Проведено моніторинг виконання Концепції інтегрованого розвитку
міста Житомира до 2030 року.
Вже третій рік поспіль реалізується Концепція інтегрованого розвитку
міста Житомира до 2030 року, що затверджена рішенням Житомирської міської
ради від 07 лютого 2019 року № 1359
ttps://2030.zhitomir.ua/upload/iblock/119/119a440c2f86137d7607bed04d947de4.pdf.

Моніторинг виконання Концепції включає періодичне відстеження стану
реалізації завдань і проєктів Концепції для розуміння поточної ситуації щодо
досягнення цілей, ступеня виконання завдань, проєктів та своєчасного
прийняття управлінських рішень.
Моніторинг здійснювався за безпосередньої участі виконавчих органів
міської ради.
В процесі проведення моніторингу виконання Концепції за 2019, 2020
роки сформовано інформацію про виконання завдань та реалізацію проєктів по
шести пріоритетах:
«Ефективне місто»: Розвиток конкурентоспроможної економіки;
«Інноваційне місто»: Розвиток людського капіталу, інфраструктури та
управління через впровадження нових підходів і технологій;
«Комфортне місто»: Сучасна інфраструктура для проживання, ділових
людей та відвідувачів міста;
«Активне місто»: Створення середовища для самореалізації та
змістовного дозвілля;
«Зелене місто»: Впровадження принципів сталого міського розвитку та
адаптація до змін клімату;
«Інклюзивне місто»: «Рівні можливості доступу для всіх категорій
мешканців, співпраця та відповідальне урядування, якісна медицина і високий
рівень безпеки.
На засіданні Керівного комітету з впровадження Концепції, що відбулося
26 лютого 2021 року, заступники міського голови – голови робочих груп
поінформували членів комітету про стан реалізації заходів у 2019-2020 роках,
спрямованих на виконання завдань, визначених у Концепції.
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Інформація про виконання завдань та реалізацію проєктів пріоритету "Ефективне місто"
Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року
№
з/п

Опис завдання відповідно до
Концепції

Проект

Виконавчий орган міської
ради - відповідальний за
надання інформації

Інформація про виконання за 2019, 2020 роки
та план на 2021 рік

Стратегічна ціль 1
Формування сприятливого інвестиційного клімату
1 Створити інформаційну
Бізнес-платформа
платформу інвестиційного і 2019-2023 роки
кадрового потенціалу міста

2

Забезпечувати комплексний
супровід інвесторів та
інвестиційних проектів

Департамент економічного Створено Інвестиційний портал Житомира
розвитку міської ради
https://investinzhytomyr.com/.та забезпечено наповнення його
інформацією.
Сформовані та підтримуються в актуальному стані
інвестиційні пропозиції для потенційних інвесторів (ділянки
Brownfield - 3, Greenfield - 12, оренда/продаж комунального
майна, індустріальний парк "Житомир-Схід", інвестиційні
проєкти). У розділі "Чому Житомир" розміщується інформація
про кадровий потенціал громади. Портал наповнюється
українською та англійською мовами. Також на Порталі
постійно розміщується інформація, що є важливою та цікавою
для малого і середнього бізнесу Житомирської ТГ.
Планується подальший супровід та наповнення Порталу, а
також створення розділу "Кластери".
Департамент економічного Під час звернень потенційних інвесторів щодо можливості
розвитку міської ради
розміщення виробництв на території Житомирської
ТГзабезпечується супровід та підтримка таких інвесторів
та/або їх представників.
Планується: подальша співпраця із Офісом залучення
інвестицій, Агенцію регіонального розвитку, МГО "FIABCIУкраїна".
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3

Сприяти ефективному
використанню промислових
зон та розвитку їх
інфраструктури

Логістичний хаб
2021-2023

Індустріальний парк
2021-2023

Департамент економічного Інформація про зацікавленість територіальної громади щодо
розвитку міської ради
співпраці у напрямку створення Логістичного центру
поширювалась через Офіс залучення інвестицій та МГО
"FIABCI-Україна".
Департамент економічного Проєкт "Будiвництво iндустрiального парку по шосе
розвитку міської ради
Київському в м. Житомирi" попередньо включено в
узагальнений перелiк iнвестицiйних програм і проєктiв
регiонального розвитку, що можуть реалiзовуватися у
2021 році за рахунок коштiв державного фонду регiонального
розвитку в Житомирськiй областi. Видатки на поточний рік
затверджено у сумі 22 222, 222 тис. грн, у тому числі: ДФРР 20 000, 000 тис. грн, місцевий бюджет - 2 222, 222 тис. грн. В
бюджеті Житомирської міської територіальної громади
передбачено 2,2 млн грн для співфінансування будівництва
індустріального парку на Київському шосе.
Планується: реалізація проєкту.
Проєктом передбачається будівництво 1,4 км дороги, 3,8 км
мереж водопостачання, 3,3 км каналізації, 2,2 км мереж
електропостачання тощо.
Кошторисна вартість будівництва об'єкта "Будівництво
індустріального парку по шосе Київському в м.Житомирі"
згідно експертного висновку ТОВ "Експертиза МВК" від
11.11.2016 №4610 становить 48338,313 тис.грн, в тому числі
І черга - 27450,164 тис.грн, ІІ черга - 20888,149 тис. грн.
Проєкт потребує коригування кошторисної частини проєктної
документації відповідно до поточних цін.
Із загальної вартості 43 млн 504.481 тис. грн становлять кошти
ДФРР, 4 млн 833.832 тис. грн – співфінансування з місцевого
бюджету (10%).

Стратегічна ціль 2
Малий та середній бізнес - основа економічного розвитку міста
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1

Створювати та розвивати
інфраструктуру підтримки
бізнесу

Бізнес-інкубатор
2021-2023

Кредитування бізнесу
2019-2030

Департамент економічного Між департаментом економічного розвитку міської ради, КУ
розвитку міської ради
"Агенція розвитку міста" ЖМР та Житомирським міським
центром зайнятості підписано меморандум про співпрацю у
напрямку розвитку центру підтримки підприємництва. Вже
організовано та проведено навчальні заходи для бізнесу ТГ.
Планується подальша співпраця у рамках проведення
навчальних та інших бізнес-подій, надання інформаційної та
консультаційної підтримки.
Також на базі Житомирської політехніки створено бізнес
інкубатор YEP. Студенти мають можливість без ризиків
спробувати себе у підприємництві та запустити власний
стартап за 3 місяці.
Департамент економічного Рішенням Житомирської міської ради від 18.06.2020 № 1895
розвитку міської ради
затверджено "Положення про відшкодування суб'єктам
господарювання сплачених відсотків за коростроковими та
середньостроковими кредитами, що залучені у банківських
установ".
У липні – серпні 2020 року виконавчим комітетом
Житомирської міської ради та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», АТ
«Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк» та АТ КБ «ПриватБанк»
укладено договори про співробітництво з метою запуску
місцевої програми фінансової підтримки мікро- та малого
підприємництва.
На 2021 рік у місцевому бюджеті передбачено 1 млн грн.
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2

Формувати комунікаційні
майданчики для бізнесу,
освіти та влади

Бізнес-комунікації:
форуми, координаційні
ради, круглі столи,
семінари, тренінги
2019-2030 роки

