспорту 
 
1 млн грн виділено на ремонт та 
відновлення низькополого тролейбусу 

Комфортний Житомир: 





Затверджено архітектурно-
художню концепцію вигляду 
вулиць та територій Житомира 
 
З червня демонтовано 110 
самовільно розташованих засобів 
реклами 
 
Впорядковується розміщення 
рекламних конструкцій по місту 

Красивий Житомир: 



Реконструкція вулиці Михайлівської – 15 млн грн 

Красивий Житомир: 





Розумний Житомир: 

Розроблена концепція арт-
центру  
в житомирському кінотеатрі 
«Жовтень» 



Розумний Житомир: 

Створено центри "третьої 
освіти« (комп’ютерні курси) 
для пенсіонерів  
при бібліотеках міста: 
Партизанська, 3 та 
Добровольчих батальйонів, 3 
 
У 2017 році Буде створено 
Комунікативно-інноваційний 
центр на Вітрука,53 



Розумний Житомир: 

З міського бюджету закуплено 330 
комп’ютерів на суму 3,6 млн гривень 
 
Кожна школа отримала по 2 інтарактивні 
дошки на суму 1,3 млн гривень 
 
До кінця року у школи міста надійде ще 297 
ноутбуків 
За останні 5 років всього у школи міста було 
закуплено 150 комп'ютерів за бюджетні 
кошти 

Розпочато будівництво нового корпусу ЗОШ №3 





Житомирський 
індустріальний парк 
внесено у єдиний 
реєстр 
 
 

Заможний Житомир: 



Для бійців АТО виділено 430 
земельних ділянок під будівництво 
 
12 квартир видано учасникам АТО (6), 
інвалідам (4), дітям – сиротам (1) та 
багатодітним родинам (1) 
 
У 2015 році за рахунок міського 
бюджету було виділено 2 квартири 
багатодітній родині та учаснику 
бойових дій 

Заможний Житомир: 



Відмінено ліфтові картки 
 
 
Створено контрольно-аналітичний відділ міської ради,  
що здійснює моніторинг використання бюджетних коштів 
 
Встановлюється 350 урн для сміття європейського зразка 

Зроблено: 

Створено Центр захисту тварин  



     Зроблено: 
Заборгованість КП 
"Житомиртеплокомуненерго" за газ: 
2015 – 184, 88 млн грн 
2016 – 110, 688 млн грн 
 
Погашено борги КП "Водоканал"  за спожиту 
електроенергію: 
2014 – 70% 
2015 – 83,3% 
2016 – 100% 


