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1 2 3 4 5 6

Підприємництво

1 Інформаційна та ресурсна 

підтримка суб’єктів 

малого і середнього 

бізнесу 

1.1. Створення та підтримка 

єдиної інформаційної 

платформи для бізнесу

Департамент 

економічного розвитку 

міської ради, виконавчі 

органи міської ради

Створено сучасне комунікаційне 

середовище Інвестиційний портал 

Житомира, де розміщується 

інформація про економічний та 

інвестиційний потенціал міста.

Локалізовано 100 бізнес-кейсів 

(інструкцій), що покроково 

описують відкриття власної справи

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва 

у місті Житомир на 2018-

2021 роки

1.2. Проведення семінарів-

тренінгів, лекцій, практичних 

занять, навчальних курсів для 

суб’єктів підприємницької 

діяльності щодо роз’яснення 

діючого податкового 

законодавства та 

законодавства у сфері праці

Департамент бюджету та 

фінансів міської ради, 

Житомирська об’єднана 

державна податкова 

інспекція головного 

управління ДФС у 

Житомирській області

Головним управління Державної 

податкової служби у Житомирській 

області організовано та проведено 51 

семінар (330 осіб) з питань 

податкового законодавства.

Департаментом бюджету та фінансів 

міської ради проведено 14 засідань 

робочої групи з легалізації трудових 

відносин, заслухано 115 суб'єктів 

господарської діяльності щодо 

підвищення заробітної плати, 

погашення заборгованості, легалізації 

трудових відносин. В результаті 

проведеної роботи легалізовано працю 

414 осіб.

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва 

у місті Житомир на 2018-

2021 роки

№ 

з/п
 Завдання

Виконання завдань 

Програми соціально-економічного і культурного розвитку 

території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за 9 місяців 2019 року

Назва міської цільової 

програми до якої 

включено захід 

Відповідальний 

виконавець
Виконання програмиЗаходи
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1.3. Розробка та видання 

інформаційних довідників, 

буклетів, листівок з 

актуальних питань 

підприємницької діяльності

Департамент 

економічного розвитку 

міської ради, виконавчі 

органи міської ради, 

громадські організації 

підприємців

Розроблено та виготовлено 

інформаційну брошуру про 

донорські проєкти та організації, 

які надають підтримку малому і 

середньому підприємництву, 

стартапам

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва 

у місті Житомир на 2018-

2021 роки

1.4. Організація та 

проведення "круглих столів", 

бізнес-форумів, форумів 

роботодавців та інших 

представницьких заходів, що 

сприяють підприємницькій 

діяльності

Департамент 

економічного розвитку 

міської ради, виконавчі 

органи міської ради, 

громадські організації 

підприємців

Проведено Форум роботодавців та 

Ярмарок вакансій, участь в якому 

взяли 60 підприємств та 30 

навчальних закладів. Роботодавці 

ділилися кращими практиками 

впровадження елементу дуальної 

освіти та співпраці з навчальними 

закладами.

Організовано та проведено 

Zhytomyr Business Fashion Day - 

захід, спрямований на 

популяризацію місцевих 

виробників одягу, взуття, 

аксесуарів та прикрас. Участь 

взяли 10 місцевих дизайнерів та 

VIP-гість – український відомий 

бренд «Savelyeva».

Організовано 7 тренінгів/семінарів 

щодо розробки бізнес проєктів та 

управління ними, успішного 

здійснення підприємницької 

діяльності. Участь у семінарах 

взяли 236 осіб. 

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва 

у місті Житомир на 2018-

2021 роки
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2 Залучити до зайняття 

бізнесом широкі верстви 

населення, підвищити 

професійний рівень 

суб’єктів підприємництва

2.1. Організація та 

проведення Школи малого і 

середнього підприємництва.

Департамент 

економічного розвитку 

міської ради

За підтримки фонду Василя 

Хмельницького K.Fund, відбулося 

два навчальні курси Школи малого 

та середнього підприємництва - 45 

випускників розробляли різні 

бізнес-проекти, брали участь в 

практичних майстер-класах

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва 

у місті Житомир на 2018-

2021 роки

3 Забезпечити надання 

фінансово-кредитної та 

інвестиційної підтримки 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва

3.1. Надання фінансової 

підтримки суб’єктам малого і 

середнього підприємництва 

за рахунок часткового 

відшкодування відсотків за 

користування кредитом на 

реалізацію бізнес-проектів 

тощо

Департамент 

економічного розвитку 

міської ради, КУ "Агенція 

розвитку міста" 

Житомирської міської 

ради

Розробляється порядок щодо 

надання фінансової підримки 

суб’єктам малого і середнього 

підприємництва

Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва 

у місті Житомир на 2018-

2021 роки

Інвестиційна діяльність  

1 Сприяти розвитку 

інвестиційної діяльності в 

місті 

1.1. Здійснення фінансової 

підтримки КП "ЦЕНТР 

ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської 

міської ради на заходи 

пов'язані з діяльністю 

підприємства

КП "ЦЕНТР 

ІНВЕСТИЦІЙ" 

Житомирської міської 

ради.

Директору КП "ЦЕНТР 

ІНВЕСТИЦІЙ"  

прозвітувати про 

діяльність підприємства 

на черговій сесії міської 

ради  

Забезпечено реалізацію заходів, 

пов'язаних з діяльністю 

підприємства

885,2

Містобудування та 

земельні відносини
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1 Забезпечити 

виготовлення 

містобудівної 

документації для 

визначення планувальної 

організації та розвитку 

територій міста 

Житомира та села Вереси

1.1. Розроблення детальних 

планів територій міста 

Житомира

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

1.2. Розроблення детальних 

планів територій села Вереси

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

1.3. Розроблення детальних 

планів територій за межами 

села Вереси

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

1.4. Виготовлення схеми 

планування Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

1.5. Розроблення проектів 

реконструкції кварталів 

застарілого житлового фонду

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки



 5 01+000 Продовження додатка

1.6. Розроблення проектів 

використання територій річок 

та водойм

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

1.7. Виконання розрахунку 

балансу територій

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Виконано один розрахунок балансу 

території по вул. Петра 

Калнишевського

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

1.8. Розроблення схеми 

розміщення та типових 

конструкцій засобів 

зовнішньої реклами

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

2 Виготовити проекти із 

землеустрою, 

землевпорядну 

документацію 

2.1. Розробка документацій, 

проектів із землеустрою 

територій м.Житомира

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Укладено договори на виконання 

робіт щодо розробки документацій, 

проектів із землеустрою м. 

Житомира

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

2.2. Розробка документацій, 

проектів із землеустрою 

територій с.Вереси

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Укладено договори на виконання 

робіт щодо розробки документацій, 

проектів із землеустрою м. 

Житомира

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

2.3. Розробка документацій, 

проектів із землеустрою 

територій за межами с.Вереси

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки
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2.4. Проведення 

топографічних зйомок 

земельних ділянок міста 

Житомира

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Розроблено дві топографо-

геодезичні зйомки

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

2.5. Проведення 

топографічних зйомок 

земельних ділянок с.Вереси

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Виконання заходу заплановано на 

IV квартал 2019 року

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

2.6. Проведення 

топографічних зйомок 

земельних ділянок за межами  

с.Вереси

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

2.7. Проведення нормативно-

грошової оцінки за межами 

с.Вереси

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

2.8. Проведення нормативно-

грошової оцінки земельних 

ділянок

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

3 Виготовити 

документацію на земельні 

ділянки з метою їх 

подальшого продажу

3.1. Розробка документацій, 

проектів із землеустрою 

територій м.Житомира, 

запланованих до продажу

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Розробляється документація на 4 

земельні ділянки

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки
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3.2. Розробка документацій, 

проектів із землеустрою 

територій с.Вереси, 

запланованих до продажу

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

3.3. Розробка документацій, 

проектів із землеустрою 

територій за межами 

с.Вереси, запланованих до 

продажу

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

3.4. Розроблення детальних 

планів земельних ділянок 

м.Житомира, запланованих 

до продажу

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

3.5. Розроблення детальних 

планів земельних ділянок 

с.Вереси, запланованих до 

продажу

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

3.6. Розроблення детальних 

планів земельних ділянок за 

межами с.Вереси, 

запланованих до продажу

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

3.7. Проведення 

топографічних зйомок 

земельних ділянок 

м.Житомира, запланованих 

до продажу

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки
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3.8. Проведення 

топографічних зйомок 

земельних ділянок с.Вереси, 

запланованих до продажу

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

3.9. Проведення 

топографічних зйомок 

земельних ділянок за межами 

с.Вереси, запланованих до 

продажу

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

3.10. Виконання розрахунку 

балансу територій земельних 

ділянок запланованих до 

продажу

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

4 Визначити вартість 

земельних ділянок, що 

пропонуються до 

продажу

4.1. Проведення експертної 

грошової оцінки земельних 

ділянок 

несільськогосподарського 

призначення під об'єктами 

нерухомого майна

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Надаються послуги з проведення 

експертної грошової оцінки 

земельних ділянок

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

5 Забезпечити збереження 

культурної та 

архітектурної спадщини 

міста

5.1. Виготовлення облікової 

документації на об'єкти 

культурної спадщини

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

5.2. Виготовлення 

документації на проведення 

аварійних, ремонтно - 

реставраційних робіт 

пам'яток культурної 

спадщини

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки
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5.3 Проведення комплексу 

першочергових 

протиаварійних та ремонтно-

реставраційних робіт 

пам'яток культурної 

спадщини

Управління комунального 

господарства міської ради 

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

5.4. Розроблення 

документації Польського 

(католицького) кладовища 

(пам'ятка архітектури, історії, 

монументального мистецтва 

місцевого значення) з 

визначенням меж і режимів 

використання зон охорони 

пам'яток

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

5.5. Виготовлення та 

встановлення охоронних 

дошок

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Виконання заходу перенесено на 

2020 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

5.6. Придбання та 

встановлення цифрової 

інформаційної ідентифікації 

об'єктів культурної спадщини

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Виконання заходу перенесено на 

2020 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

5,7. Придбання серверу для 

зберігання інформації про 

пам'ятки культурної 

спадщини

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Кошти на реалізацію заходу не 

передбачені в місцевому бюджеті 

на 2019 рік

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки
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6 Забезпечити дослідження 

історичного минулого 

міста 

6.1. Проведення 

археологічних досліджень 

територій міста

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Проведені археологічні 

дослідження території Замкова 

Гора

Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

7 Створити та забезпечити 

ведення містобудівного 

кадастру

7.1. Придбання  та 

встановлення технічного 

комплексу, програмного 

забезпечення 

геоінформаційної системи та 

геопорталу містобудівного 

кадастру, наповнення баз 

даних 

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Закуплено програмне забезпечення, 

триває наповнення бази даних

Міська цільова програма 

"Створення та ведення 

Містобудівного кадастру в 

місті Житомирі на 2018-

2020 роки"

8 Визначити кошторисну 

вартість робіт щодо 

капітального ремонту, 

реконструкцій, 

облаштування 

громадських, публічних 

просторів та зон 

відпочинку

8.1. Виготовлення ескізного 

проекту капітального ремонту 

благоустрою території 

Бульвару Польського 

Департамент 

містобудування та 

земельних відносин 

міської ради

Ескізний проект виготовлено Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки

Житлове господарство

1 Провести капітальний 

ремонт житлового фонду, 

прибудинкових та 

внутрішньоквартальних 

територій 

1.1. Капітальний ремонт та 

заміна електроосвітлення, 

силових проводок, приладів 

обліку, розподільчих щитів в 

житлових будинках, в т.ч. 

виготовлення проектно-

кошторисної та технічної 

документації

Управління житлового 

господарства міської ради

Роботи виконуються відповідно до 

переліку об'єктів капітального 

ремонту житлового фонду на 2019 

рік, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету міської ради 

від 03.04.2019 №297 "Про 

затвердження переліку об'єктів 

капітального ремонту житлового 

фонду"

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 
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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

Здійснюється капітальний ремонт 3 

об'єктів

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

1.3. Обстеження технічного 

стану конструкцій існуючих 

житлових будинків

Управління житлового 

господарства міської ради

Проведено обстеження технічного 

стану одного житлового будинку

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

1.4. Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій 

житлових будинків

Управління житлового 

господарства міської ради

Проведений поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій 59 

житлових будинків

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 
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1.5. Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій 

житлових будинків та 

проїздів, у т.ч. ОСББ, з 

відновленням підпірних 

стінок

Управління житлового 

господарства міської ради

Проводиться капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій 18 

житлових будинків, в тому числі 2 

житлових будинків ОСББ

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

1.6. Капітальний ремонт 

житлових будинків на умовах 

співфінансування (кошти 

співвласників не менше 30%, 

а решта (різниця) - кошти 

місцевого бюджету)

Управління житлового 

господарства міської ради

Виконання заходу заплановано на 

IV квартал 2019 року

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

1.7. Капітальний ремонт 

території благоустрою з 

встановленням дитячих 

майданчиків за адресами: 

пров. Вацківський, 9; вул. 