Департамент економічного У 2019 році учетверте проведено Форум роботодавців та вп’яте
– Ярмарок вакансій. Під час Форуму роботодавці ділилися
розвитку міської ради
кращими практиками впровадження елементу дуальної освіти
та співпраці з навчальними закладами. На Ярмарку вакансій
представлено 62 підприємства та 18 навчальних закладів. В
даних заходах участь взяли 1700 осіб (обсяг фінансування 41,3
тис. грн). На 2021 рік у місцевому бюджеті передбачено 50,0
тис. грн.
Проведено II Житомирський бізнес-форум «Персонал як
ключовий ресурс», на якому обговорено новітні бізнес-ідеї,
стратегії відомих компаній, управління бізнесом, досвід в
області маркетингу, масштабування та вихід на нові ринки. У
форумі взяли участь 100 учасників (обсяг фінансування 7,3 тис.
грн). На 2021 рік у місцевому бюджеті передбачено 10,0 тис.
грн.
У 2020 році за підтримки департаменту економічного розвитку
відбувся бізнес-форум "Від ідеї до власного бізнесу" (за участі
50 осіб, які планують започаткувати власну справу). На 2021
рік у місцевому бюджеті передбачено 10,0 тис. грн. на
організацію та проведення заходу.
Організовано та проведено семінар-тренінг для креативного
сектору економіки "Просування бізнесу в соціальних мережах SMM", фасилітаційну аналітичну міні сесію на тему «Що
організації можуть зробити для отримання додаткового
прибутку і забезпечення їх стабільності у майбутньому?»,
учасниками якої стали 12 представників бізнесу (4 чоловіки та
8 жінок), дводенний вебінар «Налаштування та запуск реклами
Google AdWords та Facebook» за участі 20 представників мікроі малого бізнесу (7 чоловіків та 13 жінок).
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Планується організація та проведення бізнес-форуму, форуму
роботодавців та ярмарку вакансій, 4 тренінги-семінари.
Щорічні конкурси бізнес- Департамент економічного Громадською організацією "Житомирська Асоціація науковців
проектів та бізнес-планів розвитку міської ради
та бізнес-консультантів" за фінансової підтримки та сприяння
2019-2030 роки
управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради
проведено міський конкурс бізнес-проєктів підприємницької
діяльності серед молоді. Участь у даному проєкті взяли 18
учнів, студентів.
У 2021 році заплановано організація та проведення заходу
"Битва Sturt-up-ів"
Стратегічна ціль 3
Впровадження нових форм та напрямів організації економіки
1 Здійснювати організаційну та Проєкт
Департамент економічного Планується створення на Інвестиційному порталі Житомира
промоційну підтримку
Розділ "Кластер" на
розвитку міської ради
розділу "Кластери"
кластерів шляхом проведення бізнес-платформі
тематичних семінарів,
2019-2020 роки
форумів, виставок тощо

Розвиток співробітництва Департамент економічного Департаментом економічного розвитку міської ради
освіти та бізнесу з
розвитку міської ради
організовано та проведено зустрічі із представниками
формування кластерів
взуттєвого бізнесу.
Планується подальша співпраця із бізнесом та навчальними
закладами у напрямку створення взуттєвого кластеру.
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2

Визначити та підтримувати
Конкурси інвестиційних Департамент економічного
пріоритетні сфери економіки та інноваційних проектів розвитку міської ради
міста
для малих підприємств, їх
фінансова підтримка,
просування на українські
та міжнародні ринки

3

Сприяти формуванню
креативного сектора
економіки та розвитку
творчих професій

З метою розвитку креативного сектору економіки у 2019 році
вперше організовано та проведено Zhytomyr Business Fashion
Day. Захід спрямований на підтримку та популяризацію
місцевих виробників, дизайнерів одягу, взуття та аксесуарів,
розвиток креативних навичок у учнів професійно-технічних
навчальних закладів.
Організовано та проведено на базі Центру підтримки
підприємництва у Житомирському міському центрі зайнятості
тренінг для креативного сектору економіки.
Здійснюється постійне інформування про можливості
залучення додаткових інвестицій міжнародних організацій.
Заплановано проведення Zhytomyr Business Fashion Day та
інших навчальних заходів. На 2021 рік у місцевому бюджеті
передбачено 55,0 тис. грн.
Також продовжиться робота щодо подальшого інформування
про можливості залучення коштів.
Департамент економічного З метою розвитку креативного сектору економіки у 2019 році
розвитку міської ради
вперше організовано та проведено Zhytomyr Business Fashion
Day. Захід спрямований на підтримку та популяризацію
місцевих виробників, дизайнерів одягу, взуття та аксесуарів,
розвиток креативних навичок у учнів професійно-технічних
навчальних закладів. На 2021 рік у місцевому бюджеті
передбачено 55,0 тис. грн.

Стратегічна ціль 4
Просування економічного потенціалу міста на національній та міжнародній арені
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1

2

Підтримувати та залучати
підприємства міста до участі
у національних та
міжнародних бізнес-подіях
(виставках, форумах,
конкурсах, культурних
проектах тощо)

Поширення ярмарків як
міської маркетингової
форми з акцентом на
кластери

Департамент економічного Малий та середній бізнес постійно інформується щодо
розвитку міської ради
можливостей виходу на європейські ринки, доступу
фінансування, вдосконалення внутрішніх процесів тощо на
офіційному сайті міської ради в розділах "Економіка",
"Підприємцю" та Інвестиційному порталі Житомира, на
офіційній сторінці департаменту економічного розвитку у
Facebook та Telegram.
Налагоджено співпрацю з офісом просування експорту Export
Promotion Office. Суб'єкти господарювання постійно
інформуються щодо проведення торгових місій, виставок.
Підприємці міста беруть участь у програмі "SheExports".
Заплановано розробку положення про відшкодування
підприємцям частини витрат для участі у торгових місіях та
ярмарках.
Використовувати потенціал "Амбасадори Житомира" Департамент економічного Заплановано опрацювання даного проєкту.
експертів, компаній, торгових 2019-2020 роки
розвитку міської ради
представників, офіційних
(обрані почесні
візитів керівництва для
амбасадори Житомира –
просування міста, товарів і
особи, які
послуг
використовуючи свій
авторитет і професійні
знання сприяють
вітчизняній та
міжнародній промоції
Житомира)
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3

Розвивати міжнародні
партнерські відносини,
розповсюджувати успішні
практики, що впроваджені в
місті

Департамент економічного
"Energy-expert"
розвитку міської ради
2019-2020 роки
(проведення навчальних
тренінгів з метою
підготовки та підвищення
кваліфікація
енергоменеджерів
("Energy-expert") для
підприємств, установ і
організацій міста в різних
сферах діяльності

Департаментом економічного розвитку надається експертна
підтримка як на рівні муніципалітету, так і на рівні інших міст
щодо питань енергоефективності.
З метою підвищення рівня професійних компетенцій
посадових осіб бюджетних закладів, установ та виконавчих
органів міської ради з питань енергетичного менеджменту,
енергоефективності та раціонального використання ресурсів
організовано та проведено 10 семінарів, тренінгів.
Паралельно тривав обмін досвідом щодо впровадження
кращих практик Житомирської міської територіальної громади
в інших громадах.

Інформація про виконання завдань та реалізацію проєктів пріоритету "Інноваційне місто"
Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року
№ Опис завдання відповідно
з/п
до Концепції

Проект

Виконавчий орган міської
ради - відповідальний за
надання інформації

Інформація про виконання за 2019, 2020 роки
та план на 2021 рік

Стратегічна ціль 1
Формування та розвиток людського капіталу
1

Забезпечувати високу
якість та сучасний рівень
дошкільної і середньої
освіти

Медіаосвіта для дітей та
молоді
2021-2023 роки

Департамент освіти міської В закладах освіти функціонує 8 медіатек (у гімназіях № 3, 23
ради
ЗОШ № 5,6,7,10,28, колегіумі № 24) У 2019-2020 році кошти з
місцевого бюджету на придбання медіатек не виділялись. В
Програмі розвитку освіти ЖМОТГ на 2019-2021 роки
передбачено захід щодо створення медіатек, орієнтовний обсяг
фінансування на 2021 рік становить 1200,0 тис.грн.
17 ЗЗСО (ЗОШ №1,6,7, 8,14,16,17,19,20,21,22,26,27,28,30,33
ЖМГГ №23) з 2019 року беруть участь у проєкті «Вивчай та
розрізняй: інфо-медійна грамотність» (проєкт реалізує МОН
України в партнерстві з IREX (Радою міжнародних досліджень
та обмінів), МБФ «Академія української преси», за підтримки
Посольства США та Великої Британії). У рамках даного
проєкту медіаграмотність інтегрується в навчальні предмети:
українську мову та літературу (8 і 9 класи), історію України та
всесвітню історію (8, 9 і 10 класи), мистецтво (9 клас).

