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 ПРОГРАМА 

 
  РОЗРОБНИК 

Плановий документ реалізації  

Концепції інтегрованого розвитку 

м. Житомира до 2030 року 

на короткостроковий період  

Департамент економічного  

розвитку спільно з виконавчими  

органами міської ради  



    ДЕМОГРАФІЯ 

                                             

266936 

265240 

264318 
264056 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 6 міс. 2020 
року 

Упродовж січня-червня чисельність  

населення зменшилась на 262 особи,  

у порівнянні з початком року.  
 

-654 особи 
Природне скорочення 
 

+382 особи 
Міграційний приріст 

 

2420 осіб 
Населення села Вереси 
  



   ДЕМОГРАФІЯ 

2491 
2211 2042 

946 

3010 
3262 3219 

1600 

-519 

-1051 -1177 

-654 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 6 міс. 2020 
року 

Природний приріст,  

скорочення населення, осіб 

Кількість живонароджених 

Кількість померлих 

Природний приріст, скорочення населення (-) 



   ДЕМОГРАФІЯ 

3378 

4243 

4985 

1831 

3286 

4888 4730 

1439 

92 

-645 

255 392 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 6 міс. 2020 
року 

Міграційний рух  
населення, осіб 

Кількість прибулих Кількість вибулих Міграційний приріст, скорочення (-) 



ЕКОНОМІКА 

Зайнятість  
 

середньооблікова кількість  

штатних працівників 

підприємств, установ,  

організацій міста  

72,4 тис. осіб 
 

на підприємствах міста 

42,9 тис. осіб 
 

в селі Вереси  

625 працівників 

Підприємництво 
 

3 великих 

130  середніх 

2762  малих  

18043  ФОПів 

 

в селі Вереси   

18  юридичних осіб  

47 ФОПів 

Заробітна плата 
 

у II кварталі  2020 року 

 

9739,0  грн  

 

на 8,5% більше  

ніж у ІІ кварталі  

2019 року 



160,2 
188,2 

211,2 

88,7 156,1 
176,6 179,8 

68,7 

2017 рік  2018 рік 2019 рік 6 міс. 2020 

року 

Обсяг імпорту товарів, млн дол. США 

Обсяг експорту товарів, млн дол. США 

ЕКОНОМІКА 

Експорт та імпорт 

товарів 

 

Сальдо 

  -31,4  
       млн дол.США 

 
 

Торговельні партнери 

87 країн 



«Ефективне місто» 
Розвиток конкурентоспроможної економіки 

ІНФОРМАЦІЙНА   

ПІДТРИМКА 
 

Супровід  і постійне  наповнення   

інвестиційного  порталу 

 

1 

5 4 

2 3 

6 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО  

РІВНЯ  ПІДПРИЄМЦІВ 
 

Тренінги 

«Круглі столи» 

Школа малого і середнього 

підприємництва 

 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА 

ПІДТРИМКА 
 

Часткове відшкодування відсотків 

за користування кредитом на 

реалізацію бізнес-проєктів 

 

ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ 
 

Бізнес-форум, форум 

роботодавців, ярмарок вакансій 

Визначення кращих підприємців 

Промоційні заходи 

 

 

ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНИХ 

ІДЕЙ ТА СТАРТАПІВ 
 

Конференції. Форуми, 

конференції 

Конкурс «Битва «Smart-up» 

 

 

СПРИЯННЯ ЕКСПОРТНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Співпраця  з Офісом просування 

експорту 

Сприяння участі суб'єктів 

підприємництва в торгових місіях. 

виставках 

 

 



ЯКІСНА  

СУЧАСНА  

ОСВІТА 

РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 
 

Відкриття дошкільних груп в  

ЖЗДО № 34,38, ЖЗДО СТ № 59 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Використання  інформаційних технологій  

Створення STEM –лабораторій 

Оновлення лабораторної бази кабінетів природничо-

математичного цикла 

Проєкт «Єдина школа» 

Медіатеки  

 

ПІДТРИМКА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ 

 

«Інноваційне місто» 
Розвиток людського капіталу, інфраструктури та 

управління через впровадження нових підходів і 

технологій 



ЯКІСНА  

СУЧАСНА  

ОСВІТА 

ОСНАЩЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  В РАМКАХ ПРОЄКТУ 

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

 