Бориса Тена, 96; проспект 

Миру, 12; вул. Бориса Тена, 

104;, вул. Вітрука, 13, вул. 

Вітрука, 55; вул. Гоголівська, 

73;. Майдан Мистецькі 

Ворота, 7; проїзд Академіка 

Тутковського, 12

Управління житлового 

господарства міської ради

Проведено капітальний ремонт 

території благоустрою з 

встановленням дитячого 

майданчика за адресами: пров. 

Вацківський, 9; вул. Бориса Тена, 

96; проспект Миру, 12; вул. Бориса 

Тена, 104; вул. Вітрука, 13; вул. 

Вітрука, 55; вул. Гоголівська, 73; 

Майдан Мистецькі Ворота, 7; 

проїзд Академіка Тутковського, 12

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 
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2 Провести капітальний 

ремонт житлового фонду 

об'єднань співвласників 

багатоквартирних 

будинків  

2.1. Капітальний ремонт 

будинків ОСББ

Управління житлового 

господарства міської ради

Здійснюється капітальний ремонт в 

5 житлових будинках ОСББ

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

3 Виготовити технічну 

документацію на 

житловий фонд

3.1. Виготовлення  технічної 

документації на житловий 

фонд, який переданий або 

передається в управління 

ОСББ, та інших документів 

(актів, схем, паспортів) 

відповідно до п.2.2 наказу  

Мінжитло-комунгоспу 

України  від 02.02.2009 №13

Управління житлового 

господарства міської ради

Відсутня необхідність виконання 

заходу

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

4 Забезпечити безпечні 

умови проживання  

мешканців міста

4.1. Демонтаж (розбирання, 

знесення) будівель

Управління житлового 

господарства міської ради

Виконано роботи по демонтажу 

одного об'єкта

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 
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5 Забезпечити надійну та 

безперебійну 

експлуатацію ліфтів в 

житловому фонді, в т.ч. 

ОСББ

5.1. Капітальний ремонт 

ліфтів житлового фонду, в 

т.ч. житлових будинків ОСББ

Управління житлового 

господарства міської ради

Виконаний капітальний ремонт 36 

ліфтів

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

5.2. Проведення експертної 

оцінки технічного стану 

ліфтів, в т.ч. житлових 

будинків ОСББ 

(передпроектні роботи)

Управління житлового 

господарства міської ради

Проведена експертна оцінка 

технічного стану 32 ліфтів

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

6 Забезпечити збереження 

та утримання в 

належному стані зелених 

насаджень на 

прибудинкових 

територіях

6.1. Догляд за деревами і 

кущами (обрізання крон 

дерев, вирізування сухих 

гілок, знешкодження омели). 

Видалення окремих засохлих 

та пошкоджених дерев, 

садіння нових дерев і кущів, 

знешкодження омели

Управління житлового 

господарства міської ради

На прибудинкових територіях 

житлового фонду кроновано 80 

зелених насаджень

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 
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7 Привести покажчики 

житлових будинків у 

відповідність до вимог 

Архітектурно-художньої 

концепції і зовнішнього 

вигляду вулиць і 

територій  міста 

7.1. Виготовлення  та 

встановлення покажчиків 

(табличок) назви вулиці, 

провулка, площі та номерних 

знаків на фасади житлових 

будинків

Управління житлового 

господарства міської ради

Виготовлено покажчики 

(таблички) назви вулиці, провулка, 

площі та номерні знаки на фасади 

житлових будинків

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

8 Забезпечити житлом 

учасників бойових дій в 

зоні АТО та інших 

пільгових категорій 

населення

8.1. Реконструкція 

нежитлових приміщень під 

житло для учасників бойових 

дій в зоні АТО та інших 

пільгових категорій 

населення, в т.ч. проектно-

кошторисна документація

Управління житлового 

господарства міської ради

Затверджено перелік об'єктів 

капітального ремонту житлового 

фонду на 2019 рік рішенням 

виконавчого комітету міської ради 

від 03.04.2019 № 297 "Про 

затвердження об'єктів капітального 

ремонту житлового фонду"

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

9 Впровадити електронні 

технології в процес 

управління житловим 

фондом

9.1. Виготовлення та ведення 

електронної карти-довідника 

житлового фонду 

м.Житомира (ІІ черга)

Управління житлового 

господарства міської ради

Виготовлено електронну карту-

довідник житлового фонду міста

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 
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10 Забезпечити влаштування  

ігрових та спортивних 

просторів на 

прибудинкових 

територіях житлових 

будинків

10.1. Капітальний ремонт, 

влаштування ігрового та 

спортивного простору 

"Дитячий парк "Моя дитяча 

мрія" за адресою: бульвар 

Польський, 7 в м. Житомирі 

(бюджет участі)

Управління житлового 

господарства міської ради

Облаштувано ігровий та 

спортивний простір "Дитячий парк 

"Моя дитяча мрія" за адресою: 

бульвар Польський, 7

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

10,2. Придбання, 

влаштування та ремонт 

дитячих і спортивних ігрових 

майданчиків та їх елементів

Управління житлового 

господарства міської ради

Виконувалися заходи на потреби 

виборчих округів за пропозиціями 

депутатів міської ради

Комплексна цільова 

Програма розвитку 

житлового господарства 

«Ефективне та надійне 

житлове господарство – 

мешканцям міста на 2018-

2020 роки» Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

Централізоване 

водопостачання та 

водовідведення

1 Забезпечити безперебійне 

функціонування 

водопровідно-

каналізаційних мереж

1.1. Реконструкція 

водопровідних та 

каналізаційних мереж по вул. 

Короленка в м.Житомирі

Управління комунального 

господарства міської 

ради,

 КП "Житомирводоканал"

Прокладено 78,5 метрів мережі 

водопостачання. Збудовано 69,0 м 

мережі водовідведення. 

Змонтовано 6 засувок, збудовано 1 

камеру, 2 колодязі, встановлено 1 

пожежний гідрант, замінено 24 м 

пог. труб. 

На мережі водовідведення 

змонтовано три колодязі.  

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки
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1.2. Будівництво 

водопровідних та 

каналізаційних мереж на вул. 

Озерній та пров. Яна 

Охоцького

Управління комунального 

господарства міської 

ради,

 КП "Житомирводоканал"

Виконання робіт заплановано на IV 

квартал 2019 року

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

1.3. Геодезичні та проектно-

вишукувальні роботи на 

об'єктах "Будівництво 

заглибленої КНС та мережі 

господарсько-побутової 

системи каналізування групи 

будинків на вулиці Луговій та 

на прилеглих вулицях, 

провулках і проїздах у 

м.Житомир" 

Управління комунального 

господарства міської 

ради,

 КП "Житомирводоканал"

Виконання робіт заплановано на IV 

квартал 2019 року

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

1.4. Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

для будівництва 

каналізаційної насосної 

станції, водопровідних та 

каналізаційних мереж 

мікрорайону "Корбутівка"

Управління комунального 

господарства міської 

ради,

 КП "Житомирводоканал"

Виготовлення ПКД заплановано на 

IV квартал 2019 року

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

1.5. Будівництво 

каналізаційного колектора по 

пров. 2-й Ковальський в 

м.Житомир (ПКД) на умовах 

співфінансування з 

мешканцями

Управління комунального 

господарства міської 

ради,

 КП "Житомирводоканал"

Виконання робіт заплановано на IV 

квартал 2019 року

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки
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1.6. Виготовлення ПКД на 

будівництво мережі 

водовідведення на вул. 

Західній

Управління комунального 

господарства міської 

ради,

 КП "Житомирводоканал"

Виготовлення ПКД заплановано на 

IV квартал 2019 року

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

2 Забезпечити облік газу, 

тепла, електроенергії та 

води

2.1. На технічне 

переоснащення вузлів обліку 

води в багатоповерхових 

будинках м.Житомира

Управління комунального 

господарства міської 

ради, 

КП "Житомирводоканал"

Встановлено 56 вузлів обліку води Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

Централізоване 

теплопостачання

1 Забезпечити облік тепла в 

багатоквартирних  

житлових будинках

1.1. Встановлення 

лічильників теплової енергії в 

житлових будинках, в т.ч. 

ОСББ 

Управління комунального 

господарства міської 

ради, КП 

"Житомиртеплокомунене

рго" Житомирської 

міської ради

Встановлено 5 лічильників 

теплової енергії

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

2 Модернізувати систему 

теплопостачання 

2.1. Реалізація проекту з 

розвитку енергоефективності 

у м.Житомирі за 

фінансування СЕКО, в т.ч.:
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Реконструкція теплових 

мереж котелень РК-10, 

вул.Вільський Шлях, 15, 

вул.Вільський Шлях, 18 в 

м.Житомирі. Реконструкція 

системи теплопостачання 

міста Житомира (Гоголівська, 

3- Київська, 82 (РК-9)) та 

технічне переоснащення 

теплових вузлів шляхом 

встановлення індивідуальних 

теплових пунктів (ІТП) в 

будинках, що підключені до 

котелень РК-10, вул. 

Вільський Шлях, 15, вул. 

Вільський шлях, 18. РК-11 в 

м.Житомирі

Управління комунального 

господарства міської 

ради, КП 

"Житомиртеплокомунене

рго" Житомирської 

міської ради

Виконано корегування проекту, 

розпочаті роботи з реконструкції 

теплових мереж

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

2.2. Реконструкція теплових 

мереж дільниці № 4 котельні 

РК-6 в м.Житомирі (ЄБРР)

Управління комунального 

господарства міської 

ради, КП 

"Житомиртеплокомунене

рго" Житомирської 

міської ради

Виконання робіт заплановано на IV 

квартал 2019року

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

Благоустрій



 20 01+000 Продовження додатка

1 Реконструкція, 

капітальний ремонт 

вулично-дорожньої 

мережі

1.1. Капітальний ремонт та 

реконструкція вулиць, доріг 

та шляхопроводів, в т.ч. 

виготовлення проектно-

кошторисної документації

Управління  капітального 

будівництва міської ради

Виготовляється ПКД, проводяться 

тендери

Програма благоустрою та 

розвитку комунального   

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки, міська 

цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності                           

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.2. Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. Небесної 

Сотні (вул. Київська - вул. 

Небесної Сотні буд. 15. 

праворуч; вул. Небесної Сотні 

буд.15 - вул. Лятошинського, 

праворуч) в м. Житомирі

Управління  капітального 

будівництва міської ради

Капітально відремонтовано 

тротуар по вул. Небесної Сотні  

(праворуч вул. Небесної Сотні 

буд.15 - вул. Лятошинського, 

праворуч) 

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки, міська 

цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності                           

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»



 21 01+000 Продовження додатка

1.3. Капітальний ремонт 

тротуарів і скверів по вул. 

В.Бердичівській, вул. 

Київській, вул. Театральній 

(від площі Соборної до вул. 

Старий Бульвар, від площі 

Соборної до вул. Небесної 

сотні, від В. Бердичівської до 

майдану Перемоги), (в тому 

числі виготовлення проектно-

кошторисної документації, 

коригування) 

Управління  капітального 

будівництва міської ради

Капітально відремонтовано 

вулицю В. Бердичівську (від 

майдану Соборного до Бульвару 

Старого)

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки, міська 

цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності                           

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.4. Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. 

Клосовського, 18/9,3,10,14,6 в 

м.Житомирі (в тому числі 

виготовлення ПКД)

Управління  капітального 

будівництва міської ради

Роботи завершені Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.5. Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. Героїв 

Пожежних (провулок 

Взуттєвий - вул. Березівська, 

ліворуч) в м.Житомирі (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління  капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД. Підготовлено 

договір підряду

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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1,6. Капітальний ремонт з 

організацією благоустрою 

території бульвару 

Польського в м.Житомирі (в 

т.ч. виготовлення ПКД)

Управління  капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД. Підготовлено 

договір підряду

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.7. Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. Небесної 

Сотні (вул. Київська - вул. 

Домбровського) в м. 

Житомирі (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління  капітального 

будівництва міської ради

Підготовлено договір на 

виготовлення ПКД

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

2 Покращити зовнішнє 

освітлення в місті

2.1. Капітальний ремонт 

мереж зовнішнього 

освітлення із заміною 

ліхтарів на світлодіодні 

ліхтарі та встановлення 

додаткових ліхтарів, в т.ч.  