З нагоди Дня безпечного Інтернету у всіх закладах освіти
щороку проводяться різноманітні заходи (лекції, семінари,
конкурси малюнків про безпеку в Інтернеті (2-3 клас), квест
«Пастки в Інтернеті» (3 клас), практична робота «Безпека в
Інтернеті для наймолодших», виготовлення буклетів,
презентацій, виховні години «Тролінг», прес-конференції
«Інформаційний простір», гра "З чого починається безпечний
Інтернет" тощо), учні залучаються до Програм Мережної
академій Cisco.
У СЗОШ №12, ЗОШ №22, ЖМГГ №23, ЖМЛ №1
функціонують мережеві академії Cisco та впроваджується курс
«Вступ до кібербезпеки» в межах ініціативи CyberSecrity Step
By Step.
Учні ЗОШ №17 навчаються на платформі Дія «Цифрова освіта»
osvita.diia.gov.ua.
Учні та педагогічні працівники ЖМЛ №1 пройшли навчання
«Уроки інформаційної безпеки у всіх класах на платформі
https://www.netacad.com/» (організатори: Академія Cisco,
«Житомирська політехніка»).
416 учнів (ЖСШ №20, ЗОШ №22, ЖМГГ №23, ЗОШ №36)
стали учасниками Всеукраїнського конкурсу «Безпечний
Інтернет» від проєкту «На Урок» та 122 учня (ЗОШ №35) Всеукраїнського конкурсу «Основи кібербезпеки» від ТОВ
«Всеосвіта».
Учні 8, 9, 11 класів були залучені до Всеукраїнського онлайнопитування щодо медіаграмотності в Україні. В рамках
навчальних семінарів-практикумів для педагогів дошкільної
освіти забезпечується формування та удосконалення
медіакомпетентності педагогів, яка дозволяє здійснювати
медіаосвітню діяльність в аудиторії дошкільників та їх батьків.

Для всіх закладів дошкільної освіти придбано мультимедійні
комплекси.
Функціонують сайти закладів дошкільної освіти як засіб
накопичення матеріалу з медіаосвіти.
Впроваджуються в освітній процес системи медійної
діяльності дітей, спрямованої на пізнавальний розвиток дітей
дошкільного віку, розвиток критичного мислення, рефлексії,
емпатії (Програми: «Смайлик» /авт. – Резніченко І. - програма з
формування основ комп`ютерної грамотності у дітей старшого
дошкільного віку; «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт»,
Крутій К.Л., ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2018р.; Комп’ютерна грамота
для малят. Болотова О.М., Вайнер О.В., Семизорова В.В.,
«Мандрівець», 2018р.).
Систематично проводяться заходи з підвищення рівня
медіакультури батьків вихованців.
Змістовне дозвілля дітей і
Департамент освіти міської Забезпечено функціонування 21 підліткового клубу за місцем
молоді за місцем навчання та ради, управління у справах проживання міського культурно-спортивного центру
проживання
сім'ї, молоді та спорту
Житомирської міської ради, гуртків в загальноосвітніх
2019-2020
міської ради, управління
навчальних закладах, спортивних та мистецьких шкіл.
культури міської ради
За підтримки Житомирської міської ради функціонує єдина
міська платформа «Gurtok.org». Освітній портал створений у
першу чергу для батьків, щоб вони мали можливість бачити
усю базу позашкільної активності для дітей, вибирати за
фільтрами (найближчий до дому, за віком, за напрямом
діяльності, навіть за формою власності) гурток для своєї
дитини. Також заклади мають можливість додати свій заклад
чи гурток на сайт, потрібно лише у розділі «Додати гурток»
розмістити логотип, фото й опис діяльності, контактні дані:
телефон, адресу та e-mail. У 2019 році охоплено послугами
підліткових клубів 2116 дітей. у 2020 році - 1756.

У сфері культури Житомирської міської територіальної
громади функціонує 10 закладів: 5 музичних і одна художня
школа, які розміщені в різних районах міста, комунальний
заклад "Палац культури" із структурними підрозділами "Клуб
Соколова гора" та "Дім Української культури", 14 бібліотекфілій, дитячий спеціалізований кінотеатр імені І. Франка.
У 2020-2021 н.р. у закладах загальної середньої освіти
працювало 306 гуртків за напрямками позашкільної освіти
(7615 учнів). У 6 закладах позашкільної освіти - 98 гуртків та
420 груп (6154 вихованців). Заклади позашкільної освіти
сприяють виявленню здібностей та талантів дітей,
самовизначенню юної особистості у виборі майбутньої
професії.
Шкільні служби порозуміння Департамент освіти міської У закладах загальної середньої освіти міста Житомира
2019-2020 роки
ради
розпочато створення Шкільних служб порозуміння. У 2019
році Т.А.Мараховською – сертифікованим медіатором
Всеукраїнської мережі медіаторів України за підтримки ГО «ЛаСтрада Україна» підготовлено 20 медіаторів, практичних
психологів та соціальних педагогів закладів освіти.
У 2020 році для фахівців психологічної служби проведено
семінари-практикуми: «Сімейна медіація як один із
інструментів для вирішення конфліктів мирним шляхом в
освітньому процесі», «Медіація як найефективніший
інструмент вирішення конфліктних ситуацій», «Базові навички
медіатора шкільної служби порозуміння».
У всіх закладах освіти міста впроваджують відновні практики у
вигляді Тематичних Кіл для учнів, педагогічної та батьківської
громадськості різного спрямування: «Коло цінностей», «Коло
вирішення конфліктів», «Коло вибору професії», «Коло
профілактики негативних звичок».

Центр шкільної
профорієнтації
2019-2020 роки

2

В рамках проведення просвітницького заходу «День психології
у закладі» практичні психологи проводять тренінгові заняття з
педагогічними працівниками щодо впровадження медіації як
ефективного способу вирішення конфліктів в учнівському
середовищі.
Департамент освіти міської Укладено угоду - програму спільний дій міського центру
ради
зайнятості та департаменту освіти Житомирської міської ради
на 2021 рік (від 30 грудня 2020 року) з метою проведення
профорієнтаційної роботи з учнями закладів загальної
середньої освіти, їх батьками та педагогічними працівниками.
Вищі
навчальні
заклади:
Житомирський
державний
університет імені Івана Франка, державний університет
«Житомирська
політехніка»,
Поліський
національний
університет, військовий інститут ім. С.П.Корольова за
підтримки департаменту освіти проводять онлайн конкурси,
змагання, олімпіади, науково-практичні конференції, дні
«відкритих дверей» з метою профорієнтації дітей та молоді.

Розвивати інфраструктуру, Сучасне студентське містечко Виконавчі органи міської
зміцнювати кадровий
2021-2023 роки
ради
потенціал та
вдосконалювати
методологічну базу
навчальних закладів

Розгляд питання на засіданні робочої групи заплановано у 2021
році

Розширення мережі
дошкільних навчальних
закладів
2019-2020 роки
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Освіта впродовж життя:
підтримувати розвиток
альтернативних форм
освіти

Центри освіти дорослих як
осередки неформальної
освіти
2019-2020 роки

Департамент освіти міської Враховуючи потребу у збільшенні кількості місць у
ради
дошкільних навчальних закладах, у 2018 році відбулося
відкриття 5 нових груп на 100 місць в ДНЗ № 30, НВК №
25,34,65. Завершено реконструкцію та облаштування
дошкільного закладу №58, що розрахований на 320 місць (12
груп, в т. ч. 4 логопедичних). Відкриття садочку частково
розвантажило дитячі заклади у мікрорайоні Крошня.
У 2019 році відкрито дві групи для дітей молодшого віку на 40
місць на базі навчально-виховних комплексів № 25, 65.
У 2020 році відновлено роботу 4-х груп у закладах дошкільної
освіти (бувших НВК) № 25, 34, 38, 65. Завершується
реконструкція закладу дошкільної освіти № 32 на 110 місць.
Підтримується діяльність трьох приватних закладів загальної
середньої освіти.
Зменшилося навантаження ясел-садків міста дітьми: на 100
місцях виховується 127 дітей, тоді як у 2019 році цей показник
становив 140 дітей, у 2018 році - 147 дітей)
Управління культури
Функціонує КЗ «Централізована бібліотечна система»,
міської ради, департамент підпорядкована управлінню культури міської ради. В місті
соціальної політики міської працює 14 бібліотек. На базі Центральної міської бібліотеки ім.
В.Земляка у 2020 році спільно з ГО "Дивосвіт" продовжував
ради
роботу безкоштовний навчальний заклад для пенсіонерів
"Університет людей поважного віку" (діє 4 факультети:
освітньої-інформаційний, краєзнавчо-просвітницький,
факультет творчості, хобі-факультет).

