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Департамент економічного 
розвитку 

Житомирська міська рада



Завдання департаменту

● підготовка програм соціально-економічного розвитку міста, інших цільових 
програм в межах компетенції, подання їх на погодження виконавчому комітету 
та на затвердження міській раді, організація їх виконання;

● участь у здійсненні державної регуляторної політики, участь у тарифній 
політиці;

● реалізація державної інвестиційної політики та місцевих інвестиційних проектів 
і програм;

● організаційно-правовий супровід впровадження міжнародних інвестиційних та 
інституційних проектів, а також грантів та програм технічної допомоги;

● реалізація державної, регіональної та міської політики з питань розвитку 
малого та середнього бізнесу; політики у сфері енергоефективності  тощо.



Опрацювання та підготовка документів

2277 вхідних документів, в т.ч.

1893 від підприємств, 
організацій, установ та інших 
виконавчих органів ЖМР

297 звернень громадян

55 інформаційних запитів

1914 документів підготовлено , в т.ч.

48 рішень виконавчого комітету

35 рішень Житомирської міської ради

12 доручень міського голови та 
заступників 

inbox outbox



Стратегія розвитку міста

Департамент є координатором  з 
впровадження в місті Концепції 
інтегрованого розвитку “Житомир 
2030”. 
Проект виконується GIZ у співпраці з 
Житомирською міською радою та 
фінансується урядами Німеччини та 
Швейцарії, реалізується в 4-х містах 
України (Житомир, Вінниця, Чернівці, 
Полтава).
Загальний бюджет 6,5 млн. євро.



Стратегія розвитку міста

Концепція інтегрованого розвитку 
передбачає активне залучення 
громадян (партисипація) до 
прийняття рішень щодо планування 
розвитку міста, міждисциплінарний 
підхід (співпраця департаментів та 
управлінь), проектний підхід, а також 
взаємодію просторового та 
соціально-економічного планування. 



Стратегія розвитку міста

Створено інформаційний ресурс 
для висвітлення діяльності щодо 
розробки та впровадження 
концепції 
http://2030.zhitomir.ua/

http://2030.zhitomir.ua/


Стратегія розвитку міста: партисипація

Урбаністично-культурний захід 
«Майстерня міста 2017».

Мета: підвищення ефективності 
взаємодії громадських 
організацій, ініціатив, митців, 
ремісників, громадських 
активістів та міської влади, 
залучення мешканців до 
процесів прийняття рішень та 
розвитку міста.



Стратегія розвитку міста: партисипація

Майстерня міста Житомир 2017:

6 днів / 38 заходів / 5 міст (Житомир, 
Львів, Київ, Рівне, Херсон) / 5 локацій / 
>3000 відвідувачів / >4000 переглядів в 
соціальній мережі Facebook 

https://www.facebook.com/UrbanWorksh
opZhytomyr/

https://www.facebook.com/UrbanWorkshopZhytomyr/
https://www.facebook.com/UrbanWorkshopZhytomyr/


Стратегія розвитку міста: партисипація

Діалог з громадою міста:

>8000 учасників
2 форуми інтегрованого розвитку Житомира
1 форум міської мобільності
1 Загальноміське голосування  за 
демонстраційний проект  
8 засідань фокус-груп
16 засідань групи підтримки 



Стратегія та планування розвитку

Підготовлено звіт про виконання Програми соціально-економічного 
розвитку за 2016 рік
Розроблено Програму соціально-економічного і культурного розвитку 
міста Житомира на 2017 рік
Внесено шість змін
Розроблено Програму соціально-економічного і культурного розвитку 
міста Житомира на 2018 рік 



Стратегія та планування розвитку

Постійний аналіз соціально-економічного стану та тенденцій розвитку 
міста.
Розробка Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста.
Пропозиції до планових, стратегічних документів міста та області, 
інформація щодо проблемних питань  міста, вирішення яких потребує 
допомоги центральних органів виконавчої влади.
Щоквартальні звіти про виконання Державної стратегії регіонального 
розвитку  до 2020 року,  Стратегії розвитку  Житомирської області до 2020 
року.



Стратегія та планування розвитку

Щоквартально актуалізовувалася інформація Паспорту міста.
Підготовлені матеріали до довідника “Житомир у цифрах”.
Здійснено порівняльний  аналіз обсягів фінансування галузей міста за 
2012-2016 роки.
Підготовлена інформація щодо інфраструктури сільських рад, що межують  
з  містом Житомиром. 
Актуалізовано дані Автоматизованої системи муніципальної статистики, 
до участі в якій місто долучилося в 2016 році.