придбання світлодіодних 

світильників та виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації

Управління комунального 

господарства міської 

ради, КП "Міськсвітло" 

Житомирської міської 

ради

Замінено 10,4 км дротів та 

розтяжок електромереж, 13 опор, 

6499 світильників на світлодіодні, 

643 ліхтаря, 370 ламп світильників

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки
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3 Покращити технічний 

стан об'єктів благоустрою 

зеленого господарства

3.1. Придбання та 

встановлення малих 

архітектурних форм

Управління комунального 

господарства міської 

ради, КП "Зеленбуд" 

Житомирської міської 

ради

Захід виконано Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

4 Забезпечити створення 

сучасних, 

багатофункціональних 

громадських просторів та 

зон відпочинку

4.1. Капітальний ремонт 

благоустрою території 

набережної річки Тетерів в 

місті Житомирі з 

розміщенням об'єктів 

фізичної культури і спорту (І-

ша черга)  (в тому числі 

виготовлення ПКД) 

(співфінансування державної 

Програми підтримки 

секторальної політики 

Розпорядження КМУ від 

22.08.2018 № 569-р)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виконуються роботи по 

влаштуванню благоустрою

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

4.2. Реконструкція фонтану та 

прилеглої території за 

адресою: м.Житомир, площа 

Польова (виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Розпочато реконструкцію фонтану 

та прилеглої території

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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4.3. Капітальний ремонт 

скверу з елементами 

благоустрою та озеленення на 

розі вулиць Небесної сотні і 

Лятошинського в м.Житомирі

Управління комунального 

господарства міської ради

Завершено реконструкцію скверу. 

Облаштовано майданчик для 

спілкування, місця для відпочинку, 

зону для гри у шахи, дитячу ігрову 

зону, висаджено зелені 

насадження, змонтовано сучасну 

систему освітлення

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

4.4. Реконструкція території 

благоустрою з організацією 

скверу "Музей каменю 

Житомирщини" в 

м.Житомирі (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Вирішується питання про 

розташування об'єкта

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

5 Забезпечити  управління у 

сфері благоустрою 

шляхом впровадження 

інноваційних розробок

5.1. Розроблення та 

адміністрування 

інтерактивної карти з 

об'єктами благоустрою 

м.Житомира в GIS SoftPro^ 

Містобудівний кадастр

Управління комунального 

господарства міської 

ради, КП "Інспекція з 

благоустрою 

м.Житомира"  міської 

ради

Виконання робіт заплановано на IV 

квартал

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

6 Забезпечити утримання в 

належному стані об'єктів 

благоустрою села Вереси 

6.1. Поточний ремонт доріг 

села Вереси

Управління розвитку села 

Вереси міської ради 

Поточними ремонтом 

відремонтовано 8122 м. кв. доріг 

села Вереси

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки
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6.2. Придбання баків для 

сміття

Управління розвитку села 

Вереси міської ради 

Придбано 11 баків для сміття Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

6.3. Проведення заходів щодо 

охорони земель

Управління розвитку села 

Вереси міської ради, 

управління комунального 

господарства міської 

ради, управління 

капітального будівництва 

міської ради  

Розробляється документація щодо 

інвентаризації земель села Вереси 

та облаштування парку відпочинку 

в селі Вереси

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

7 Формувати 

інфраструктуру 

об'єднаних 

територіальних громад

7.1. Будівництво мереж 

зовнішнього  освітлення із 

встановленням ефективних 

енергозберігаючих ліхтарів в 

с.Вереси Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади 

(субвенція з державного 

бюджету)

Управління з розвитку 

села Вереси міської ради 

Збудовано 3530 м мережі 

зовнішнього освітлення та 

встановлено 106 

енергозберігаючих ліхтарів

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

8 Удосконалити пішохідну 

інфраструктуру міста 

8.1. Роботи з реконструкції 

підземного переходу на 

проспекті Миру в 

м.Житомирі, в т.ч. 

виготовлення проектно-

кошторисної документації

Управління комунального 

господарства міської 

ради, КП "Експлуатація 

штучних споруд"

Проведено реконструкцію 

підземного переходу

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки
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9 Відновити гідрологічний 

режим та поліпшити 

санітарний стан річок

9.1. Заходи щодо відновлення 

і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану русла річки 

Тетерів в м.Житомирі

Управління комунального 

господарства міської 

ради, КП "Експлуатація 

штучних споруд"

Кошти для реалізації заходу в 

місцевому бюджеті не передбачені

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

9.2. Виконання заходів щодо 

відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану 

річок Крошенка

Управління комунального 

господарства міської 

ради, КП "Експлуатація 

штучних споруд"

Проведено благоустрій річки 

Крошенка

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

10 Забезпечити необхідну 

кількість місць поховань 

на міському кладовищі

10.1. Будівництво кладовища 

та автостоянки на міському 

кладовищі в м.Житомирі, 2 

пусковий комплекс, 1 черга 

(сектори. 46,47) в.т.ч. 

коригування ПКД

Управління комунального 

господарства міської 

ради. 

КП "СККПО"

Виконано корегування проекту, 

виконання робіт заплановано на IV 

квартал 2019 року

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 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 

"Автотранспортне 

підприємство 0628" 

Житомирської міської 

ради

Облаштовано 15 контейнерних 

майданчиків для збору твердих 

побутових відходів та складування 

великогабаритних і будівельних 

відходів

Програма поводження з 

побутовими відходами у 

м. Житомирі на 2018-2020 

роки
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1.2. Придбання та 

впровадження обладнання 

(контейнерів) для збору та 

складування  побутових і 

промислових відходів

Управління житлового 

господарства міської 

ради, КП 

"Автотранспортне 

підприємство 0628" 

Житомирської міської 

ради

Придбано 30 контейнерів для збору 

та складування  побутових і 

промислових відходів

188,9   

Програма поводження з 

побутовими відходами у 

м. Житомирі на 2018-2020 

роки

1.3. Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, 

видалення, знешкодження і 

захоронення відходів з 

несанкціонованих звалищ

Управління житлового 

господарства міської 

ради, КП 

"Автотранспортне 

підприємство 0628" 

Житомирської міської 

ради

З несанкціонованих сміттєзвалищ 

вивезено та захоронено1947,2 м. 

куб. твердих побутових відходів

Програма поводження з 

побутовими відходами у 

м. Житомирі на 2018-2020 

роки

1.4. Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, 

видалення, знешкодження і 

захоронення відходів 

(ліквідація несанкціонованих 

звалищ)

Управління житлового 

господарства міської 

ради, КП 

"Автотранспортне 

підприємство 0628" 

Житомирської міської 

ради

Виконання заходу заплановано на 

IV квартал 2019 року

Програма поводження з 

побутовими відходами у 

м. Житомирі на 2018-2020 

роки

1.5. Будівництво під'їзної 

дороги до робочих карт 

міського полігону твердих 

побутових відходів та її 

освітлення

Управління житлового 

господарства міської 

ради, КП 

"Автотранспортне 

підприємство 0628" 

Житомирської міської 

ради

Фінансування заходу у 2019 році не 

передбачено

Програма поводження з 

побутовими відходами у 

м. Житомирі на 2018-2020 

роки
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1.6. Будівництво дренажної 

системи для відтоку 

фільтратних вод на міському 

полігоні твердих побутових 

відходів

Управління житлового 

господарства міської 

ради, КП 

"Автотранспортне 

підприємство 0628" 

Житомирської міської 

ради

Фінансування заходу у 2019 році не 

передбачено

Програма поводження з 

побутовими відходами у м. 

Житомирі на 2018-2020 роки

1.7. Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

рекультивацію полігону 

твердих побутових відходів

Управління житлового 

господарства міської 

ради, КП 

"Автотранспортне 

підприємство 0628" 

Житомирської міської 

ради

Фінансування заходу у 2019 році не 

передбачено

Програма поводження з 

побутовими відходами у 

м. Житомирі на 2018-2020 

роки

1.8. Придбання біотуалетів 

для загальноміських заходів 

та щоденного використання

Управління житлового 

господарства міської 

ради, КП "ЖВПАР" 

Житомирської міської 

ради

Фінансування заходу у 2019 році не 

передбачено

Програма поводження з 

побутовими відходами у 

м. Житомирі на 2018-2020 

роки

1.9. Придбання та розміщення 

туалетів громадського 

користування, в тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації

Управління комунального 

господарства міської 

ради, КП "Інспекція з 

благоустрою 

м.Житомира"

Виконання заходу заплановано на 

IV квартал 2019 року

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

2 Побудувати 

сміттєпереробний завод

2.1. Будівництво 

сміттєпереробного заводу 

Управління капітального 

будівництва міської ради

Фінансування заходу у 2019 році не 

передбачено

Програма поводження з 

побутовими відходами у 

м. Житомирі на 2018-2020 

роки
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Відповідальне 

ставлення до тварин

1 Забезпечити належні 

умови для здійснення 

діяльності  КП "Центр 

захисту тварин" 

Житомирської міської 

ради  

1.1. Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об'єкту "Капітальний ремонт 

частини приміщення КП 

"Центр захисту тварин" 

Житомирської міської ради за 

адресою: м.Житомир, 

вул.Параджанова

Управління капітального 

будівництва міської ради, 

КП "Центр захисту 

тварин" Житомирської 

міської ради

Виготовлено ПКД Міська Програма "Житомир - 

місто дружнє до тварин на 

2018-2020 роки"

Сталий енергетичний 

розвиток

1 Стимулювати 

впровадження 

енергоефективних заходів 

населенням та суб'єктами 

господарювання

1.1. Відшкодування відсотків 

або частини тіла кредиту на 

впровадження 

енергоефективних заходів у 

житлових будівлях ОСББ

Управління 

муніципального розвитку 

міської ради, департамент 

економічного розвитку 

міської ради 

Підписано 61 кредитний догові на 

загальну суму 27,7 млн.грн., з 

місцевого бюджету компенсовано 

7,9 млн. грн. 

Міська цільова програма 

"Муніципальний 

енергетичний план міста 

Житомира на 2017-2020 

роки"

1.2. Розробка, тиражування та 

поширення поліграфічної 

продукції навчального, 

довідкового, рекламного 

характеру, проведення 

круглих столів, семінарів, 

семінарів-тренінгів з питань 

енергозбереження та 

енергоефективності 

Департамент 

економічного розвитку 

міської ради 

Надруковано 500 одиниць 

поліграфічної продукції

Міська цільова програма 

"Муніципальний 

енергетичний план міста 

Житомира на 2017-2020 

роки"
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2 Підвищити рівень 

організаційної 

спроможності 

працівників бюджетних 

установ та комунальних 

підприємств щодо 

управління споживанням 

енергії 

2.1. Організація та 

проведення семінарів, 

конференцій для працівників 

виконавчих органів міської 

ради з питань 

енергопланування, 

проектного менеджменту 

тощо 

Департамент 

економічного розвитку 

міської ради 

Проведено один семінар за участі 

80 представників виконавчих 

органів міської ради та бюджетних 

закладів

Міська цільова програма 

"Муніципальний 

енергетичний план міста 

Житомира на 2017-2020 

роки"

3 Сформувати експертне 

середовище для реалізації 

цілей енергозбереження в 

житловому секторі 

3.1. Популяризація створення 

ОСББ, налагодження 

співпраці з ОСББ, ЖБК, 

організація та проведення 

навчань для управителів 

багатоквартирних житлових 

будинків

Управління 

муніципального розвитку, 

департамент 

економічного розвитку 

міської ради 

Проведено 20 семінарів щодо 

створення та забезпечення 

функціонування ОСББ

Міська цільова програма 

"Муніципальний 

енергетичний план міста 

Житомира на 2017-2020 

роки"

4 Розвиток сонячної 

енергетики

4.1. Реалізація проекту 

«Будівництво наземної 

сонячної електростанції 

потужністю 10,79/9,35 МВт 

(DC/AC) на території 

Глибочицької сільської ради 

Житомирського району 

Житомирської області»

КП "ЦЕНТР 

ІНВЕСТИЦІЙ" 

Житомирської міської 

ради 

Отримано технічні умови на 

підключення електромереж в АТ 

"Житомиробленерго"

Міська цільова програма 

"Муніципальний 

енергетичний план міста 

Житомира на 2017-2020 

роки"

5 Підвищити теплотехнічні 

характеристики 

огороджувальних 

конструкцій будівель 

закладів бюджетної 

сфери міста

5.1. Здійснення заходів з 

енергозбереження в рамках 

проекту "Підвищення 

енергоефективності об'єктів 

бюджетної сфери міста", в 

тому числі технічний та 

авторський нагляд 

(співфінансування по 

проектам СЕКО. НЕФКО)

Управління капітального 

будівництва міської ради 

Здійснюються авторський та 

технічний нагляди на об'єктах

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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5.2. Капітальний ремонт 

(енергоефективна 

термосанація) закладів 

дошкільної освіти, а саме:

Управління капітального 

будівництва міської ради 

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

Капітальний ремонт 

(енергоефективна 

термосанація) дошкільного 

навчального закладу № 26 за 

адресою: м.Житомир, вул. 

Крошенська, 34 (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради 

Визначається перелік робіт Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

Капітальний ремонт 

(енергоефективна 

термосанація) дошкільного 

навчального закладу № 29 за 

адресою: м.Житомир, вул. 

Перемоги, 47-а (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради 

Визначається перелік робіт Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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Капітальний ремонт 

(енергоефективна 

термосанація) дошкільного 

навчального закладу № 57 за 

адресою: м.Житомир, вул. 