Впродовж 2020 року охоплено близько 56 слухачів та
проведено 99 занять (у 2019 році роботою закладу було
охоплено близько 178 слухачів, проведено 187 занять).
Продовжено цикл зустрічей "щотижневі діалоги", на які
запрошувались представники влади, соціального захисту,
поліції. медичні працівники тощо. Під час зустрічей вивчалися
законодавчі акти, правові документи, надавались практичні
консультації правового. медичного. соціального характеру.
Усього відбулося 6 зустрічей, до яких залучено 158 учасників.
Продовжує діяти клуб бального танцю "Ретро", в якому
займаються 48 осіб. У 2020 році в приміщенні міської ради
відбувся перший благодійний бал, мета якого: збір коштів для
мешканців Житомирського геріатричного центру.
У 2020 році Університет розширив свою діяльність: на базі
ЦМБ ім. Василя Земляка та бібліотеки-філіалу № 10 створені
хорова та фольклорна студії (у межах хобі - факультету).
Впродовж 2020 року відбулося 20 занять, в яких взяло участь
44 учасники. Розпочали роботу хобі-групи з оздоровчої
фізкультури та йоги. Проведено 52 заняття, якими охоплено 48
учасників. Також "Університет" долучився до реалізації
державної політики у сфері цифрових інновацій та
запропонував студентам пройти тест з цифрової грамотності на
загальнонаціональній платформі "Дія. Цифрова освіта" Цифрограм.

Онлайн-платформа "Освіта
дорослих"
2019-2020 роки
Успішні історії, що
надихають громаду
2019-2020
(організація публічних
презентацій на системній
основі на актуальні теми про
розвиток міста та сучасні
тенденції розвитку
суспільства із залученням
фахівців місцевих і
запрошених спікерів за
форматом ТЕDx)

Виконавчі органи міської
ради

2 лютого 2021 року в місті відкрито Гончаренко центр,
education and culture, засновником якого є народний депутат
України, Олексій Гончаренко. Житомир увійшов у десятку
обласних центрів, де безкоштовно працюватиме такий
недержавний освітньо – культурний майданчик. Одним із
головних завдань центру - надихнути і надати людям будьякого віку можливість набути навички та отримати знання, що
допоможуть їм покращити власне майбутнє. Базова річ центру
– це англійська мова для дітей, підлітків та дорослих. Також
проводяться лекції з питань екосвідомості та особливостей
культурної спадщини Житомирської області.
Центр працюватиме з понеділка по суботу з 12 до 20 години.
Розгляд питання на засіданні робочої групи планується у 2021
році.

Департамент економічного
розвитку міської ради,
управління по зв'язках з
громадськістю міської
ради, департамент освіти
міської ради, управління
сім'ї, молоді та спорту
міської ради, управління
культури міської ради

Історії успіху підприємців розміщено на Інвестиційному
порталі Житомира. Також проводяться заходи мотивуючого
характеру. Так, у 2019 році підприємці-початківці ділилися
історіями успіху у започаткуванні власної справи зі студентами
міста.
Планується організація та проведення таких заходів.
Управління по зв'язках з громадськістю міської ради, у разі
надання інформації виконавчими органами влади, висвітлює її
на офіційному веб-сайті: http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=6401.
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Адаптувати вищу та
професійно-технічну
освіту до потреб
сучасного ринку праці

В рамках постійно діючого проєкту «Житомирська
муніципальна школа місцевого самоврядування» управлінням у
справах сім’ї, молоді та спорту міської ради організовуються
зустрічі із залученням місцевих фахівців з презентаціями на
актуальні теми про розвиток міста та сучасні тенденції
розвитку суспільства.
У 2019 році такі зустрічі проводилися офлайн двічі на рік
(березень-квітень та жовтень-листопад), у 2020 – онлайн
(жовтень-листопад).
У 2021 році подібні зустрічі заплановані в рамках
муніципальної школи місцевого самоврядування у змішаному
форматі (онлайн та офлайн) двічі на рік (березень-квітень та
жовтень-листопад).
Департамент економічного ТОВ «Магія комфорту», мережа «Salad» впроваджують
розвитку міської ради,
навчальні програми, що забезпечують якісну та швидку
департамент освіти міської підготовку персоналу та проводять екскурсії на виробництво,
ради
ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна» реалізує проєкт спільно
з навчальними закладами щодо впровадження елементів
дуальної освіти, проводять виробничі екскурсії.
В рамках Форуму роботодавців та ярмарку вакансій у 2018
році укладено угоду між ТОВ «Ферпласт-Україна» та Центром
професійно-технічної освіти міста Житомира. У 2019 році на
Форумі роботодавців були представлені результати співпраці.
Також підприємці міста ділилися кращими практиками
навчання працівників на підприємствах. Такі програми
впроваджуються задля швидкої підготовки та перепідготовки
кадрів з урахуванням вимог ринку.

Центр розвитку кар'єри
2019-2020 роки

Департамент економічного
розвитку міської ради,
департамент освіти міської
ради

У Державному університеті “Житомирська політехніка”
створено Центр розвитку кар’єри. Метою діяльності Центру є
забезпечення ефективної зайнятості випускників та студентів
Державного університету “Житомирська політехніка”, що
відповідає потребам ринку праці, завдяки інтеграції бізнесу та
університетського середовища шляхом налагодження та
розвитку тісної співпраці з роботодавцями, сприяння студентам
і випускникам у працевлаштуванні, проходженні стажування,
долученні до волонтерської праці.
Успішне стажування сьогодні Департамент економічного 17 травня 2019 р. на ІV Форумі роботодавців представники
- перше робоче місце завтра розвитку міської ради
середнього та великого бізнесу обговорили проблеми та
2019-2020 роки
виклики, які постають перед компаніями при підготовці
кваліфікованих кадрів. Зокрема, під час зустрічі відбувся
тристоронній діалог між владою, бізнесом та представниками
навчальних закладів (ПТУ, ВНЗ).
Для учнів професійно-технічних навчальних закладів
організовують екскурсії на виробничі потужності підприємств.
Планується організація екскурсій.

Дні розвитку кар'єри
2019-2020 роки

Департамент економічного
розвитку міської ради,
департамент освіти міської
ради

Створення центру освітніх
досліджень
2019-2020 роки

Департамент освіти міської В департаменті освіти працює Науково-методичний центр ради
ланка, що забезпечує зв’язок між органами управління освітою
та закладами освіти, між наукою та кожним учителем у
процесі реалізації ідей реформування української національної
школи, усвідомлення значення й змісту окреслених завдань,
розробки шляхів їх виконання з урахуванням конкретних умов
закладу освіти, його специфіки, впровадження вітчизняних і
зарубіжних інноваційних технологій.

Стратегічна ціль 2
Підтримка інноваційної діяльності

15 травня 2020 року в Інформаційному центрі ЄС на базі
Поліського національного університету відбувся у
дистанційному режимі День Кар’єри ЄС: Житомир. Захід
поділявся на два блоки. У першому блоці було проведено
панельну дискусію «Вплив європейської інтеграції на
формування системи професійного розвитку в умовах сучасних
викликів», у другому - чотири тренінги: «Людські ресурси як
драйвер економічного розвитку об’єднаних територіальних
громад в умовах євроінтеграції», «Міжнародні програми та
проєкти фінансової підтримки малого та середнього бізнесу»,
«Ефективний нетворкинг або як набувати, розширювати та
закріплювати корисні зв’язки», «Перспективи зайнятості в
агробізнесі в умовах нового інституційного середовища обігу
сільськогосподарських земель».
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Забезпечувати місто
інноваційнодослідницькою
інфраструктурою і
технологіями

Створення інтелектуального
загального середовища
2021-2023 роки
(забезпечення сучасною
інтерактивною освітньою
дослідницькою
інфраструктурою
(експериментаріуми,
прикладні лабораторії,
планетаріуми) учнівської та
студентської молоді)