Стратегія розвитку: цільові програми

Координація діяльності виконавчих органів міської ради щодо розробки та 
виконання міських цільових програм

Підготовлено 11 висновків про доцільність розробки міських цільових 
програм,  з яких два -  з рекомендацією недоцільності розробки. 

Проведено експертизу 16 проектів міських цільових програм та надано 26 
відповідних експертних висновків.
Надано більше 70 консультацій працівникам виконавчих органів міської 
ради  щодо основних компонентів програм



Енергоефективність: енергоменеджмент

Розроблено та прийнято рішення «Про затвердження міської цільової 
програми «Муніципальний енергетичний план міста Житомира на період 
2017-2020 років»  (рішення сесії ЖМР №530 від 16.02.17)

Під керівництвом департаменту в міській раді впроваджується 
Європейська Енергетична Відзнака (European Energy Awards) – система 
управління та процедура сертифікації, в основі якої лежить принцип 
БЕЗПЕРЕРВНОГО покращення діяльності та ГАРАНТУЄ, що місто 
ПОСТІЙНО підвищує свою енергоефективність, використовує 
відновлювальні джерела енергії та забезпечує сталу міську мобільність.



Енергоефективність: енергоменеджмент

Побудова інституційної 
спроможності міськради через 
регулярну міждисциплінарну 
робочу групу (19 осіб).

Житомир у 2018 році може стати 
другим містом в Україні, що 
отримає сертифікат ЄЕВ (European 
Energy Awards).



Енергоефективність: енергомоніторинг

Навчання (семінари, вебінари) та супровід відповідальних осіб за 
внесення даних до Інформаційної системи енергомоніторингу (ІСЕ) в 
закладах бюджетної сфери Житомира.

1 Енергоменеджер 
управління освіти

80 відповідальних осіб 
(фасіліті-менеджерів) в 

підпорядкованих закладах

1 Енергоменеджер 
управління охорони 

здоров’я
6 відповідальних осіб 

(фасіліті-менеджерів) в 
підпорядкованих закладах  

1 Енергоменеджер 
управління культури

3 відповідальні особи 
(фасіліті-менеджерів) в 

підпорядкованих закладах 



Енергоефективність: енергомоніторинг

Розроблена та прийнята 
методика розрахунку 
базових рівнів споживання 
теплової енергії закладами 
бюджетної сфери міста 
Житомира (рішення 
виконавчого комітету № 1058 
від 15.11.2017).
Розраховано базові рівні 
споживання теплової енергії 
бюджетними закладами.



Енергоефективність: енергомоніторинг

Проведена верифікація 
результатів термосанації ЖДНЗ 
№63, за результатами якої 
здійснено налаштування 
автоматики  індивідуального 
теплового пункту (ІТП) закладу. 
Результатом стало використання 
незадіяного раніше потенціалу 
економії теплової енергії (до 30% 
від рівня попереднього 
споживання тепла).



Енергоефективність: міжнародна 
фінансова і технічна допомога

Департамент забезпечує
організаційно-правовий 
супровід впровадження 
12 міжнародних проектів, 
а також грантів та 
програм технічної 
допомоги Житомирської 
міської ради



Енергоефективність: альтернативна 
енергетика

Приватним інвестором введено в 
експлуатацію міні-гідроелектростанцію 
на гідротехнічній споруді за адресою вул.
Жуйка, 12.

Укладено інвестиційну угоду з приватним 
інвестором на будівництво міні-
гідроелектростанції на гідротехнічній 
споруді за адресою пров. Кривий, 10-а 
(Голова Чацького).



Енергоефективність: альтернативна 
енергетика

Розроблено техніко-економічне 
обґрунтування (ТЕО) та 
виконані роботи з геологічних і 
геодезичних досліджень 
земельної ділянки проекту 
будівництва наземної 
фотоелектричної сонячної 
електростанції потужністю 
~10,0 МВт на території 
Глибочицької сільської ради 
Житомирського району.



Енергоефективність: альтернативна 
енергетика

Укладено 2 меморандуми про 
співробітництво з іноземними 
компаніями щодо будівництва в 
Житомирі когенераційних установок з 
використанням альтернативних видів 
палива.
Після введення в експлуатацію тариф 
для споживачів очікується на 10% 
менше, ніж при виробництві тепла з 
використанням газу.



Енергоефективність: просвіта

Заходи зі збереження енергії 
підсилюються програмами підвищення 
обізнаності серед школярів, керівників 
навчальних закладів, завідуючих 
господарством в бюджетних закладах 
міста, формується нова модель 
поведінки споживачів.
В рамках проекту з GIZ закуплено 
навчальний інвентар в школи, 
школярами виготовлялись LED- лампи.