Довженка, 11 (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради 

Визначається перелік робіт Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

Капітальний ремонт 

(енергоефективна 

термосанація) 

спеціалізованого навчально-

виховного комплексу № 59 за 

адресою: м.Житомир, вул. 

Войкова, 32 (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради 

Визначається перелік робіт Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

Капітальний ремонт 

(енергоефективна 

термосанація) дошкільного 

навчального закладу № 66 за 

адресою: м.Житомир, майдан 

Польовий, 16 (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради 

Визначається перелік робіт Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

Капітальний ремонт 

(енергоефективна 

термосанація) 

Житомирського центру 

розвитку дитини № 69 за 

адресою: м.Житомир, вул. 

Хлібна, 47 (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради 

Визначається перелік робіт Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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Енергоефективна реновація 

(капітальний ремонт) будівлі 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 7 ім. 

В.В.Бражевського за адресою: 

м.Житомир, вул. Перемоги,79 

(виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради 

Підготовка договору на 

виготовлення ПКД

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

5.3. Завершення перехідних 

об'єктів (енергоефективна 

термосанація) будівлі ЗОШ № 

14 за адресою: м.Житомир, 

вул. Кибальчича, 7 

Управління капітального 

будівництва міської ради 

Тривають роботи по утепленню Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

Транспортна 

інфраструктура

1 Підвищити якість 

перевезень мешканців 

міста міським 

громадським 

транспортом

1.1. Придбання тролейбусів Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЖТТУ»

З Європейським банком 

реконструкції та розвитку 

підписано гарантійну угоду по 

кредиту загальною сумою 10 млн 

євро на закупівлю нових 49 

тролейбусі

Програма розвитку міського 

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2016-2019 роки

1.2. Придбання вузлів, 

агрегатів, матеріалів, 

запасних частин для 

проведення капітальних 

ремонтів електротранспорту

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЖТТУ»

Придбано вузли, агрегати та 

запасні частини

Програма розвитку міського 

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2016-2019 роки
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1.3. Придбання 

інформаційних систем для 

рухомого складу

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЖТТУ»

Захід буде виконано у разі 

фінансування з місцевого бюджету

Програма розвитку міського 

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2016-2019 роки

2 Покращити транспортну 

інфраструктуру міста для 

функціонування міського 

електротранспорту

2.1. Придбання рейок і 

комплектуючих для 

трамвайної колії

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЖТТУ»

Захід буде виконано у разі 

фінансування з місцевого бюджету

Програма розвитку міського 

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2016-2019 роки

2.2. Придбання контактного 

проводу, спецчастин, 

матеріалів та ізоляторів для 

контактної мережі

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЖТТУ»

Захід буде виконано у разі 

фінансування з місцевого бюджету

Програма розвитку міського 

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2016-2019 роки

2.3. Придбання силового 

кабелю для проведення 

капітального ремонту 

кабельної мережі

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЖТТУ»

Захід буде виконано у разі 

фінансування з місцевого бюджету

Програма розвитку міського 

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2016-2019 роки

2.4. Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

для будівництва тролейбусної 

лінії по вул. Героїв 

Пожежних м. Житомирі 

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЖТТУ»

Замовлено виготовлення ПКД Програма розвитку міського 

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2016-2019 роки
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2.5. Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

для реконструкції 

тролейбусної лінії 

(розворотного кільця) по вул. 

Покровській, вул. Львівській, 

вул. Небесної сотні, вул. 

Київській

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію

Програма розвитку міського 

громадського транспорту 

Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2016-2019 роки

3 Розвантажити вулиці 

міста, збільшити 

пропускну спроможність 

вулиць, підвищити 

безпеку перетину доріг 

пішоходами

3.1. Організація дорожнього 

руху в частині реконструкції 

змін напрямів руху

КП "ЕМЗО Міськсвітло", 

КП "УАШ" міської ради, 

управління транспорту і 

зв'язку міської ради, інші 

суб'єкти господарювання

Розроблено схему організації 

дорожнього руху на майдані 

Соборному

Програма організації 

безпеки руху транспорту та 

пішоходів в Житомирській 

міській об’єднаній 

територіальній громаді  на 

2018-2020 роки

3.2. Схема організації 

дорожнього руху на майдані 

Соборному в м.Житомирі 

Розробка циклограми 

світлофорних об'єктів та 

схеми ОДР на основі 

підрахунку та комп'ютерного 

моделювання транспортних 

потоків на перехрестях вул. 

Жуйка, В.Бердичівської, Св. 

Ріхтера і Гагаріна

КП "УАШ" міської ради, 

управління транспорту і 

зв'язку міської ради, інші 

суб'єкти господарювання

Розроблено схему організації 

дорожнього руху на майдані 

Соборному.

Укладено договір на розробку 

циклограми  світлофорних об'єктів 

та схеми організації дорожнього 

руху

Програма організації 

безпеки руху транспорту та 

пішоходів в Житомирській 

міській об’єднаній 

територіальній громаді  на 

2018-2020 роки
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4 Забезпечити ведення 

обліку та здійснення 

контролю за 

правильністю 

встановлення технічних 

засобів регулювання 

дорожнього руху

4.1. Паспортизація вулиць Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЕМЗО «Міськсвітло», 

КП "УАШ", інші суб'єкти 

господарювання

Захід буде реалізовано у разі 

фінансування з місцевого бюджету

Програма організації 

безпеки руху транспорту та 

пішоходів в Житомирській 

міській об’єднаній 

територіальній громаді  на 

2018-2020 роки

5 Побудувати нові 

світлофорні об`єкти. 

Замінити старі 

світлофори на нові та 

запровадити "Зелену 

хвилю"

5.1. Будівництво 

світлофорних об’єктів на 

перехрестях вулиць, в тому 

числі: 

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЕМЗО «Міськсвітло», 

інші суб'єкти 

господарювання

Збудовано два світлофорних 

об’єкти

Програма організації 

безпеки руху транспорту та 

пішоходів в Житомирській 

міській об’єднаній 

територіальній громаді  на 

2018-2020 роки

по вул. Київське шосе, 126 Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЕМЗО «Міськсвітло», 

інші суб'єкти 

господарювання

Світлофорний об'єкт збудований Програма організації 

безпеки руху транспорту та 

пішоходів в Житомирській 

міській об’єднаній 

територіальній громаді  на 

2018-2020 роки

Князів Острозьких та 

Шевченка

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЕМЗО «Міськсвітло», 

інші суб'єкти 

господарювання

Світлофорний об'єкт збудований Програма організації 

безпеки руху транспорту та 

пішоходів в Житомирській 

міській об’єднаній 

територіальній громаді  на 

2018-2020 роки

Чуднівська, 113 

(в тому числі 

виготовлення/коригування 

проектно-кошторисної 

документації та проведення 

експертизи)

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЕМЗО «Міськсвітло», 

інші суб'єкти 

господарювання

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію

Програма організації 

безпеки руху транспорту та 

пішоходів в Житомирській 

міській об’єднаній 

територіальній громаді  на 

2018-2020 роки
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6 Убезпечити перетин доріг 

пішоходами  у темну пору 

доби, на нерегульованих 

перехрестях та 

багатосмугових дорогах

6.1. Будівництво освітлення 

нерегульованих пішохідних 

переходів

КП "ЕМЗО "Міськсвітло" 

, управління транспорту і 

зв'язку міської ради, інші 

суб'єкти господарювання

Захід буде реалізовано у разі 

фінансування з місцевого бюджету

Програма організації 

безпеки руху транспорту та 

пішоходів в Житомирській 

міській об’єднаній 

територіальній громаді  на 

2018-2020 роки

6.2. Будівництво острівців 

безпеки для пішоходів, в тому 

числі:

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради,  інші 

суб`єкти господарювання

Захід буде реалізовано у разі 

фінансування з місцевого бюджету

Програма організації 

безпеки руху транспорту та 

пішоходів в Житомирській 

міській об’єднаній 

територіальній громаді  на 

2018-2020 роки

по проспекту Миру (в т.ч. 

виготовлення/коригування 

проектно-кошторисної 

документації та проведення 

експертизи)

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради,  інші 

суб`єкти господарювання

Захід буде реалізовано у разі 

фінансування з місцевого бюджету

Програма організації 

безпеки руху транспорту та 

пішоходів в Житомирській 

міській об’єднаній 

територіальній громаді  на 

2018-2020 роки

по проспекту Незалежності (в 

т.ч. 

виготовлення/коригування 

проектно-кошторисної 

документації та проведення 

експертизи) 

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради,  інші 

суб`єкти господарювання

Захід буде реалізовано у разі 

фінансування з місцевого бюджету

Програма організації 

безпеки руху транспорту та 

пішоходів в Житомирській 

міській об’єднаній 

територіальній громаді  на 

2018-2020 роки

7 Впровадити 

автоматизовану систему 

оплати за проїзд в 

громадському транспорті

7.1. Технічне переоснащення 

автоматизованою системою 

оплати за проїзд

Управління транспорту і 

зв'язку міської ради, КП 

«ЖТТУ»

Запроваджено сервіс SMS - оплати 

за проїзд в комунальних автобусах, 

трамваях та тролейбусах

Програма розвитку міського 

громадського транспорту 

м.Житомира на 2016-2019 

роки
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Цивільний захист та 

безпека життєдіяльності 

населення
1 Сприяти покращенню 

матеріально-технічного 

забезпечення готовності 

Житомирського міського 

відділу УДСНС України у 

Житомирській області 

для виконання завдань за 

призначенням 

1.1. Придбання паливо-

мастильних матеріалів, 

аварійно-рятувального 

обладнання, форменого та 

спеціального одягу, засобів 

захисту органів дихання

Житомирський міський 

відділ УДСНС України у 

Житомирській області

Проводиться поточне фінансування 

заходів

Програма забезпечення 

техногенної та пожежної 

безпеки, захисту населення і 

територій міста Житомира 

від надзвичайних ситуацій 

на 2017-2019 роки

2 Забезпечити розвиток, 

удосконалення та 

модернізацію міської 

системи 

відеоспостереження

2.1. Придбання, монтаж та 

налаштування засобів 

відеоспостереження на 

майданах та вулицях міста

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення міської ради

Розгляд фінансування заходу 

передбачається у ІV кварталі 2019 

року

Міська цільова програма 

«Безпечне місто» на 2017-

2019 роки

2.2. Придбання, монтаж та 

налаштування засобів 

відеоспостереження у 

гідропарку

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення міської ради

Розгляд фінансування заходу 

передбачається у ІV кварталі 2019 

року

Міська цільова програма 

«Безпечне місто» на 2017-

2019 роки

2.3. Придбання, монтаж та 

налаштування засобів 

відеоспостереження в сквері 

ім.Ольжича

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення міської ради

Розгляд фінансування заходу 

передбачається у ІV кварталі 2019 

року

Міська цільова програма 

«Безпечне місто» на 2017-

2019 роки

2.4. Створення  (будівництво) 

системи відеоспостереження  

в дошкільних навчальних 

закладах 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення міської ради

Розгляд фінансування заходу 

передбачається у ІV кварталі 2019 

року

Міська цільова програма 

«Безпечне місто» на 2017-

2019 роки
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2.5. Придбання, монтаж та 

налаштування засобів 

відеоспостереження на 

міському полігоні твердих 

побутових відходів

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення міської ради

Розгляд фінансування заходу 

передбачається у ІV кварталі 2019 

року

Міська цільова програма 

«Безпечне місто» на 2017-

2019 роки

2.6. Придбання, монтаж та 

налаштування засобів 

відеоспостереження на 

окремих ділянках території 

насосної станції та шлюзу 

греблі м.Житомира

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення міської ради

Розгляд фінансування заходу 

передбачається у ІV кварталі 2019 

року

Міська цільова програма 

«Безпечне місто» на 2017-

2019 роки

2.7. Створення (будівництво) 

системи відеоспостереження 

в підземному переході по 

проспекту Миру

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення міської ради

Розгляд фінансування заходу 

передбачається у ІV кварталі 2019 

року

Міська цільова програма 

«Безпечне місто» на 2017-

2019 роки

Охорона здоров'я

1 Впровадити сучасні 

технології організації 

медичного та іншого 

документообігу, 

лікувально-

діагностичного процесу

1.1. Закупівля програмних 

продуктів, комп'ютерної 

техніки, тощо

Управління охорони 

здоров'я міської ради 

Придбано 148 комп'ютерів, 12 

ноутбуків, системний блок, 33 

багатофункціональних пристроїв, 

77 принтерів, 126 примірників 

медичної інформаційної системи 

"Доктор Елекс" тощо.

Цільова програма розвитку 

охорони здоров'я 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади  на 2018-2020 роки

2 Забезпечити дотримання 

належних санітарно-

гігієнічних вимог у 

закладах охорони 

здоров'я

2.1. Реконструкція внутрішніх 

приміщень інфекційного 

відділення КУ ЦМЛ № 1 за 

адресою: м.Житомир, вул. 