КОМФОРТНЕ. БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ 
 

Будівництво нового навчального корпусу міської 

гуманітарної гімназії № 23 

Будівництво спортивних залів, майданчиків 

Оновлені освітні простори  

  

ЗАОХОЧЕННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
 

Премії міського голови, стипендії, гранти учням-

переможцям конкурсів, турнірів, змагань 

«Інноваційне місто» 
Розвиток людського капіталу, інфраструктури та 

управління через впровадження нових підходів і 

технологій 



Залучення молоді до процесів формування  

та здійснення місцевої молодіжної політики 
 

Підтримка програм, проєктів молодіжних і  

дитячих громадських організацій 
 

Підтримка обдарованої молоді 
 

Сприяння набуттю молодими людьми знань, 

навичок та компетентностей поза системою 

формальної освіти 
 

Вивчення потреб і запитів молоді щодо 

розвитку молодіжної політики у громаді 
 

Популяризація підприємництва в 

молодіжному середовищі, сприяння 

зайнятості молоді МОЛОДІЖНА 

ПОЛІТИКА 

«Інноваційне місто» 
Розвиток людського капіталу 



«Комфортне місто» 
Сучасна інфраструктура для проживання 

Порядок проведення 

капітального ремонту 

у багатоквартирних 

будинках, розміщених  

в межах Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади 

30% кошти співвласників   

70% кошти місцевого бюджету 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ  

БУДИНКІВ,  ЛІФТІВ, 

ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ 



«Комфортне місто» 
Сучасна інфраструктура для проживання, ділових людей 

та відвідувачів міста 

Реконструкція, капітальний ремонт  

вулиць, доріг, тротуарів 

 

Паспортизація вулиць 
 

Будівництво світлофорних об'єктів, 

острівків безпеки для пішоходів   

по проспектах Миру, Незалежності  
 

Придбання технічних засобів регулювання 

дорожнього руху 
 

Аналітичне дослідження проблематики 

дорожньо-транспортних пригод 



«Активне місто» 
Створення середовища для самореалізації та 

змістовного дозвілля 

Започаткування нової схеми дистанційної 

освіти «NaVідстані» 

 

 

Інновації в наданні бібліотечних послуг  

Створення електронної бібліотеки  

«D-Books» 

Проєкт «Розумні руки» (послуги онлайн) 

Проєкт «Літня бібліотека», спрямований  

на популяризацію читання 
 

 

 

Створення відкритої культурної платформи «ОМІ»  

Освіта. Мистецтво. Інтелект. 

Виплата стипендій міського голови  

творчообдарованим учням мистецьких шкіл  

 

 

Організація свят, мистецьких заходів   

«Пісенний спас», Міжнародна хореографічна  

асамблея імені Н.Скорульської,  

Міжнародний фестиваль «Атом», 

Космічний фестиваль імені С.П. Корольова  

«KOROLEV AVIA FEST» 

 
 

 

Реставрація Водонапірної башти 
 



Створення сприятливих умов для  залучення 

мешканців до занять фізичною культурою і спортом з 

урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних 

особливостей кожного через організацію та   

проведення масових фізкультурно-спортивних заходів 
 

Розвиток  Олімпійських, Паралімпійських, 

Дефалімпійських та неолімпыйських видів спорту 
 

Утвердження спортивного авторитету міської ОТГ на 

всеукраїнській на міжнародній арені 

Проведення напівмарафону, спільних  спортивних 

заходів містами-побратимами 
 

Підтримка та популяризація велоруху та спортивного 

туризму 
 

Забезпечення галузі фізкультурно-оздоровчими та 

спортивними спорудами з урахуванням потреб різних 

цільових груп жінок та чоловіків  
 

Підтримка обдарованих спортсменів та їх тренерів 

«Активне місто» 
Створення середовища для самореалізації та 

змістовного дозвілля 



ESOTECH D.D. 