Енергоефективність: обмін досвідом

Успішно реалізовано проект 
«Енергоефективність у громадах», що 
виконувався GIZ (упродовж 2014–2017 
рокiв).
В рамках проекту в лютому організовано 
та проведено звітну конференцію в 
Житомирі з обміну досвідом між містами-
учасниками проекту (понад 50 учасників з 
чотирьох областей України).



Енергоефективність: обмін досвідом

Місто отримало відзнаку «Energy Expert» 
за досягнення в сфері реалізації 
місцевої енергетичної політики та 
розвиток муніципальної системи 
енергетичного менеджменту.

Житомир обрано містом-ментором для 
5 малих міст України в рамках проекту 
«Енергоефективність у громадах ІІ», що 
виконується GIZ.



Енергоефективність: обмін досвідом

З метою вивчення досвіду Житомира у сфері 
політики енергоефективності місто відвідували 
офіційні делегації Посольства Німеччини в 
Україні, представники Єврокомісії, німецької 
урядової компанії GIZ, німецького банку KFW, міст 
Дніпро, Мелітополь, Біла Церква, Київ, Коломия, 
Баранівка та ін.

В червні на вул. Михайлівській організовано та 
проведено щорічну виставку енергоефективності.



Енергоефективність: теплі кредити та 
навчання для ОСББ

Надано супровід та підготовлено документи 21 
ОСББ для компенсації відсотків або частини 
тіла кредиту на впровадження 
енергоефективних заходів (компенсовано 
1720,6  тис. грн.  “теплих кредитів” з міського 
бюджету).
Організовано та проведено в листопаді 2017 р. 
навчання для ОСББ з питань 
енергоефективності та управління житловою 
нерухомістю (понад 115 учасників).



Енергоефективність: відкриті дані

Карта енергетичних та 
екологічних проектів, 
ідей та ініціатив м.
Житомира

http://zt-rada.gov.ua/maps

http://zt-rada.gov.ua/maps


Енергоефективність: підтримка 
екостартапів

“Кліматичні краплі” – це мобільний додаток, який відстежує та 
винагороджує громадян за їх вклад в захист довкілля та 
клімату планети. Кліматична крапля – це 1 кг парникового газу 
СО2, який не потрапляє до атмосфери внаслідок екологічних 
дій учасників платформи.

“Кліматичні краплі”  є свого роду екологічною “валютою”, і 
місто Житомир є першим містом в Україні, яке її впроваджує. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.kt_energy

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.kt_energy


Міжнародна та проектна діяльність

Департаментом проведено 
реєстрацію Житомирської міської 
ради в PADOR – електронній системі 
для аплікантів, що претендують на 
гранти проектів Єврокомісії.

Підготовлено і подано 2 заявки на 
Мінрегіон за Програмою підтримки 
секторальної політики ЄС (на 
загальну суму близько 50 млн. грн).



Міжнародна та проектна діяльність

Підготовлено ТЕО і подано  заявку  на 25 млн. 
євро  термомодернізації 63 закладів бюджетної 
сфери проекту «Програма розвитку 
муніципальної інфраструктури України», що 
фінансується Європейським інвестиційним 
банком (ЄІБ).
Підготовлено і подано  заявку  на Мінрегіон 
щодо будівництва в місті майданчиків для 
футболу зі штучним покриттям. Виділено 
фінансування на 2018 рік понад 13 млн. грн.



Інвестиційна політика

Підготовлено положення, 
організовано та проведено конкурс 
з вибору керуючої компанії 
індустріальним парком. 

Укладено Договір між 
Житомирською міською радою та 
керуючою компанією КП «ЦЕНТР 
ІНВЕСТИЦІЙ» про створення та 
функціонування індустріального 
парку «ЖИТОМИР-СХІД» від 25.04.17



Підприємництво та підтримка МСБ

Організовано та проведено 
Форум роботодавців та 
ярмарок вакансій

57 компаній міста
30 навчальних закладів 
(університети, коледжі, 
профтехучилища)



Підприємництво та підтримка МСБ

Організовано та 
проведено 3 семінари-
тренінги для малого та 
середнього бізнесу міста, 
комунальних підприємств, 
установ, закладів міста.