В.Бердичівська,70

Управління капітального 

будівництва міської ради

Роботи завершено Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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2.2. Ремонт асфальтного 

покриття та проведення робіт 

з благоустрою територій 

міських комунальних 

закладів охорони здоров'я

Управління охорони 

здоров'я міської ради, 

заклади охорони здоров'я

Проведено роботи з поточного 

ремонту асфальтобетонного 

покриття та благоустрою території 

біля інфекційного відділення КП 

"Лікарня №1" Житомирської 

міської ради (735 кв.м.)

Цільова програма розвитку 

охорони здоров'я 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади  на 2018-2020 роки

2.3. Капітальний ремонт 

покрівлі лікувального 

корпусу № 1 стаціонару КП 

"Дитяча лікарня імені В.Й. 

Башека" Житомирської 

міської ради по вул. 

Шевченко, 2 в м.Житомирі (в 

тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації) 

Управління капітального 

будівництва міської ради

Завершуються роботи Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

2.4. Реконструкція системи 

опалення будівлі Вересівської 

амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини 

за адресою: Житомирська 

область, Житомирський 

район, с. Вереси, вул. 

Покровська, 14  (в тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Управління капітального 

будівництва міської ради

Вибір підрядної організації на 

виготовлення ПКД

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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3 Забезпечити доступність  

первинної медичної 

допомоги

3.1. Реконструкція частини 

приміщень КУ "Житомирська 

міська стоматологічна 

поліклініка № 2" під 

амбулаторію сімейного лікаря 

за адресою: м.Житомир, вул. 

Покровська, 159

Управління капітального 

будівництва міської ради

Розпочались роботи Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

4. Забезпечити надання 

якісних стоматологічних 

послуг дітям 

4.1. Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт 

приміщення під дитячу 

стоматологічну поліклініку

Управління капітального 

будівництва міської ради

Відсутнє фінансування Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

5 Покращити матеріально-

технічну базу міських 

закладів охорони здоров'я

5.1. Придбання медичного 

обладнання, проведення 

модернізації, дооснащення, 

ремонту тощо (придбання 

меблів, інвентарю медичного 

та побутового призначення 

для КП "Лікарня №1", 

придбання 

електрохірургічного 

коагулятора для 

проктологічного відділення 

КП "Лікарня №2" 

Житомирської міської ради, 

придбання апарату 

Управління охорони 

здоров'я міської ради, 

заклади охорони здоров'я

Закуплено меблі, інвентар, 

обладнання тощо для 

укомплектування 

відремонтованого інфекційного 

відділення КП "Лікарня № 1" 

Житомирської міської ради. 

Придбано апарат ультразвукової 

діагностики для жіночої 

консультації поліклініки КП 

"Лікарня №2" та 

електрохірургічний коагулятор для 

проктологічного відділення КП 

"Лікарня № 2"

Цільова програма розвитку 

охорони здоров'я 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади  на 2018-2020 роки

Освіта
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1 Забезпечити комфортні, 

безпечні умови навчально-

виховного процесу в 

закладах освіти міста

1.1. Проведення капітальних 

ремонтів, реконструкцій 

будівель та приміщень 

закладів освіти 

Управління капітального 

будівництва міської ради

Завершуються будівництво 

спортивної зали ЗОШ № 10, 

капітальний ремонт приміщення та 

утеплення фасаду басейну ДНЗ № 

61. покрівель в 14 ДНЗ та ЗОШ, 

реконструкція території 

благоустрою ЗОШ № 17. Тривають 

ремонти спортивних майданчиків у 

5-ти  навчальних закладах.  

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.2. Капітальний ремонт 

приміщень овочесховища 

ЖДНЗ № 26

Департамент освіти 

міської ради 

Необхідне коригування ПКД Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років1.3. Капітальний ремонт 

приміщення басейну ЖДНЗ 

№ 61

Департамент освіти 

міської ради 

Відремонтовано стіни, замінено 

систему опалення та водогону, 

встановлено обладнання в басейні. 

Вносяться зміни в ПКД для 

підвищення електропотужності

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років

1.4. Капітальний ремонт 

спортивного майданчика з 

влаштуванням штучного 

покриття на території СЗОШ 

№ 16

Департамент освіти 

міської ради 

Улаштовано основу для 

футбольного поля та синтетичне 

покриття. Встановлено огорожу. 

Виконано електромонтажні роботи 

та влаштування покриття з 

фігурними елементами мощення

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років
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1.5. Будівництво спортивної 

зали загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 10 за 

адресою: м.Житомир, 

Київське шосе, 37

Управління капітального 

будівництва міської ради

Завершуються роботи. 

Здійснюється закупівля 

інвентарного обладнання

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.6. Капітальний ремонт 

покрівлі ЗОШ № 6 за 

адресою: м.Житомир, майдан 

Короленка, 7  (в тому числі 

коригування проектно-

кошторисної документації)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Тривають роботи Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.7. Технічне обстеження 

будівель та споруд закладів 

освіти м. Житомира

Управління капітального 

будівництва міської ради

Здійснено технічні обстеження 

будівель освіти

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.8. Будівництво нового 

навчального корпусу міської 

гуманітарної гімназії 

№ 23  ім. М.Й. Очерета за 

адресою: 

вул. Б. Лятошинського, 14, м. 

Житомир 

(в т.ч. виготовлення ПКД)  

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД. Триває 

процедура відкритих торгів.

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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1.9. Реконструкція будівлі 

Житомирської міської 

гімназії № 3 за адресою: 

м.Житомир, вул. М. 

Грушевського, 8

Управління капітального 

будівництва міської ради

Здійснено оплату за  виконані 

роботи

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.10. Капітальний ремонт 

покрівлі загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 14 за 

адресою: м.Житомир, вул. 

Кибальчича, 7 (в тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Тривають роботи Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.11. Капітальний ремонт 

покрівлі та мереж 

Житомирського спеціального 

центру розвитку дитини 

санаторного типу № 41 за 

адресою: м.Житомир, 

проспект Миру, 20 

(в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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1.12. Будівництво спортивної 

зали ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 

за адресою: м.Житомир, вул. 

Чуднівська, 48 (виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.13. Будівництво спортивної 

зали СЗОШ І-ІІІ ступенів № 

12 з поглибленим вивченням 

іноземних мов ім. 

С.Ковальчука за адресою: 

м.Житомир, Старий бульвар, 

4 (виготовлення проектно-

кошторисної документації та 

будівництво)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.14. Будівництво спортивної 

зали Житомирського міського 

ліцею при ЖДТУ за адресою: 

м.Житомир, проспект Миру, 

26 (виготовлення проектно-

кошторисної документації та 

будівництво)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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1.15. Капітальний ремонт 

зовнішньої каналізаційної 

мережі Житомирського ліцею 

при ЖДТУ за адресою: 

м.Житомир, проспект Миру, 

26 (в тому числі коригування 

проектно-кошторисної 

документації та будівництво)

Управління капітального 

будівництва міської ради, 

Вибір підрядної організації Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.16. Будівництво водозабору 

підземних вод і бурової 

розвідувально-

експлуатаційної свердловини 

для забезпечення технічних 

потреб Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 15 в м.Житомирі 

по вул. Вільський Шлях, 203

Управління капітального 

будівництва міської ради

Підписаний договір підряду Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.17. Будівництво 

свердловини в Вересівській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів за 

адресою: Житомирська 

область. Житомирський 

район, с.Вереси, вул. 

Шевченка, 1 ( в тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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1.18. Капітальний ремонт 

вхідної групи (тамбуру блоку 

А) будівлі Житомирської 

гуманітарної гімназії № 1 за 

адресою: м.Житомир, вул. 

Вітрука, 55

Управління капітального 

будівництва міської ради

Завершено роботи Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.19. Капітальний ремонт із 

заміною віконних блоків 

рекреації загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 ім. 

В.В.Бражевського за адресою: 

м.Житомир, вул. Перемоги, 

79

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виконано. Частково замінено вікна 

на енергоефективні. Виконано 

внутрішнє та зовнішнє оздоблення 

відкосів. Бетонування підвіконня

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.20. Капітальний ремонт із 

заміною віконних блоків 

рекреації Житомирської 

загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 16 за адресою: 

м.Житомир, вул. Тараса 

Бульби-Боровця, 15

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виконано. Частково замінено вікна 

на енергоефективні. Виконано 

внутрішнє та зовнішнє оздоблення 

відкосів. Бетонування підвіконня

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.21. Капітальний ремонт із 

заміною віконних блоків 

рекреації Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 22 за адресою: 

м.Житомир, вул. 

Космонавтів, 

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виконано. Частково замінено вікна 

на енергоефективні. Виконано 

внутрішнє та зовнішнє оздоблення 

відкосів. Бетонування підвіконня

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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1.22. Будівля вечірньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Житомирської 

міської ради за адресою: вул. 

І.Кочерги, 11 в м.Житомирі 

(виконання демонтажних 

робіт)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Підбір підрядної організації для 

виконання робіт

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.23. Капітальний ремонт із 

заміною віконних блоків в 

Житомирському навчально-

виховному комплексі № 11 за 

адресою: м.Житомир, вул. 

Західна, 110

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виконано. Частково замінено вікна 

на енергоефективні. Виконано 

внутрішнє та зовнішнє оздоблення 

відкосів. Бетонування підвіконня

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.24. Капітальний ремонт 

спортивної зали 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 за адресою: 

м.Житомир, вул. Троянівська, 

26 (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.25. Капітальний ремонт 

спортивної зали 

Житомирської 

спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів з поглибленим 

вивченням іноземних мов № 

20  за адресою: м.Житомир, 

вул. Східна, 65 (в т.ч. 

виготовлення ПКД) 

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлення ПКД. Підготовка 

договору підряду

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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1.26. Капітальний ремонт 

спортивної зали Вересівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів за адресою: 

Житомирська область, 

Житомирський район, 

с.Вереси, вул. Шевченка, 1,  

(в т.ч. виготовлення ПКД) 

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД. Розпочато 

роботи

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.27. Реконструкція 

спортивного майданчика 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 14 за адресою: 

м.Житомир, вул. Кибальчича, 

7  (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності                           

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.28. 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. виготовлення ПКД) 

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.29. Реконструкція 

спортивної зали з метою 

влаштування евакуаційного 

виходу з приміщення ЗОШ № 

26 за адресою: м.Житомир, 

просп. Миру, 59 

(виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлення ПКД. Підготовка 

договору підряду

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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1.30. Реконструкція території 

благоустрою 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 17 за адресою: 

м.Житомир, вул. Київська, 49 

(в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Роботи завершуються. Виконується 

заміна асфальтобетонного 

покриття на тротуарну плитку

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.31. Капітальний ремонт 

покрівлі з улаштуванням 

вимощення загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №32 по 

вул. Чуднівська, 48 в 

м.Житомирі (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.32. Капітальний ремонт 

покрівлі Житомирського 

дошкільного навчального 

закладу № 45 по вул. 

Трипільська, 14-а в 

м.Житомирі (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Роботи розпочаті Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.33. Облаштування системи 

інтернет та 

відеоспостереження ліцею № 

25 м.Житомира (субвенція з 

обласного бюджету)

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення міської ради

Встановлено 11 камер 

відеоспостереження

Міська цільова програма 

«Безпечне місто» на 2017-

2019 роки
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1.34. Придбання обладнання 

для завершення будівництва 

спортивної зали ЗОШ № 10

Департамент освіти 

міської ради 

Кошти на придбання обладнання 

виділені у вересні 2019 року.  

Придбання обладнання 

заплановано у ІV кварталі

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років

1.35. Капітальний ремонт 

огорожі ЖДНЗ    № 3 по вул. 