Департамент освіти міської Дослідницькі навички формуються під час залучення та
ради
підготовки учнів до різноманітних конкурсів дослідницького
спрямування, олімпіад.
У місті функціонують Житомирське міське наукове товариство
МАН та 3 відокремлені філії МАН (ЖМЛ №1, ЖГГ №1,
ЖМЦНТТУМ), у 32 ЗЗСО є наукові товариства учнів (НТУ).
У ЗОШ №8 працює Міська учнівська обсерваторія, на базі якої
для учнів ЗЗСО міста проводиться гурток ЖМЦНТТУМ
«Астрономія» (керівник Корнійчук П.П.- кандидат фізикоматематичних наук, доцент кафедри фізики та охорони праці
імені І.Франка).
У ЗОШ №21 функціонує гурток ЖМЦНТТУМ «Юний
математик» (керівник Таргонський А.Л. .- кандидат фізикоматематичних наук, доцент кафедри математичного аналізу,
бізнес-аналізу та статистики).
Заняття гуртка ЖМЦНТТУМ «Експериментальна та
теоретична фізика» (керівник Рудніцький В.Л. – старший
викладач кафедри фізики та охорони праці ЖДУ ім. І.Франка)
проходять на базі ліцею №25.
Гуртки з робототехніки функціонують на базі ліцею №25 та
ЖМЦНТТУМ (керівники Нагалевський М.К. та Хомутовський
О. – вчителі інформатики ліцею №25).
В закладах загальної середньої освіти є сучасні кабінети
фізики, в МЦННТУМ та на базі шкіл працює гурток
робототехніки. Розглядається можливість створення
експериментаріуму на базі кінотеатру "Космос"

Прикладні лабораторії
Департамент освіти міської
2019-2023 роки
ради
(візуалізація навчальних
програм, підвищення інтересу
учнів до природничих наук
(хімії, фізики, біології,
географії)

У 2020 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
обласним управлінням освіти придбано та передано на баланс
загальноосвітнім закладам міста і Державному навчальному
закладу "Центр сфери обслуговування" 48 комплектів
обладнання для навчальних кабінетів за загальну суму 10,7
млн.грн, а саме: 8 комплектів для кабінетів хімії (ЗОШ
№5,19,27,28,33, ЖМГГ №23, ЖЕЛ №24, ДНЗ «Центр сфери
обслуговування»), 13 - кабінетів географії (ЖМГ №3, ЗОШ
№5,6,19,21,26,27,28,30, ліцей №25, ЖМК, ЖМЛ №1, «Центр
сфери обслуговування»), 5 - кабінетів біології (ЗОШ №6,21,
ліцей №25, ЖМЛ №1, ДНЗ «Центр сфери обслуговування»), 14 кабінетів математики (ЖМГ №3, ЗОШ №5,7,21,26,27, 28,30,33,
ЖМГГ №23, ЖЕЛ №24, ліцей №25, ЖМЛ №1, ДНЗ «Центр
сфери обслуговування»), 6 - кабінетів фізики (ЗОШ №6,7,26,30,
ЖМК, ДНЗ «Центр сфери обслуговування»), 2 - STEM
лабораторії (ліцей №25, ДНЗ «Центр сфери обслуговування»).

У 2020 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
обласним управлінням освіти придбано та передано на баланс
загальноосвітнім закладам міста і Державному навчальному
закладу "Центр сфери обслуговування" 48 комплектів
обладнання для навчальних кабінетів за загальну суму 10,7
млн.грн, а саме: 8 комплектів для кабінетів хімії (ЗОШ
№5,19,27,28,33, ЖМГГ №23, ЖЕЛ №24, ДНЗ «Центр сфери
обслуговування»), 13 - кабінетів географії (ЖМГ №3, ЗОШ
№5,6,19,21,26,27,28,30, ліцей №25, ЖМК, ЖМЛ №1, «Центр
сфери обслуговування»), 5 - кабінетів біології (ЗОШ №6,21,
ліцей №25, ЖМЛ №1, ДНЗ «Центр сфери обслуговування»), 14 кабінетів математики (ЖМГ №3, ЗОШ №5,7,21,26,27, 28,30,33,
ЖМГГ №23, ЖЕЛ №24, ліцей №25, ЖМЛ №1, ДНЗ «Центр
сфери обслуговування»), 6 - кабінетів фізики (ЗОШ №6,7,26,30,
ЖМК, ДНЗ «Центр сфери обслуговування»), 2 - STEM
лабораторії (ліцей №25, ДНЗ «Центр сфери обслуговування»).

В Програмі розвитку освіти ЖМОТГ на 2019-2021 роки
передбачено захід "Забезпечення кабінетів природничоматематичного цикла необхідним обладнанням для проведення
лабораторних та практичних робіт (придбання наборів
реактивів для кабінетів хімії). з орієнтованим обсягом
фінансування - 500,0 тис. грн.

Проведення форумів
"Інноваційний Житомир",
"Майбутні молоді
професіонали"
2019-2020 роки
(організація проведення
міською радою за підтримки
бізнесу форумів,
конференцій, семінарів,
спрямованих на виявлення
нових ідей і проектів. що
мають значення для розвитку
економіки міста, талановитої
молоді. Підтримка кращих
ідей для розвитку нового
бізнесу)
Потенціал вищих навчальних
закладів - для потреб
житомирян
2021-2023 роки
(організація співпраці органів
самоврядування та ВНЗ на
засадах "соціального
замовлення" в напряму
реалізації важливих та
актуальних проектів)

Департамент освіти міської Планується організація департаментом економічного розвитку
ради, департамент
міської ради конкурсу "Битва Sturt-up-ів"
економічного розвитку
міської ради

Департамент освіти міської У 2019 році у Поліському університеті стартувала школа
ради
«Агенти кліматичних змін» – пілотна шкільна освітня
платформа, направлена на підвищення знань, навиків та вмінь
учнів щодо впливу на клімат та адаптації до змін клімату.
Головна мета школи – підготувати агентів кліматичних змін –
молодих людей, обізнаних у проблемі зміни клімату та здатних
самостійно вживати дії із запобігання та адаптації до її
наслідків.
У державному університеті "Житомирська політехніка"
проведено II Житомирський бізнес-форум «Персонал як
ключовий ресурс», на якому обговорено новітні бізнес-ідеї,
стратегії відомих компаній, управління бізнесом, досвід в
області маркетингу, масштабування та вихід на нові ринки. У
форумі взяли участь 100 учасників
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Здійснювати
організаційну, фінансову
та інформаційну
підтримку інноваційного
потенціалу міста

Інформаційна кампанія з
популяризації досягнень
освіти і науки Житомира
2019-2020 роки
(висвітлення у медіа
досягнень освіти, науки
Житомира, особистостей
успішного місцевого бізнесдосвіду. Освітні реаліті - шоу
на місцевому ТВ,
інформаційна кампанія з
популяризації змісту та
способів захисту
інтелектуальної власності,
можливих напрямів
організації бізнесу)
Винахідник року/проект
року/стартап року
2019-2020 року
(організація і проведення
конкурсів на кращий
винахід/проект та надання
стипендії обдарованій молоді,
фінансування містом
навчання талановитих
студентів. Програма
підтримки стартапів організація програми
підтримки нових бізнес-ідей)

Департамент освіти міської
ради, управління по зв'язках
з громадськістю міської
ради

У 2019-2020 роках досягнення освітян м. Житомира постійно
висвітлювалось у ЗМІ, на сайтах Житомирської міської ради,
департаменту освіти, науково - методичного центру
департаменту освіти, сторінці фейсбук науково - методичного
центру. Спеціалісти департаменту освіти та педагогічні
працівники закладів освіти - учасники телеефірів на
місцевому телебаченні. У 2020 році видано 3 номери газети
"Освітяни Житомира". У 2019-2020 роках знято 7 відеороликів
про освіту Житомира. У 2021 році популяризація досягнень
освітян міста продовжуватиметься.
Науково-методичний центр департаменту освіти міської ради
на сайті: https://nmc.zt.ua та Facebook сторінці постійно
публікує інформацію щодо інновацій та модернізації змісту
освіти.
Вищі навчальні заклади міста постійно публікують наукові
статті про досягнення науки на своїх офіційних сайтах.
Департамент економічного Учні закладів загальної середньої освіти, вихованці закладів
розвитку міської ради,
позашкільної освіти за високі результати в олімпіадах, МАН
департамент освіти міської України, конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях
ради, управління у справах міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівнів
сім'ї, молоді та спорту
отримують стипендію міського голови.
міської ради, управління
У 2020 році планувалося проведення конкурсу "Битва Start-up",
культури міської ради
проте через поширення коронавірусної інфекції конкурс не
відбувся.
У 2021 році на проведення заходу в рамках реалізації цільової
програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті
Житомирі на 2019-2021 роки заплановано 50,0 тис.грн