Понад 140 учасників



Інвестиційна політика

Паспортизація активів міста 
(нерухомість комунальної 
форми власності)

Підготовка інформації для 
паспорту міста

Розробка інформаційної бізнес- 
платформи м. Житомира 
(запуск у 2018 році)



Міжнародні проекти та співпраця

Польсько-український проект міжнародної технічної допомоги 
«Підвищення інвестиційної привабливості України та 
конкурентоспроможності регіонів» (2016-2017)

Створено комунальну установу «Агенція розвитку міста» 
Житомирської міської ради

Безкоштовно отримано від Міністерства розвитку Республіки 
Польща, у вигляді грантової допомоги, комп’ютерне обладнання 
(ноутбуки, принтери, роутер, телевізор, проектор, проекційний 
екран) для функціонування Агенції та створення Центру 
підтримки підприємництва міста



Міжнародні проекти та співпраця

Організація візиту делегації Житомирської 
міської ради до Китаю для участі у 
Міжнародному форумі інвестицій та 
співробітництва між дружніми містами у 
м. Ухань, провінція Хубей, КНР.

Проведення переговорів з керівництвом 
міста Ухань щодо взаємного сприяння 
економічному і соціальному розвитку та 
укладання Протоколу про встановлення 
дружніх відносин між містом Житомир та 
містом Ухань, КНР.



Міжнародні проекти та співпраця

Підписання Меморандуму про 
співробітництво з Китайською 
будівельною корпорацією CRCC 
щодо будівництва та реконструкції 
у м. Житомирі об’єктів вулично-
дорожньої та житлової 
муніципальної інфраструктури на 
суму близько 190 млн.дол.США



Тарифна політика

Надання департаментом висновків і пропозицій щодо економічного 
обґрунтування тарифів для профільних виконавчих органів ЖМР:

Управління житлового господарства (послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій, вивезення побутових відходів, 
технічне обслуговування ліфтів).
Управління комунального господарства (виробництво теплової енергії на 
установках з використанням альтернативних джерел енергії і традиційних, 
на сьогодні передані повноваження на органи місцевого самоврядування,  
ритуальні послуги).
 



Тарифна політика

Надання департаментом висновків і пропозицій щодо економічного 
обґрунтування тарифів для профільних виконавчих органів ЖМР:

Управління транспорту і зв'язку (послуги з перевезення пасажирів в 
міському пасажирському транспорті загального користування, послуги з 
користування майданчиками для платного паркування транспортних 
засобів).
Управління охорони здоров'я (медичні та стоматологічні роботи (послуги));
Управління культури  (послуги з демонстрування фільмів, послуги парку 
(атракціони)).
Інші (в залежності від сфер регулювання).



Тарифна політика

Винесено на розгляд виконавчого комітету та встановлено тарифи для 22 
суб’єктів господарювання.

Надано 21 висновок профільним виконавчим органам щодо економічної 
обґрунтованості поданих суб’єктами господарювання тарифів на підставі, 
яких встановлено тарифи 6 підприємствам.

Попереджено обрахування споживачів (шляхом встановлення економічно 
обґрунтованих тарифів) на загальну суму 736 тис. грн. 



Тарифна політика: відкриті дані

Розроблено розділ “Тарифна 
політика” на офіційному сайті 
міської ради, який постійно 
оновлюється та наповнюється 
актуальною інформацією

http://zt-rada.gov.ua/?3445[0]=36

http://zt-rada.gov.ua/?3445[0]=36


Регуляторна політика

Регуляторна політика виконавчих органів Житомирської міської ради 
спрямована на забезпечення балансу інтересів влади та суб’єктів 
господарювання.
У 2017 році виконавчими органами було розроблено 4 проекти 
регуляторних акти, з яких 2 прийнято.
З метою визначення ефективності регуляторних актів було проведено 10 
відстежень результативності регуляторних актів, з них 2 повторних 
відстеження та 8 періодичних відстежень.



Регуляторна політика

Упродовж 2017 року прийнято два регуляторні акти:

Рішення виконавчого комітету від 06.09.2017 року № 801 «Про внесення 
змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Житомирської міської 
ради від 16.10.2013 № 491 «Про затвердження  Положення про порядок 
встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного 
господарства та сфери послуг на території м. Житомира».

Рішення виконавчого комітету міської ради від 06.12.2017 № 1121 «Про 
Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової 
участі у розвитку інфраструктури м. Житомира».