Слобідській, 7 в м. Житомирі

(в т.ч. коригування ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Розпочаті роботи Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.36. Реконструкція покрівлі 

будівлі дошкільного 

навчального закладу № 73 за 

адресою: м.Житомир, вул 

Бориса Тена, 82-а (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД. Здійснюється 

процедура відкритих торгів

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.37. Реконструкція покрівлі 

будівлі дошкільного 

навчального закладу № 56 за 

адресою: м.Житомир, вул 

Гагаріна, 31

(в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовляється ПКД Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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1.38. Капітальний ремонт із 

заміною віконних блоків на 

металопластикові 

конструкцій в будівлі КУ 

"Другий інклюзивно-

ресурсний центр" 

Житомирської міської ради за 

адресою: вул. В.Бердичівська, 

52 в м.Житомирі (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Укладено договір на виготовлення 

ПКД

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

2 Забезпечити збільшення 

кількості місць у 

дошкільних навчальних 

закладах

2.2. Реконструкція приміщень 

дошкільного навчального 

закладу № 32 у м. Житомирі 

по вул. Якубовського, 10

Управління капітального 

будівництва міської ради

Коригування ПКД Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

3 Реорганізація навчально-

виховних комплексів 

№11.25.34.38.65 в заклади 

дошкільної освіти

3.1. Придбання обладнання, 

інвентарю, меблів для ЖНВК 

№ 25 та ЖНВК № 65

Департамент освіти 

міської ради 

Придбано меблі, посуд, м'який 

інвентар

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років

4 Забезпечити реалізацію 

заходів проекту "Нова 

українська школа"

4.1. Закупівля сучасних 

меблів для початкових класів 

Департамент освіти 

міської ради 

Придбано 3781 комплект меблів Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років
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4.2. Закупівля комп'ютерного 

обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту 

для початкових класів

Департамент освіти 

міської ради 

закуплено мультимедійне 

обладнання та мультимедійний 

контент для 121 класу

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років

4.3. Закупівля дидактичних 

матеріалів для початкових 

класів

Департамент освіти 

міської ради 

Придбано 121 комплект 

дидактичних матеріалів для 

перших класів

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років

5 Закупівля оснащення для 

початкової школи 

5.1. Придбання 

персонального 

комп'ютера/ноутбука та 

техніки для друкування, 

копіювання, сканування та 

ламінування з витратними 

матеріалами для початкової 

школи

Департамент освіти 

міської ради 

Придбано ламінатори, 

багатофункціональні пристрої у 

кількості 75 од. та ноутбуки для 

ЗОШ № 18, 12, 16, гімназія № 23, 

Вересівської ЗОШ

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років
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6 Заохочення обдарованих 

дітей та молоді, розвиток 

їх творчого потенціалу

6.1. Виплата стипендій, 

премій міського голови, 

надання грантів учням - 

переможцям Малої академії 

наук України, міських, 

обласних, всеукраїнських, 

міжнародних конкурсів, 

турнірів, творчих, 

спортивних конкурсів, 

змагань, конкурсів ІТ 

технологій

Департамент освіти 

міської ради 

Виплачено: стипендію 25 учням - 

переможцям олімпіад, МАН, 

конкурсів всіх рівнів;  одноразову 

стипендію міського голови 

переможцям МАН України -  63 

учням;  стипендію вихованцям 

ШХМ "Сонечко" - 20 учням. 

Відзначено 19 переможців у 

міському конкурсі ІТ технологій, 

мистецькі колективи, переможців 

турнірів юних літературознавців та 

юних істориків. 

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

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 України, міських, 

обласних, всеукраїнських, 

міжнародних конкурсів, за 

інноваційну діяльність, 

винагороди переможцям в 

конкурсі авторських програм, 

преміювання педагогічних 

колективів, відзначення 

кращих мистецьких 

колективів

Департамент освіти 

міської ради 

Виплачено премії педагогічним 

працівникам за результатами 

міських конкурсів "Школа року", 

"Учитель року", "Класний 

керівник", "Джерела творчості", 

"Директор школи", "Вихователь 

року", фестивалю "Мати. Родина. 

Україна", керівникам гуртків

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років
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8 Організація та реалізація 

спільного науково-

експериментального, 

освітньо-виховного 

проекту у контексті 

реалізації державної 

освіти (спільна діяльність 

Житомирського 

державного університету 

ім. Івана Франка та 

департаменту освіти)

8.1. Покращення матеріально-

технічної бази 

Житомирського державного 

університету ім. Івана Франка

Департамент освіти 

міської ради 

Закуплено 10 мультимедійних 

проектори, 7 персональних 

комп'ютерів, 

багатофункціональний пристрій, 

ноутбук та біндер 

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років

9 Підвищити якість 

засвоєння учнями 

навчального матеріалу

9.1. Придбання обладнання 

(колонки, підсилювач, 

мікшерний пульт, мікрофон, 

тримач мікрофону, ноутбук, 

мультимедійний проектор) 

для ЗОШ с.Вереси

Департамент освіти 

міської ради 

Придбано мікрофони, стійки та 

тримачі для мікрофонів, шнури, 

колонки, мікшерний пульт, 

проектор, ноутбук

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років

10 Забезпечити підтримку 

особам з особливими 

освітніми потребами

10.1. Проведення додаткових 

корекційно-розвиткових 

занять в закладах ЗДО 

Департамент освіти 

міської ради 

Проведено додаткові корекційно-

розвиткові заняття

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років

10.2. Придбання спеціальних 

засобів корекції 

психофізичного розвитку, що 

дають змогу опанувати 

навчальну програму дітям, які 

здобувають освіту в 

інклюзивних групах ЗДО 

Департамент освіти 

міської ради 

Закуплено спеціальне обладнання 

для дітей з особливими потребами 

та спецкласу ЗОШ № 14

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років
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10.3. Придбання спеціальних 

засобів корекції 

психофізичного розвитку, що 

дають змогу опанувати 

навчальну програму учням, 

які здобувають освіту в 

спеціалізованих групах 

закладів ПТО 

Департамент освіти 

міської ради 

Обладнання планується придбати  

до кінця 2019 року

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років

10.4. Придбання обладнання 

для оснащення ресурсних 

кімнат у закладах загальної 

середньої освіти, де діють 

інклюзивні та/або спеціальні 

класи 

Департамент освіти 

міської ради 

Придбано комплекти меблів, 

дошка, проектор, ноутбук, сухий 

басейн кутовий, ігрові набори, 

сенсорний сухий душ тощо

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років

11 Забезпечити організацію 

здобуття загальної 

середньої освіти дітьми 

шкільного віку, які 

перебувають на 

стаціонарному лікуванні в 

закладах охорони 

здоров'я

11.1. Реалізація проекту 

"Школа супергероїв" на базі 

КП "Дитяча лікарня імені 

В.Й.Башека". Проведення 

поточного ремонту 

приміщень, оснащення 

меблями, інвентарем тощо

Управління охорони 

здоров'я  міської ради

Проведено поточний ремонт 

приміщення, закуплено меблі, 

інвентар та мультимедійне 

обладнання для реалізації проєкту

Цільова програма розвитку 

охорони здоров'я 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади  на 2018-2020 роки

12 Модернізація освітнього 

середовища

12.1. Забезпечення 

впровадження проекту 

"Електронний журнал". 

Закупівля планшетів.

Департамент освіти 

міської ради 

Кошти виділено у вересні 2019 

року. Укладено договори.

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років
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13 Забезпечити захисту 

персональних даних для 

створення реєстру даних 

учнів навчальних закладів

13.1. Розробка та створення 1-

ї комплексної системи 

захисту інформації АС-1. 

придбання програмного 

забезпечення та обладнання 

АС

Департамент освіти 

міської ради 

Кошти виділено у вересні 2019 

року. Зареєстровано договори

Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років

Культура 

1 Забезпечити організацію 

відпочинку і дозвілля, 

задоволення потреб 

культурного і духовного 

розвитку  громадян. 

Популяризація 

національних традицій, 

звичаїв, обрядів  

1.1. Організація та 

проведення загальноміських  

свят

Управління культури 

міської ради 

Організовано та проведено 12 

загальноміських свят та 16 

мистецьких заходів 

Комплексна цільова 

програма розвитку культури 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади «Нова основа 

культурного розвитку  

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки» 

2 Сприяти консолідації 

суспільства навколо ідеї 

державності та 

соборності України, 

утвердження у громадян 

почуття національної 

свідомості, патріотизму 

2.1. Організація та 

проведення державних свят

Управління культури 

міської ради 

Організовано та проведено 41 

державне свято

Комплексна цільова 

програма розвитку культури 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади «Нова основа 

культурного розвитку  

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки» 
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3 Залучити до реалізації 

культурно-мистецьких 

проектів, акцій, 

фестивалів, конкурсів, 

національно-

патріотичного виховання 

молоді громадські 

організації 

3.1. Проведення заходів 

культурного спрямування  

спільно з громадськими 

організаціями

Управління культури 

міської ради 

Реалізовано 9 соціально-

культурних проєктів

Комплексна цільова 

програма розвитку культури 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади «Нова основа 

культурного розвитку  

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки» 

4 Забезпечити навчання 

менеджменту в 

креативній індустрії

4.1. Реалізація проекту 

"Мистецька лабораторія 

"Школа соціально-

культурного менеджменту"

Управління культури 

міської ради 

В рамках проєкту Мистецька 

лабораторія "Школа соціально-

культурного менеджменту" 

реалізовано два проєкти: 

всеукраїнський інтернет-конкурс 

"Україна-щаслива держава" та 

"Культурний навігатор Житомира"

Комплексна цільова 

програма розвитку культури 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади «Нова основа 

культурного розвитку  

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки» 

5 Заохочення обдарованих 

дітей та молоді, розвиток 

їх професійної 

майстерності, творчого 

потенціалу

5.1. Виплата стипендії 

міського голови 

творчообдарованим учням, 

молоді шкіл естетичного 

виховання

Управління культури 

міської ради 

Виплачено 20 стипендій 

Житомирського міського голови 

обдарованим та перспективним 

вихованцям шкіл естетичного 

виховання

Комплексна цільова 

програма розвитку культури 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади «Нова основа 

культурного розвитку  

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки» 

Забезпечення рівних 

прав та  можливостей 

жінок і чоловіків
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1 Сприяти забезпеченню 

рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків

1.1. Проведення досліджень, 

розроблення методичних 

рекомендацій, випуск 

інформаційних матеріалів

Управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту 

міської ради

Підготовлено статистичний 

інформаційний збірник "Гендерний 

профіль Житомира"

Програма підтримки сім'ї, 

дітей та молоді, 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків на 2018-2020 роки

1.2. Підтримка проектів 

громадських організацій, 

діяльність яких спрямована 

на забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і 

чоловіків, протидію 

дискримінації за статтю

Управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту 

міської ради

Підтримано низку проєктів, 

зокрема "Життя без насильства - 

кольорове" та інформаційна 

кампанія "Європейська хартія 

рівності у житті місцевих громад"

Програма підтримки сім'ї, 

дітей та молоді, 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків на 2018-2020 роки

1.3. Проведення заходів, 

інформаційних кампаній, 

акцій, тренінгів

Управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту 

міської ради

Проведено інформаційно-

просвітницьку акцію "8 березня - 

День прав жінок". Реалізовано 

проєкти "Гендерна майстерня для 

посадових осіб місцевого 

самоврядування", "Гендерні 

маршрути Житомира".

Програма підтримки сім'ї, 

дітей та молоді, 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків на 2018-2020 роки

Охорона дитинства

1 Забезпечити житлом 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування 

та осіб з їх числа

1.1. Забезпечення дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 

осіб з їх числа соціальним 

житлом на умовах 

співфінансування з міського 

та обласного бюджету

Служба (управління) у 

справах дітей міської 

ради, міський центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

відділ по обліку та 

розподілу жилої площі

За 9 місяців 2019 року надано 

житло 1 особі із числа дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування,  із фонду 

Житомирської міської ОТГ

Міська програма 

забезпечення та захисту 

прав дітей на 2019-2021 

роки
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1.2. Забезпечення дітей-сиріт 

та осіб з їх числа житлом за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам

Служба (управління) у 

справах дітей міської 

ради

Захід буде реалізовано після  

надходження субвенції з 

державного бюджету місцевому 

бюджету

Міська програма 

забезпечення та захисту 

прав дітей на 2019-2021 

роки

2 Забезпечити влаштування 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування, 

у сімейні форми 

виховання

2.1. Придбання меблів, 

побутової  техніки та інших 

предметів тривалого вжитку 

для облаштування 

новостворених дитячих 

будинків сімейного типу

Центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді, 

служба (управління) у 

справах дітей міської 

ради 

Для будинку сімейного типу 

придбано побутову техніку, 

комп'ютер та ноутбук, постільну 

білизну, посуд тощо.

Міська програма 

забезпечення та захисту 

прав дітей на 2019-2021 

років

3 Забезпечити  житлом 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування, 

та осіб з їх числа  

3.1. Забезпечення дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. та 

осіб з їх числа соціальним 

житлом шляхом 

співфінансування з міського 

та обласного бюджетів, в 

тому числі рецензування 

звітів і витрати, пов'язані з 

купівлею та оформленням 

права власності на житло

Служба (управління) у 

справах дітей міської 

ради 

За 9 місяців 2019 року надано 

житло 1 особі із числа дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування,  із фонду 

Житомирської міської ОТГ

Міська програма 

забезпечення та захисту 

прав дітей на 2019-2021 

років

3.2.Облаштування 

соціального житла 

Служба (управління) у 

справах дітей міської 

ради 

Захід буде реалізовано після 

придбання соціального житла

Міська програма 

забезпечення та захисту 

прав дітей на 2019-2021 

років
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4 Забезпечити належне 

функціонування дитячих 

будинків сімейного типу

4.1. Капітальний ремонт 

житлового будинку за 

адресою: урочище Соколова 

гора, 8 Іванівської сільської 

ради (попередня адреса: 

м.Житомир, вул. Привітна, 13 

(в т.ч. виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради, 

департамент освіти 

міської ради

Роботи завершено Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

5 Сприяти проведенню 

превентивної роботи 

щодо запобігання 

соціальному сирітству, 

подоланню 

бездоглядності, 

безпритульності серед 

дітей та жорстокого 

поводження з ними

5.1. Облаштування та 

функціонування палат для 

термінового влаштування 

дітей, які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах

Управління охорони 

здоров'я міської ради, 

заклади охорони здоров'я, 

служба (управління) у 

справах дітей міської 

ради 

Проведено поточний ремонт 2-х 

палат на 5 ліжок для термінового 

влаштування дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. 