Учні та вчителі іноземної мови стали учасниками проєкту ННІ
іноземної філології ЖДУ ім. І. Франка «How Much You Know
the English Speaking World?» (2019); забезпечено участь
педагогів ЗЗСО у Всеукраїнській школі майстерності
"Педагогічний стартап" (2019); департамент освіти, науковометодичний центр та ЗО-учасники переможці Міжнародний
виставок "Інноватика в сучасній освіті", "Сучасні заклади
освіти" (2019,2020); 9 освітян міста стали переможцями
Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (2019,2020);
забезпечено участь освітян ЗЗСО в онлайн-зустрічах, в рамках
стартапу CamTouch (2020).
Стипендії міського голови та винагороди отримали у 2019 році
249 учнів ЗЗСО та вихованців закладів позашкільної освіти, 4
дитячі колективи на загальну суму 229 600 грн.; у 2020 році 231 учень/вихованець на загальну суму 237 400 грн.
Також учнями взято участь у: Міжнародній онлайн олімпіаді з
програмування (3 переможця), Всеукраїнському конкурсі «ЕкоТехно Україна-2020» (5 переможців), Всеукраїнському
біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик
природи 2020» (3 переможця), Всеукраїнській науковотехнічній виставці-конкурсі молодіжних інновацій та творчих
проектів «Майбутнє України» (2 переможця), Всеукраїнському
конкурсі молодіжних проектів з енергозбереження «Енергія і
середовище» (3 переможця), Всеукраїнському фестивалі FIRST
LEGO League Junior (12 переможців), обласному
інтелектуальному конкурсі юних винахідників та
раціоналізаторів (команда ЖМЦНТТУМ виборола перше
місце).
2021 році заплановаю участь у міжнародних виставках
"Інноватика в освіті", "Сучасні заклади освіти" та інших
заходах.

Поширення знань у сфері
інтелектуальної власності і
можливості її комерціалізації
(надання консультаційних
послуг у сфері патентування
та захисту розробок,
авторських творів,
комп'ютерних програм, баз
даних. Фінансова допомога
при патентуванні особливо
важливих/цікавих винаходів,
розробок, програм.
Поширення інформації про
отримані патенти, авторські
свідоцтва. розробки для
залучення інвестицій)
Щорічні конкурси бізнеспроектів та бізнес-планів
2019-2020 роки
(щорічні конкурси найкращих
бізнес-проектів та бізнеспланів нададуть можливість
обрати найбільш важливі для
міста проекти, забезпечити
їхню реалізацію через
інформаційну підтримку та
співфінансування за рахунок
бюджетних коштів)

Виконавчі органами міської Розгляд питання на засіданні робочої групи заплановано у 2021
ради
році

Департамент економічного
розвитку міської ради,
управління сім'ї, молоді та
спорту міської ради

Щороку проводиться міський етап Всеукраїнського конкурсу
бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. У 2020
році у конкурсі взяли участь 18 осіб. На проведення конкурсу і
відзначення переможців витрачено 6,0 тис.грн.
В рамках реалізації цільової соціальної програми
"Житомирська міська об'єднана територіальна громада територія самореалізації молоді та підтримка сім'ї" на 20212025 роки заплановано проведення міського конкурсу бізнеспланів підприємницької діяльності серед молоді, орієнтовний
обсяг фінансування становить 3,0 тис. грн.

Експерт
2019-2020 роки
(формування бази місцевих
експертів. За участі вищих
навчальних закладів
розробити базу місцевих
експертів для використання
їхніх знань і досвіду у різних
проектах; поширити
інформацію про базу
експертів для бізнесу. науки.
освіти, участі у міжнародних
проектах)
Підтримка новаторського
бізнесу
2020-2030 роки
(розробка системи пільг для
підвищення інноваційної
активності бізнесу пільги/бонуси для
підприємств, що
використовують інновації,
патенти. розробки і ін.)
Інновації Житомира
(створення порталу з
інформацією про інновації,
роботу та дослідження
навчальних закладів усіх
рівнів для задоволення потреб
компаній у Житомирі)
2021-2023

Виконавчі органи міської
ради

Департаментом економічного розвитку надається експертна
підтримка як на рівні муніципалітету, так і на рівні інших міст
щодо питань енергоефективності.
З метою підвищення рівня професійних компетенцій посадових
осіб бюджетних закладів, установ та виконавчих органів
міської ради з питань енергетичного менеджменту,
енергоефективності та раціонального використання ресурсів
організовано та проведено 10 семінарів, тренінгів.
Паралельно тривав обмін досвідом щодо впровадження
кращих практик Житомирської міської територіальної громади
в інших громадах.

Департамент економічного У 2020 році планувалося проведення конкурсу "Битва Start-up",
розвитку міської ради
проте через поширення коронавірусної інфекції конкурс не
відбувся.
У 2021 році на проведення заходу в рамках реалізації цільової
програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті
Житомирі на 2019-2021 роки заплановано 50,0 тис.грн

Виконавчі органи міської
ради

Розгляд питання на засіданні робочої групи заплановано у 2021
році

3

Залучати вищі навчальні
заклади до розвитку
економіки та ринку праці

Департамент економічного Департамент економічного розвитку активно співпрацює із
розвитку міської ради
вищими навчальними закладами міста у рамках організації та
проведення навчальних заходів, форумів, а також під час
розробки секторальних документів розвитку міста.
Планується подальша співпраця.
4 Визначати і враховувати у Міська програма інноваційної Виконавчі органи міської
Розгляд питання на засіданні робочої групи заплановано у 2021
діяльності
міських програмах
ради
році
2021-2023 роки
інноваційної діяльності
(розробка програми
пріоритетні галузі та
інноваційної, інвестиційної
"сектори росту"
діяльності та іміджевих
проєктів на основі визначення
пріоритетних галузей та
секторів росту)
Інноваційна рада
Виконавчі органи міської Розгляд питання на засіданні робочої групи заплановано у 2021
2021-2023 роки
ради
році
(створення
координаційних/науковотехнічних рад з метою
стратегічного планування
інноваційного розвитку,
інформування про
інноваційні розробки,
поширення інноваційних
технологій у бізнес)
Стратегічна ціль 3
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах життя

1

Запроваджувати збір та
аналіз даних у всіх сферах
міського господарства за
принципами "великих
даних"

Виконавчі органи міської
ради, управління розвитку
інформаційних технологій
міської ради

За інформацією управління розвитку інформаційних технологій
міської ради виконання даного завдання планується розпочати
в 2021 році, беручи за основу існуючі реєстри та системи,
створення з використанням зазначених реєстрів аналітичних
систем та звітів в онлайн режимі, розробка мобільних додатків
та клієнтських систем для доступу як для внутрішніх
користувачів так і для фізичних та юридичних осіб
У 2020 році департаментом економічного розвитку
забезпечено збір значень індикаторів за 2019 рік. Інформація
щодо проведення статистичного моніторингу виконання
Концепції оприлюднена на офіційному сайті міської ради в
розділі «Стратегія міста», вкладка «Моніторинг виконання».
Щороку формується база даних Автоматизованої системи
муніципальної статистики – 1000 показників різних сфер
життєдіяльності громади та завантажується на інтернет ресурс
Асоціації міст України. У 2020 році дані за 2019 рік не
формувалися у зв'язку із оновленням системи адміністратором
АСМС.
Також на єдиному державному порталі відкритих даних
оприлюднюються набори відкритих даних.