Регуляторна політика

Розроблено регуляторний акт, проведено громадські слухання та 
прийнято рішення виконавчого комітету ЖМР від 06.09.2017 “Про 
внесення змін до Положення про порядок встановлення режиму роботи 
об'єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг на 
території м. Житомира, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Житомирської міської ради від 16.10.2013”

Мета: сприяння створенню публічної безпеки, протидії злочинності в 
нічний час, підвищення рівня розкриття злочинів на території міста 
шляхом запровадження системи відеоспостереження суб'єктами 
підприємництва в об'єктах, яким встановлено режим роботи в нічний час



Регуляторна політика

Підготовлено проект регуляторного акту, аналіз регуляторного впливу 
(АРВ) та М-Тест – рішення виконавчого комітету Житомирської міської 
ради “Про затвердження Положення про організацію сезонної, святкової 
виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на 
території м. Житомира”.

Мета: встановлення організаційно-правових засад щодо порядку 
здійснення сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері 
розваг та проведення ярмарків



Політика у сфері торгівлі

4 послуги відділу економіки промисловості та сфери послуг надавались 
через ЦНАП (центр надання адміністративних послуг) ЖМР:
1) Встановлення режиму роботи об᾽єктів торгівлі, закладів ресторанного 

господарства, сфери послуг (далі – об᾽єктів) в нічний час
2) Скасування режиму роботи об᾽єктів в нічний час
3) Встановлення режиму роботи об᾽єктів в денний час
4) Скасування режиму роботи об᾽єктів в денний час



Політика у сфері торгівлі 

Розроблено проекти інформаційних та технологічних карток з метою надання ще 5 
послуг відділу через ЦНАП:
1) погодження розміщення об᾽єктів сезонної торгівлі (за виключенням об᾽єктів, 

розміщених на території, прилеглій до підприємств роздрібної торгівлі 
продовольчими товарами та ресторанного господарства) з надання послуг у 
сфері розваг на території м. Житомир

2) погодження розміщення облаштованих відкритих майданчиків
3) погодження розміщення об᾽єктів сезонної торгівлі для торгівлі продовольчими 

товарами на території, прилеглій до підприємств роздрібної торгівлі 
продовольчими товарами та ресторанного господарства

4) погодження розміщення об᾽єктів святкової виїзної торгівлі на території м.
Житомира

5) погодження проведення ярмарку на території м. Житомира



Політика у сфері торгівлі: відкриті дані

Реєстр суб’єктів 
підприємницької 
діяльності, яким 
встановлено режим 
роботи об’єкта торгівлі, 
закладу ресторанного 
господарства та сфери 
послуг в нічний час 

http://zt-rada.gov.ua/maps

http://zt-rada.gov.ua/maps


Промоція

Сторінка 
департаменту у 
фейсбуці

Понад 160 
підписників

https://www.facebo
ok.com/der.zt.city/

https://www.facebook.com/der.zt.city/
https://www.facebook.com/der.zt.city/


Промоція

Виготовлено промоційне 
відео про економічний 
потенціал міста.

Понад 100 тис. (!) 
переглядів тільки на 
Facebook-сторінці ЖМР

https://www.facebook.co
m/pg/miskaradazt/videos
/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/pg/miskaradazt/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/miskaradazt/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/miskaradazt/videos/?ref=page_internal


Промоція міста

“Invest in Zhytomyr”

https://www.youtube.c
om/watch?time_contin
ue=2&v=etNzAHYZ0Ic

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=etNzAHYZ0Ic
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=etNzAHYZ0Ic
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=etNzAHYZ0Ic


Промоція та партисипація

Працівники департаменту долучалися до процесів проведення Другого 
форуму роботодавців,  урбаністично-культурного проекту «Майстерня 
міста», загальноміського голосування за демонстраційний проект, до 
роботи координаційної ради Бюджету участі.
Працівники департаменту впродовж 10 днів чергували під час 
загальноміського голосування за кращі проекті пропозиції в рамках 
Бюджету участі.



Розвиток персоналу
Впродовж року працівники постійно самовдосконалювалися 
та підвищували рівень своєї кваліфікації шляхом відвідування 
тренінгів, семінарів , вебінарів. 
100% працівників департаменту пройшли 
навчання в рамках проекту 
«Інтегрований розвиток міст в Україні» Кваліфікація: 2030.
Здобули нові знання за наступними тематиками: 
- Енергоефективність у громадах;
- Державно-приватне партнерство;
- Підвищення інвестиційної привабливості 
України та конкурентоспроможності регіонів;
- Розвиток міської інфраструктури, міжнародної торгівлі та інвестицій;
- Обміну досвідом у сприянні міжнародному розвитку та ін.
Здобуті навички та знання активно використовуються в роботі та реалізації проектів.



Департамент економічного 
розвитку

 Житомирська міська рада

der@zt-rada.gov.ua
https://www.facebook.com/der.zt.city/

mailto:der@zt-rada.gov.ua
https://www.facebook.com/der.zt.city/