Цільова програма розвитку 

охорони здоров'я 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади  на 2018-2020 роки

Молодіжна і сімейна 

політика

1 Залучити молодь до 

процесів формування та 

здійснення місцевої 

молодіжної політики, 

підвищити рівень її 

громадянської активності 

1.2. Проведення акцій, 

фестивалів, концертів, 

конкурсів у різних жанрах 

мистецтв, виставок молодих 

митців, арт-проектів, 

семінарів, семінарів-

тренінгів, засідань, «круглих 

столів», конференцій, 

форумів тощо 

Управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту 

міської ради спільно з 

громадськими 

організаціями

Проведено фестивалі "Зоряні 

надії", "Мистецькі ворота", "Я 

люблю Україну свою", "День 

театру", "Дитяче бажання", 

"Зірочка засвітись", "Акарі - фест", 

"Я-талант"

Міська цільова соціальна 

програма підтримки сім'ї, 

дітей та молоді, 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків на 2018-2020 роки
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1.3. Стимулювання молоді 

шляхом надання грантів 

Житомирського міського 

голови для обдарованої 

молоді

Управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту 

міської ради спільно з 

громадськими 

організаціями

10 молодих житомирян отримали 

кошти на реалізацію проєктів. Вже 

реалізовані: "Європейський 

молодіжний парламент", 

"Історична ігротека "Міць", "Друзі 

навколо", "Школа щасливого 

батьківства", "Супермама", "Літня 

школа "Sabios"

Міська цільова соціальна 

програма підтримки сім"ї, 

дітей та молоді, 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків на 2018-2020 роки

1.4. Призначення стипендій 

міського голови для кращих 

студентів вищих навчальних 

закладів

Управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту 

міської ради 

Стипендію міського голови 

отримали 18 обдарованих 

студентів вищих навчальних 

закладів міста

Міська цільова соціальна 

програма підтримки сім'ї, 

дітей та молоді, 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків на 2018-2020 роки

1.5. Інформування молоді про 

роботу органів місцевого 

самоврядування шляхом 

організації освітньої 

молодіжної програми «Школа 

місцевого самоврядування» та 

забезпечення навчального 

процесу

Управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту 

міської ради 

Забезпечено роботу "Школи 

місцевого самоврядування". 

Здійснюється профорієнтаційна 

робота, популяризація та залучення 

молоді до роботи в органах 

місцевого самоврядування

Міська цільова соціальна 

програма підтримки сім'ї, 

дітей та молоді, 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків на 2018-2020 роки
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1.6. Фінансова та 

організаційна підтримка   

проектів, що спрямовані на 

соціальний розвиток дітей та 

молоді, розроблених 

громадськими організаціями, 

об’єднаннями, спілками, 

органами шкільного та 

студентського 

самоврядування

Управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту 

міської ради спільно з 

громадськими 

організаціями

Підтримано проєкти громадських 

організацій: "Студентська ліра", 

"Наукові пікніки", "світло 

спілкування", "Кінофестиваль 

"ЖУК", " Art-майданчик "Mind 

family"

Міська цільова соціальна 

програма підтримки сім'ї, 

дітей та молоді, 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків на 2018-2020 роки

2 Створити належні умови 

для  відпочинку та 

оздоровлення дітей

2.1. Забезпечення своєчасної 

підготовки позаміського 

закладу оздоровлення та 

відпочинку "Супутник" до 

оздоровчого сезону

КП  «Парк» 

Житомирської міської 

ради

Проведено роботи по своєчасній 

підготовці ПЗОВ "Супутник" до 

відпочинкового сезону згідно з 

передбаченим планом

Міська цільова соціальна 

програма оздоровлення та 

відпочинку дітей            

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2021 роки 

2.2. Проведення 

реконструкції санвузлів та 

душових корпусу № 4 ПЗОВ 

"Супутник" 

КП  «Парк» 

Житомирської міської 

ради

Роботи заплановано на  IV квартал 

2019 року

Міська цільова соціальна 

програма оздоровлення та 

відпочинку дітей            

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2021 роки 

2.3. Проведення 

реконструкції санвузлів та 

душових корпусу № 5 ПЗОВ 

"Супутник" 

КП  «Парк» 

Житомирської міської 

ради

Роботи заплановано на  IV квартал 

2019 року

Міська цільова соціальна 

програма оздоровлення та 

відпочинку дітей            

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2021 роки 
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2.4. Проведення капітального  

ремонту покрівлі будівлі 

корпусу № 4 ПЗОВ 

"Супутник" 

КП  «Парк» 

Житомирської міської 

ради

Роботи виконано Міська цільова соціальна 

програма оздоровлення та 

відпочинку дітей            

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2021 роки 

2.5. Капітальний  ремонт  

покрівлі  будівлі корпусу № 2 

ПЗОВ "Супутник"

КП  «Парк» 

Житомирської міської 

ради

Роботи заплановано на  IV квартал 

2019 року

Міська цільова соціальна 

програма оздоровлення та 

відпочинку дітей            

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2021 роки 

3 Забезпечити доступність 

житла для молодих сімей 

та одиноких молодих 

громадян

3.1. 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 Житомирської міської 

ОТГ надано 4 пільгових кредити на 

житло: 2 однокімнатні та дві 

двокімнатні квартири молодій сім'ї 

з дітьми, двом одиноким мамам з 

дітьми та молодому спеціалісту

Програма забезпечення 

молодих сімей та одиноких 

молодих громадян житлом в 

м. Житомирі на 2018-2022 

роки

Фізична культура і 

спорт
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1 Забезпечити розвиток 

інфраструктури для 

занять фізичною 

культурою та спортом, 

проведення спортивних 

заходів

1.1. Реконструкція стадіону 

"Спартак" дитячо-юнацької 

спортивної школи з футболу 

"Полісся" в м.Житомирі 

Управління капітального 

будівництва міської ради

І черга - роботи завершені. ІІ черга - 

роботи завершуються

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.2. Будівництво Палацу 

спорту (за адресою: 

Житомирська область, 

м.,Житомир, бульвар Старий 

14 - а)  (в тому числі 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД. Триває 

процедура відкритих торгів

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.3. Реконструкція 

спортивного майданчика по 

вул. Рильського, 5 в 

м.Житомирі (в тому числі 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Розпочаті роботи Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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1.4. Реконструкція 

спортивного майданчика по 

вул. Сікорського, 4 в 

м.Житомирі (в тому числі 

виготовлення ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Розпочаті роботи Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.5. Реконструкція 

спортивного інклюзивного 

майданчика по вул. Київська, 

13 в .Житомирі (в тому числі 

коригування ПКД)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Завершено роботи Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.6. Реконструкція 

спортивного майданчику за 

адресою: м.Житомир, Бульвар 

Польський, 13

Управління капітального 

будівництва міської ради

Завершуються роботи Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

2 Підтримувати та 

популяризувати велорух 

та спортивний туризм в 

місті 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

Департамент освіти 

міської ради, управління у 

справах сім’ї, молоді та 

спорту міської ради, 

управління культури 

міської ради, 

підприємства, установи, 

громадські організації, 

об’єднання, фонди тощо

Організовано акцію "30 днів на 

велосипеді" та загальноміський 

захід "Велодень", в якому взяли 

участь понад 3000 учасників

Міська цільова соціальна 

програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту 

на 2016-2020 роки
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3 Забезпечити розвиток 

дитячого, дитячо-

юнацького спорту, 

резервного спорту, спорту 

вищих досягнень, спорту 

ветеранів та спорту 

людей з особливими 

потребами

3.1. Забезпечення збірних 

команд міста, окремих 

спортсменів з  

неолімпійських, олімпійських 

видів спорту та спорту людей 

з особливими потребами, 

сучасним спортивним 

інвентарем, обладнанням, 

спортивною формою тощо

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

Придбання спортивного інвентарю 

заплановано на ІV квартал 2019 

року

Міська цільова соціальна 

програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту 

на 2016-2020 роки

3.2. Забезпечення організації 

та проведення міських 

спортивних змагань, участь в 

обласних та всеукраїнських 

змаганнях збірних команд 

міста та окремих спортсменів 

різних вікових груп з 

визнаних у державі видів 

спорту, що  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

Проведено 76 міських спортивних 

заходів та забезпечено участь у 22-

х змаганнях обласного, 

всеукраїнського та міжнародного 

рівнів 

Міська цільова соціальна 

програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту 

на 2016-2020 роки
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3.3. Забезпечення організації 

та проведення міських 

спортивних змагань, участь в 

обласних та всеукраїнських 

змаганнях збірних команд 

міста та окремих спортсменів 

різних вікових груп з 

визнаних у державі видів 

спорту, що не включені до 

програми Олімпійських ігор 

Управління міської ради: 

у справах сім’ї, молоді та 

спорту, освіти, культури 

спільно з навчальними 

закладами І-ІV рівнів 

акредитації, 

дошкільними, 

позашкільними 

закладами, установами, 

організаціями, 

федераціями з видів 

спорту, громадськими 

Проведено 39 міських спортивних 

заходів та забезпечено участь в 18 

обласних та всеукраїнських 

змаганнях з неолімпійських видів 

спорту

Міська цільова соціальна 

програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту 

на 2016-2020 роки

3.4. Проведення навчально-

тренувальних зборів з 

визнаних у державі видів 

спорту, що включені до 

програми Олімпійських ігор 

серед спортсменів різних 

вікових груп для підготовки 

їх до обласних змагань, 

чемпіонатів та Кубків 

України, Європи, світу, 

спортивних ігор молоді 

України, юнацьких 

спортивних ігор, 

багатоступеневих 

Всеукраїнських ігор серед 

ветеранів спорту

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

Забезпечено проведення 53 

навчально-тренувальних зборів з 

олімпійських видів спорту

Міська цільова соціальна 

програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту 

на 2016-2020 роки
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3.5. Проведення навчально-

тренувальних зборів з 

визнаних у державі видів 

спорту, що не включені до 

програми Олімпійських ігор 

серед спортсменів різних 

вікових груп для  підготовки 

їх до обласних змагань, 

чемпіонатів та Кубків 

України, Європи, світу, 

спортивних ігор молоді 

України, юнацьких 

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

Забезпечено проведення 33 

навчально-тренувальних зборів з 

неолімпійських видів спорту

Міська цільова соціальна 

програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту 

на 2016-2020 роки

6 Утвердити спортивний 

авторитет міста на 

всеукраїнській та 

міжнародній арені, 

проведення 

напівмарафону, спільні 

спортивні заходи з 

містами-побратимами 

тощо

6.1. Проведення 

Всеукраїнських та 

міжнародних заходів з метою 

утвердження спортивного 

авторитету міста

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

Проведено спортивні заходи в 

рамках святкування Дня Європи, 

напівмарафон та дитячі 

легкоатлетичні забіги, в яких взяли 

участь понад 4000  учасників

Міська цільова соціальна 

програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту 

на 2016-2020 роки

7 Заохочувати мешканців 

міста, зокрема дітей та 

молодь до занять 

фізичною культурою та 

спортом

7.1. Навчання дітей та молоді 

плаванню 

Управління у справах 

сім’ї,  молоді та спорту 

міської ради, департамент 

освіти міської ради, 

управління з 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення міської ради, 

федерації з видів спорту

Упродовж березня-квітня 2019 

року забезпечено проведення 

занять з плавання для 200 дітей 2-6 

класів. Заняття будуть продовжені 

у жовтні-грудні 2019 року.