Створено геопортал Житомирської міської ради багатофункціональний Інтернет-ресурс з повною та актуальною
картографічної інформацією. Геопортал – це точна і детальна
карта території, на яку нанесена інформація про різні об’єкти.
Завдання геопорталу полягає в тому, щоб надавати повну і
детальну інформацію про території. Для громади – це зручний
інструмент для швидкого отримання інформації про місто
через Інтернет, а органам муніципального управління
геопортал створює можливість аналізувати просторові дані та
приймати оптимальні рішення щодо розвитку міста. Зокрема,
на геопорталі Житомира розміщена інформація про
фінансування різних комунальних проєктів з міського бюджету
розвитку, об’єкти, які пропонує місто для інвесторів,
комунальні будівлі та приміщення, законні рекламні
конструкції, тимчасові споруди.
2

Впроваджувати концепцію
"розумного міста" при
плануванні і
функціонуванні всіх сфер
міського розвитку та
інфраструктури

Виконавчі органи міської
ради, управління розвитку
інформаційних технологій
міської ради

В період з 2016 по 2020 роки наслідком змін реєстрації,
міграційних та інших факторів вдалося досягти наповненості
реєстру територіальної громади на рівні 90% від статистичної
кількості населення Житомирської громади.
З урахуванням досвіду створення реєстру територіальної
громади планується створення реєстрів дітей та пільговиків.
КП "Житомирводоканал" розроблено та запроваджено новий
онлайн сервіс – мобільний додаток «Лічильник» для
користувачів Telegram та Viber, що дозволяє швидко і легко
передати показник приладу обліку води, сфотографувавши
його. Сервіс є зручним для користування людей із вадами
слуху.

Поруч з рідкісними деревами, що ростуть в парку ім. Ю.
Гагаріна, навесні 2021 року розмістять антивандальні
інформаційні таблички з QR-кодом в рамках реалізації проєкту
«Цифровий гід «Дендрологічні таємниці парку родини
Шодуарів» (грант міського голови для обдарованої молоді у
розмірі 25,0 тис. грн., автор проєкту Людмила Васильєва)
3

Впроваджувати
електронне урядування у
роботу міських служб

Електронне урядування в
управлінні містом
2019-2023 роки

Управління розвитку
інформаційних технологій
міської ради

Впроваджено систему електронного документообігу у
виконавчих органах міської ради, поступово здійснюється
підключення комунальних установ та підприємств.
Здійснено перехід на нову сучасну платформу електронних
петицій, першу українську платформу е-демократії е-dem.ua

Веб-платформа «Єдина платформа місцевої електронної демократії»
(скорочено – e-DEM) має на меті надати громадянам легкий і зручний
доступ до використання кількох інструментів електронної демократії.
Ці інструменти покликані налагодити кращий взаємозв’язок
громадян та влади у вирішенні різноманітних соціально важливих
проблем. Зокрема, на платформі поєднані наступні сервіси: «Місцеві
електронні петиції», який дає можливість мешканцям міст впливати
на розвиток своїх громад через звернення до органів влади з
петиціями. Сервіс «Громадський бюджет», який надає можливість
мешканцям пропонувати свої проекти місцевого розвитку та/або
впливати на розподіл визначеної частки коштів місцевого бюджету
шляхом голосування за ті чи інші проекти. Сервіс «Відкрите місто»–
краудсорсингова інтернет-платформа із застосуванням
геоінформаційних технологій для взаємодії мешканців з місцевою
владою та комунальними підприємствами, а також – для
самоорганізації громадян. Основне призначення сервісу –
інформування мешканцями місцевої влади про актуальні проблеми
благоустрою, житлово-комунальної сфери, інфраструктури тощо, для
оперативного усунення цих проблем. Сервіс "Електронні
консультації з громадськістю" надає органам місцевої влади
можливість залучати пропозиції мешканців щодо питань розвитку
міст та громад, організовувати обговорення проєктів документів
перед їх розглядом та схваленням, проводити місцеві опитування в
різних формах з метою вивчення думки активної частини мешканців
міст.
Веб-платформа e-DEM створена в рамках програми «Електронне
врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що
фінансується Швейцарською Конфедерацією, та виконується Фондом
Східна Європа та Innovabrige Foundation.

За 2019-2020 рік подано 46 петицій, винесено на голосування
19 проєктів громадського бюджету, додано 703 проблеми за
допомогою сервісу електронних звернень на порталі "Відкрите
місто", надано 5 електронних консультацій. Розвиток в 2021
планується спрямувати на забезпечення прав громадян на
доступ до інформації, надання електронних послуг, залучення
громадян до вирішення проблем місцевого рівня, проведення
бюджетного контролю за використанням коштів, та ресурсів
громади, подолання інформаційної нерівності.
Формування системи еУправління розвитку
взаємодії
інформаційних технологій
2019-2023 роки
міської ради
(система електронної
взаємодії державних реєстрів,
система електронної
ідентифікації, розширення
електронних послуг,
електронний документообіг,
запровадження електронних
договорів)

В 2018 році виконавчий комітет Житомирської міської ради
підключено до СЕВ ОВВ з використанням веб-користувача,
станом на 01.01.2021 через систему отримано 623 листи.
В 2019 році розпочато промислову експлуатацію системи
електронного документообігу станом на 01.01.2021 до системи
залучені всі виконавчі органи міської ради та більше 10
комунальних підприємств та установ.
В 2021 році планується інтеграція СЕВ ОВВ у систему
документообігу із залученням до системи всіх юридичних осіб,
залучених до документообігу.
В проєкті Цільової програми ЖМОТГ "Е-місто" на 2021-2026
роки передбачено захід "Інтеграція системи електронного
документообігу Житомирської міської ради з СЕВ ОВВ" з
метою налагодження взаємодії з органами виконавчої влади в
електронному вигляді, орієнтовний обсяг фінансування - 400,0
тис. грн.

Промоційна компанія
можливостей електронного
урядування
2019-2023 роки
(промоційна кампанія щодо
можливостей електронного
урядування міста серед
громадян))

Управління розвитку
інформаційних технологій
міської ради

Кабінет мешканця
Управління розвитку
2019-2023 роки
інформаційних технологій
(електронний доступ до
міської ради
отримання послуг в т.ч. і для
бізнесу. Формування
електронної взаємодії між
структурними підрозділами
муніципалітету, громадою та
бізнесом, формування іміджу
прозорої влади)

В 2020 році створено "Чат-бот Житомирська ОТГ", в якому
проводиться інформування про найважливіші події та аварійновідновлювальні роботи комунальних служб та надавачів
комунальних послуг. На постійній основі проводяться рекламні
компанії у соціальних мережах.
В 2021 році планується розробка брошур, банерів та
рекламних роликів з метою популяризації користування
електронними сервісами.
В проєкті Цільової програми ЖМОТГ "Е-місто" на 2021-2026
роки передбачено заходи "Розробка детальних інструкцій,
відеоматеріалів, інформаційних брошур", "Розробка
методичних рекомендацій та порядку отримання послуг в
електронному вигляді, проведення консультацій надавачами
послуг" для підвищення поінформованості населення про
послуги та порядок їх отримання, орієнтовний обсяг
фінансування - 45,0 тис. грн.
Також на офіційному сайті Житомирської міської ради
оприлюднюється інформація про елементи електронної
взаємодії.
В 2020 році розроблено особистий кабінет мешканця, основним
завданням якого стала можливість подати електронне
звернення.
В 2021 році планується значно розширити функціонал кабінету
та додати наступні можливості: налагодження двухстороннього
зв'язку із заявниками, поліпшення прозорості, моніторинг
ефективності роботи депутатів, оприлюднення документів,
створення електронної приймальні, запис у чергу, запис до
посадовців, інтеграція з національним сервісом "ВзаємоДія",
проведення електронних голосувань, опитувань, інтеграція з
сервісами ГІС та СЕДо.

Створення міського
білінгового центру
2019-2023 роки

Управління розвитку
інформаційних технологій
міської ради, управління
комунального господарства

У 2021 році планується створення єдиної квитанції з
об'єднанням надавачів послуг в єдину систему і друком єдиної
квитанції для спрощення і зручності отримання та оплати
комунальних послуг громадянами, для контролю прозорості
нарахувань, передачі показників в електронному вигляді.
В даний час комунальні підприємства міської ради
("Житомирводоканал", "Теплокомуненерго") використовують
власні білінгові системи.