Реконструкція каналізаційних очисних споруд 

(включаючи заміну механічного та 

електричного обладнання та каналізаційних 

мереж) 

10 599,7 тис. євро 
 

JV RIKO-HIDROINZENIRING 

Реконструкція насосних станцій водопроводу 

та водоочисної станції 

11 858,0 тис. євро 
 

KSM-GROUP 

Реконструкція водопровідних мереж 

137 700,6 тис. грн 

«Зелене місто» 
Впровадження принципів сталого міського розвитку та 

адаптація до змін клімату 

РОЗВИТОК МІСЬКОЇ  

ІНФРАСТРУКТУРИ-2  



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

 

Проєкт з енергоефективності у                       
місті Житомирі за фінансування 
державним секретаріатом з економічних 
питань Швейцарської Конфедерації 
(СЕКО) 

 

Придбання техніки на умовах 
фінансового лізингу 

 

Встановлення лічильників теплової 
енергії в житлових будинках 

 

«Зелене місто» 
Впровадження принципів сталого міського розвитку та 

адаптація до змін клімату 



СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ, 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ, 
ДОСТУПНИХ  ГРОМАДСЬКИХ 
ПРОСТОРІВ ТА ЗОН 
ВІДПОЧИНКУ 
 
 

Реконструкція території 
благоустрою бульвару Новий  
 
 
  

 

«Зелене місто» 
Впровадження принципів сталого міського розвитку та 

адаптація до змін клімату 



 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ 

 

 

 

Відшкодування з місцевого  

бюджету відсотків або тіла  

кредиту 

 

СТВОРЕННЯ  ЕКСПЕРТНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЖИТЛОВОМУ 

СЕКТОРІ 

 

Організація навчань для управителів 

багатоквартирних житлових будинків 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ 

 

 

 

Відшкодування відсотків по кредиту в 

рамках реалізації програми «Енергодім» 
 

 

ПІДВИЩЕННЯ  ОБІЗНАНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ З ПИТАНЬ 

РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ 

ЕНЕРГІЇ 

 

Створення та ведення відкритого 

реєстру заяв та договорів ОСББ про 

відшкодування відсотків за кредитами, 

залученими на енергомодернізація 
 

«Зелене місто» 
Впровадження принципів сталого міського розвитку та 

адаптація до змін клімату 



вдосконалення системи 

управління та сертифікації  

енергетичною політикою  

міста «Європейська  

енергетична відзнака» 

«Зелене місто» 
Впровадження принципів сталого міського розвитку та 

адаптація до змін клімату 

ЕНЕРГЕТИЧНА ТА КЛІМАТИЧНА ПОЛІТИКА 

підвищення сталості  

енергоменеджменту  

та фасілітіменеджменту  

в бюджетних закладах 

стимулювання ефективного 

споживання енергетичних 

ресурсів бюджетними 

закладами 

співпраця із зацікавленими  

сторонами щодо енергетичної  

та кліматичної політики міста  

на національному та  

міжнародних рівнях. 



оснащення лікарень 

високотехнологічним 

медичним 

обладнанням 

проведення 

капітальних ремонтів 

та реконструкцій 

об’єктів міських 

закладів охорони 

здоров’я 

реалізація 

програм 

реімбурсації 
лікарських засобів 

створення єдиного 

медичного 

інформаційного 

простору 

проведення заходів із 

запобігання 

поширенню 

коронавірусної 

інфекції 

 

розвиток системи 

громадського 

здоров'я  

 

«Інклюзивне місто» 
Рівні можливості для всіх категорій мешканців, якісна 

медицина і високий рівень безпеки 



Підтримка соціально незахищених верств населення та 

окремих категорій громадян шляхом надання адресних 

матеріальних допомог, надання соціальних допомог, 

пільг компенсацій 
 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
 

Підтримка учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих 

учасників АТО/ООС 
 

Залучення громадських організацій до надання 

соціальних послуг 
 

Надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» 

 

«Інклюзивне місто» 
Рівні можливості для всіх категорій мешканців, якісна 

медицина і високий рівень безпеки 



«Інклюзивне місто» 
Рівні можливості для всіх категорій мешканців, якісна 

медицина і високий рівень безпеки 

ПРОГРАМА  

«БЕЗПЕЧНЕ МІСТО» 

Громадські місця,  

майданчики, вулиці міста,  

громадський транспорт,  

на об'єктах закладів освіти 

комунальних підприємств  

житлового, комунального  

господарства,  

  

ПРИДБАННЯ, МОНТАЖ ТА  

НАЛАШТУВАННЯ ЗАСОБІВ  

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖДЕННЯ 



  ЖИВИ ЖИТОМИРОМ –

СТВОРЮЙ ЖИТОМИР 