Міська цільова соціальна 

програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту 

на 2016-2020 роки
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7.2. Призначення стипендії 

Житомирського міського 

голови обдарованим та 

перспективним спортсменам 

міста

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради, ДЮСШ, 

федерації з видів спорту, 

громадські організації 

фізкультурно-

спортивного спрямування

Стипендія міського голови 

виплачена кращим 110 

спортсменам міста

Міська цільова соціальна 

програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту 

на 2016-2020 роки

7.3. Надання гранту 

Житомирської міської ради 

для кращих проектів, 

розроблених громадськими 

організаціями спортивного 

спрямування

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради, 

Житомирський 

регіональний 

центр з фізичної культури 

і спорту інвалідів 

«Інваспорт», громадські 

організації фізкультурно-

спортивного спрямування

Проведено конкурс на кращий 

проєкт для громадських 

організацій спортивного 

спрямування, в результаті якого 10 

громадських організацій отримали 

для розвитку спорту (баскетбол, 

волейбол, карате, туризм, 

скандинавська ходьба, стрільба з 

лука, веслування на човнах 

"Дракон", футзал, кінний спорт) 

інвентар

Міська цільова соціальна 

програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту 

на 2016-2020 роки

Інші заходи

1 Створити та забезпечити 

функціонування центрів 

надання 

адміністративних послуг, 

у тому числі послуг 

соціального характеру, в 

форматі "Прозорий офіс"

1.1. Реконструкція приміщень 

адміністративної будівлі 

Корольовської районної ради 

м.Житомира за адресою: 

м.Житомир, площа Польова,8 

(виготовлення проектно-

кошторисної документації та 

дизайн-проекта)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Завершені внутрішні та зовнішні 

опоряджувальні роботи, 

виконуються роботи по 

благоустрою території

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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1.2. Реконструкція приміщень 

адміністративної будівлі 

Богунської районної ради 

м.Житомира за адресою: 

м.Житомир, вул. Перемоги,55 

(виготовлення проектно-

кошторисної документації та 

дизайн-проекта)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Оголошено тендер Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

1.3. Придбання 

багатофункціональних 

пристроїв для ЦНАП 

Житомирської міської ради 

(субвенція з державного 

бюджету) 

Управління розвитку 

інформаційних 

технологій міської ради 

Багатофункціональні пристрої 

заплановано придбати у IV 

кварталі 2019 року

Цільова програма 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади  «е-Місто» на 2018-

2020 роки»

2 Утримання у належному 

стані будівель міської 

ради 

2.1. Капітальний ремонт 

приміщення за адресою: 

м.Житомир, вул. Покровська, 

6

Управління капітального 

будівництва міської ради

Роботи завершені Програма із створення, 

розроблення містобудівної, 

проектної та земельної 

документацій на 2019-2021 

роки
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3 Забезпечити реалізацію 

проектів-переможців 

загальноміського 

голосування бюджету 

участі 2018 року

3.1. Капітальний ремонт 

прибудинкових територій за 

адресами: вул. Бориса Тена, 

92,96,100-100б,102,104; 

проїзд Академіка 

Тутковського, 12-14/52,15; 

вул. Івана Сльоти, 60,62,64; 

вул. Вітрука, 10,12; вул. 

Шевченка, 107, в тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації  

(реалізація проекту бюджету 

участі - "Благоустрій 

прибудинкових територій")

Управління капітального 

будівництва міської ради

Тривають роботи Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

3.2. Реконструкція території з 

влаштуванням скверу за 

адресою: м.Житомир, вул. 

Покровська,131, в тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

(реалізація проекту бюджету 

участі - "Європейський сквер 

на Кроні!)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Тривають роботи. Виконано 

підготовчі роботи. Розпочато 

укладання тротуарної плитки

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

3.3. Будівництво каскадних 

сходів до річки Кам'янки в 

районі бульвару Польського у 

м. Житомирі (бюджет участі)

Управління комунального 

господарства міської ради

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію. Виконання робіт 

заплановано на IV квартал 2019 

року

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки
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3.4. Будівництво 

архітектурної підсвітки 

фасаду музичної школи № 1 

ім.Б.Лятошинського на 

вул.Михайлівській в 

м.Житомирі (бюджет участі)

Управління комунального 

господарства міської ради

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

3.5. Капітальний ремонт 

території між мікрорайоном 

Крошня та вул. Вільський 

Шлях в м.Житомирі, в тому 

числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

(реалізація проекту бюджету 

участі - "Благоустрій стежки 

між Крошнею та Вільським 

Шляхом (колишня 

Максютова)")

Управління капітального 

будівництва міської ради

Виготовлено ПКД. Підготовка 

договору підряду

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

3.6. Будівництво фонтану 

"Лотос Небесної сотні" на 

розі  вулиць Небесної сотні та 

Бориса Лятошинського  в 

м.Житомирі (реалізація 

проекту бюджету участі 

"Декоративний фонтан на 

розі Небесної сотні та 

Лятошинського "Лотос 

Небесної сотні"" )

Управління капітального 

будівництва міської ради

Розпочато роботи. Замовлено чашу 

фонтану

Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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3.7. Реконструкція території з 

влаштуванням зупинки 

громадського транспорту за 

адресою: м.Житомир, вул. 

Бориса Тена, 102, в тому 

числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

(реалізація проекту бюджету 

участі - "Сучасна зупинка")

Управління капітального 

будівництва міської ради

Роботи завершені Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

3.8. Створення (будівництво) 

системи вуличного 

відеоспостереження в 

мікрорайоні Малікова "Раді 

вас бачити" 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення міської ради

Встановлено 41 камеру 

відеоспостереження, з яких 

6спеціалізованих  камер виконують 

функцію автоматичного 

розпізнавання номерів 

транспортних засобів та 4  - 

візуальної ідентифікації обличь 

людей. Систему 

відеоспостереження підключено до 

КП "Міський інформаційний 

центр"

Міська цільова програма 

«Безпечне місто» на 2017-

2019 роки

3.9. Реконструкція території з 

влаштуванням алеї за 

адресою: м.Житомир, Бульвар 

Польський, 13, в тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

(реалізація проекту бюджету 

участі - "Алея здоров'я")

Управління капітального 

будівництва міської ради

Тривають роботи Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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3.10. Реконструкція території 

з влаштуванням спортивного 

майданчика за адресою: 

м.Житомир, вул. Бориса Тена. 

104 в тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

(реалізація проекту бюджету 

участі - "Спорт у кожен двір")

Управління капітального 

будівництва міської ради

Роботи завершені Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

3.11. Реконструкція території 

з влаштуванням спортивного 

майданчика на розі вулиць 

Троянівська та Радивілівська 

в м.Житомирі  в тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

(реалізація проекту бюджету 

участі - "Територія здоров'я 

на Мальованці")

Управління капітального 

будівництва міської ради

Тривають роботи Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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3.12. Реконструкція території 

з влаштуванням дитячого 

майданчика на розі вулиць 

Троянівська та Радивілівська 

в м.Житомирі  в тому числі 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

(реалізація проекту бюджету 

участі - "Дитяча мрія" - 

облаштування дитячої зони у 

Мальованському сквері")

Управління капітального 

будівництва міської ради

Тривають роботи Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

3.13. Капітальний ремонт 

благоустрою з улаштуванням 

ігрового простору 

"Спортляндія над Кам'янкою" 

на території Житомирського 

спеціального центру розвитку 

дитини санаторного типу № 

41 за адресою: проспект 

Миру, 20, м.Житомир 

(реалізація проекту бюджету 

участі "Мрії дитини: 

"Спортляндія над 

Кам'янкою")

Департамент освіти 

міської ради 

Виготовлено ПКД Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років
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3.14. Капітальний ремонт міні-

футбольного поля з 

улаштуванням штучного 

покриття на території 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 10 за адресою: 

вул. Київське Шосе, 37, 

м.Житомир (реалізація 

проекту бюджету участі 

"Футбол для всіх на 

Мар'янівці")

Департамент освіти 

міської ради 

Роботи завершено Міська цільова Програма 

розвитку освіти 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2021 

років

3.15. Виконання проекту 

бюджету участі "ДрагонСіті" - 

гребля на човнах "Дракон" у 

місті Житомирі

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

Придбано 2 човни «Дракон», 1 

аутрігер, весла, рятувальні жилети, 

збірний понтон

Міська цільова соціальна 

програма розвитку галузі 

фізичної культури і спорту 

на 2016-2020 роки

3.16. Реконструкція території 

благоустрою з 

облаштуванням "Зеленого 

лабіринту" за адресою: 

м.Житомир, Старий Бульвар, 

34, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації (реалізація 

проекту бюджету участі 

"Перший в Житомирській 

області "Зелений лабіринт")

Управління капітального 

будівництва міської ради

Роботи завершено Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності  

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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3.17. Придбання товарів, 

виконання робіт по об'єкту: 

"Встановлення атракціону на 

території КП "Парк" 

Житомирської міської ради, в 

тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації (реалізація 

проекту бюджету участі 

"Міському парку - нові 

аукціони")

Управління культури 

міської ради

Придбано атракціон Комплексна цільова 

програма розвитку культури 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади «Нова основа 

культурного розвитку  

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки» 

3.18. Реконструкція території 

благоустрою з 

облаштуванням зон 

відпочинку для мам з 

маленькими дітьми за 

адресою: м.Житомир, 

Чуднівське шосе, 3 на 

території гідропарку КП 

"Парк" Житомирської міської 

ради в тому числі 

виготовлення ПКД 

(реалізація проекту бюджету 

участі "Зона відпочинку для 

мам з маленькими дітьми")

Управління культури 

міської ради

Проєкт реалізовано. В гідропарку 

облаштовано зону для мам з 

маленькими дітьми: встановлено 

м'які меблі, парасольки, шезлонги, 

покладена штучна трава. 

Комплексна цільова 

програма розвитку культури 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади «Нова основа 

культурного розвитку  

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки» 
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3.19. Придбання товарів, 

виконання робіт по об'єкту: 

"Встановлення сонячних 

дерев для зарядки мобільних 

пристроїв у гідропарку за 

адресою: м.Житомир, 

Чуднівське шосе, 3 КП 

"Парк" Житомирської міської 

ради в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації (реалізація 

проекту бюджету участі 

"Сонячні дерева для зарядки 

мобільних пристроїв у 

Гідропарку")

Управління культури 

міської ради

Проєкт реалізовано. Встановлено 

сонячні дерева для зарядки 

мобільних пристроїв в гідропарку

Комплексна цільова 

програма розвитку культури 

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади «Нова основа 

культурного розвитку  

Житомирської міської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки» 
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4 Завершити  реалізацію 

проектів-переможців 

загальноміського 

голосування бюджету 

участі 2017 року

4.1. Будівництво "Музичний 

фонтан "Фонтан щастя" зі 

світлодіодною підсвіткою на 

бульварі Польському у 

м.Житомирі (бюджет участі)

Управління комунального 

господарства міської ради 

Збудовано "Музичний фонтан 

"Фонтан щастя"

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

4.2. Капітальний ремонт 

благоустрою території 

"Дивосвіт" - парк розваг та 

відпочинку на Крошні, в т.ч. 

ПКД (бюджет розвитку)

Управління комунального 

господарства міської ради 

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію, розпочато 

розчистку водойми

Програма благоустрою та 

розвитку комунального    

господарства Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної громади на 

2016-2022 роки

4.3. Реконструкція території 

благоустрою з влаштуванням 

вуличного сценічного 

майданчику "Натхнення" на 

бульварі Польському 

(бюджет участі)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Роботи завершені Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності  

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»

4.4. Реконструкція території 

благоустрою з влаштуванням 

громадської інтернет-

бібліотеки "Велесова книга" 

на бульварі Польському 

(бюджет участі)

Управління капітального 

будівництва міської ради

Роботи завершені Міська цільова Програма 

«Будівництво 

(реконструкція, капітальний 

ремонт) об’єктів 

комунальної власності 

Житомирської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки»
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5 Забезпечити потреби 

виборчого округу на 

об'єкти соціально-

культурного та житлово-

комунального 

господарства міста за 

пропозиціями депутатів 

міської ради, районних в 

м.Житомирі рад та 

Житомирської обласної 

ради   

5.1. Проведення благоустрою 

міста, ремонтів житлового 

фонду, зміцнення 

матеріально-технічної бази 

бюджетних 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

За пропозиціями депутатів кошти 

спрямовано на забезпечення 

потреб виборчих округів. 

В межах бюджетних 

призначень

6 Забезпечити професійне 

управління проектами 

(впровадження проектів)

6.1. Реставрація пам'ятки 

архітектури місцевого 

значення "Водонапірна 

Башта" (охоронний № 17) по 

вул. Пушкінська, 24, в 

м.Житомирі. (Впровадження 

пілотного проєкта в рамках 

проекта "Інтегрований 

КУ "Агенція розвитку 

міста" Житомирської 

міської ради 

Укладено договір щодо проведення 

реставраційних робіт Водонапірної 

Башти

Міська цільова програми 

"Впровадження стратегічних 

ініціатив міста Житомира на 

2018-2020 роки"

7 Забезпечити належне 

функціонування 

підприємства

7.1. Погашення 

заборгованості по податках, 

внесках та платежах до 

бюджету

Комунальне підприємство 

"Гагарінське" 

Житомирської міської 

ради 

Заборгованість погашено частково. 

До кінця року буде погашено вся 

сума заборгованості

496,3



 82 01+000 Продовження додатка

8 Забезпечити якісне 

обслуговування 

розпорядників та 

одержувачів бюджетних 

коштів 

8.1. Придбання комп'ютерної 

техніки та оргтехніки для 

управління Державної 

казначейської служби 

України у м.Житомирі 

(субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-

економічного і культурного 

розвитку регіонів)

Департамент бюджету та 

фінансів міської ради 

Виділено субвенцію Державній 

казначейській службі України у 

м.Житомирі на придбання 

комп'ютерної техніки та оргтехніки

100,0