Інформація про виконання завдань та реалізацію проєктів пріоритету "Активне місто"
Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року
№
з/п

Опис завдання відповідно
до Концепції

Проект

Виконавчий орган міської
ради - відповідальний за
надання інформації

Інформація про виконання за 2019, 2020 роки
та план на 2021 рік

Стратегічна ціль 1
Формування та розвиток людського капіталу
1 Створити інформаційну
Інформаційний портал
мережу, присвячену
"Активне місто"
культурним, науковим,
2019-2020 роки
туристичним і спортивним
подіям

Управління культури
міської ради, управління
сім'ї, молоді та спорту
міської ради

Інформація щодо культурних подій щоденно
розміщується управлінням культури міської ради на
сторінці ТіКТоК user5677867332509;
departament_of_culturezt; сторінці управління культури
міської ради Facebook.
В 2021 році розпочато реалізацію програми відкритої
культурної платформи "ОМІ" (Освіта. Мистецтво.
Інтелект). Платформа створена як спільний простір для
вирішення актуальних проблем, доведення до
мешканців повної, актуальної та систематизованої
інформації про сучасні тенденції та події у сфері
"Культура".
Інформація про спортивні та молодіжні заходи
(анонсування, результати, фотозвіт) постійно
розміщується на сторінці управління у справах сім'ї,
молоді та спорту у соціальній мережі фейсбук,
телеграм, на сайті "Gurtrok.org" та на сайті
"Спортивний Житомир".
Питання розглянуто на засіданні робочої групи з
Мережа театральних тумб Управління культури
2019-2020 роки
міської ради, департамент впровадження Концепції за пріоритетом "Активне
містобудування та
місто". Департаменту містобудування та земельних
земельних відносин міської відносин дане доручення опрацювати можливі місця
ради
для розміщення театральних тумб та їх типи.
Повторний розгляд питання планується у 2021 році.

Туристичноінформаційний центр (ТІ)
2019-2020 роки
2 Модернізувати, розвивати Арт-центр "Жовтень"
наявні й облаштовувати
2023-2030 роки
нові громадські простори в
центрі міста як хаби для
культури, креативних
індустрій, туризму й
організації дозвілля

Реконструкція 25-го
гарнізонного Будинку
офіцерів
2019-2020 роки

Управління культури
міської ради, КУ "Агенція
розвитку міста" міської
ради
Управління культури
міської ради, управління
капітального будівництва
міської ради

Створення туристично-інформаційного центру
планувалося у "Водонапірній вежі", що в даний час ще
не реконструйована. Розгляд даного питання
планується у 2021 році.
На базі кінотеатру два роки поспіль у 2018-2019 роках
проходив фестиваль сучасного мистецтва «Жовтень у
Жовтні», ініціаторкою та співорганізаторкою якого
була Людмила Зубко. Фестиваль привернув увагу до
питання розбудови культурного простору Житомира,
ідентичності громади та до самої будівлі кінотеатру, а
також залучив учасників та експертів з усієї України та
з-за кордону. За ініціативи депутатів Житомирської
обласної ради з обласного бюджету місту Житомиру
виділено субвенцію у розмірі 1,0 млн грн на
розроблення проєктно-кошторисної документації на
реконструкцію кінотеатру "Жовтень". Даний захід
включено до Програми "Будівництво, (реконструкція та
капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності
ЖМОТГ" на 2021-2023 роки"
Департамент
Департаментом містобудування та земельних відносин
містобудування та
міської ради листом від 06.12.2019 №3225/11
земельних відносин міської повідомлено квартирно-експлуатаційний відділ
ради
м.Житомира, який є користувачем Будинку офіцерів,
про необхідність укладання охоронного договору на
пам'ятку культурної спадщини та вжиття заходів щодо
приведення в належний та безпечний стан фасадів
будівлі шляхом здійснення ремонтно-реставраційних
робіт.

3 Модернізувати й розвивати Центр дозвілля в
наявні й облаштовувати
мікрорайоні
нові громадські простори в 2021-2023 роки
мікрорайонах міста з
урахуванням культурних
запитів різних цільових,
вікових і соціальних груп

Управління культури
міської ради, управління
сім'ї, молоді та спорту
міської ради

В місті функціонує 8 бюджетних закладів культури, а
саме: 6 комунальних початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів (школи естетичного
виховання: 5 музичних шкіл та 1 художня); комунальні
заклади: "Палац культури" (з філією - клубом
"Соколова Гора" та структурним підрозділом "Дім
української культури"), "Централізована бібліотечна
система (з 13 бібліотеками-філіями) та 2 комунальні
підприємства: "Парк", Об'єднана дирекція кінотеатрів
міста". Також в листі зазначено перелік послуг, що
надаються закладами та КП.
Забезпечено роботу 21 підліткового клубу міського
культурно-спортивного центру міської ради у
мікрорайонах міста Житомира
В 2020 році запроваджено проведення щорічного артфестивалю "День житомирян" в перші вихідні вересня.
Свято відбулося 5 вересня на вул. Михайлівська.
Впродовж серпня - вересня 2020 року щоп'ятниці та
щосуботи було започатковано проведення мистецького
заходу "Музичні вечори на Михайлівській".

4 Сприяти інтеграції освітніх Університети - культурно- Управління культури
закладів у культурне життя освітні платформи
міської ради
міста

Стратегічна ціль 2
Збереження та розвиток історико-культурної спадщини міста
1 Зберігати та розвивати
Департамент
пам’ятки культурномістобудування та
земельних відносин міської
історичної спадщини через
ради
реєстрацію та реновацію

21 вересня 2020 року у Гідропарку офіційно відбулось
відкриття урбаністично-культурного проєкту
“Майстерня міста Житомира 2020”. Локацією для
відкриття було обрано місце-проєкт, що був
представлений студентами Державного університету
“Житомирська політехніка”. Студенти обрали назву
для громадського простору “Зелений театр”.
Під час відкриття громадського простору, студенти
продемонстрували, що може відбуватися на локації
такого формату. Студенти та викладачі Житомирської
політехніки щороку беруть участь у програмі заходів
урбаністично-культурного проекту.

Департаментом містобудування надано інформацію
щодо кількості об'єктів культурно-історичної
спадщини (лист від 12.12.2019 № 3225/11). Станом на
12.12.2019 на державному обліку перебуває 6 пам'яток
архітектури національного значення, 1 пам'ятка
монументального мистецтва національного значення, 1
пам'ятка історії національного значення, 75 пам'яток
архітектури місцевого значення, 9 пам'яток
монументального мистецтва місцевого значення, 55
пам'яток історії місцевого значення, 24 пам'ятки
археології місцевого значення, 11 пам'яток історії,
архітектури, монументального мистецтва місцевого
значення, 28 щойно виявлених об'єктів культурної
спадщини м. Житомира.

Культурно-мистецький
центр «Дім Ріхтера»
2021-2023 роки

Управління культури
міської ради

На базі закладу "Музична школа імені Святослава
Ріхтера" створено народний музей імені Святослава
Ріхтера.
Також управлінням культури підготовлено та
направлено лист до департаменту культури, молоді та
спорту Житомирської ОДА від 27.12.2019 № 937 щодо
планів проведення ремонтно-реставраційних робіт та
подальшого функціонування приміщення КМЦ "Дім
Ріхтера". В листі визначено такі питання:
який стан приміщення за адресою: провулок 2-ий
Бердичівський, 2 "Дім Ріхтера"; чи виготовлена ПКД
для проведення реставраційних робіт по об'єкту;
які плани у балансоутримувача та управління культури
та туризму ОДА щодо подальшого функціонування
об'єкта. Листом департаменту культури ОДА
повідомлено, що "Дім Ріхтера" на державному обліку
як об'єкт культурної спадщини не перебуває

Водонапірна вежа з
прилеглою територією
(вул. Пушкінська, вул.
Лермонтовська)
2021-2023 роки

КУ "Агенція розвитку
міста" міської ради

Спільно з німецькою урядовою компанією GIZ
реалізовується проєкт з реставрації пам’ятки
архітектури місцевого значення – Водонапірної башти
за адресою: вул. Пушкінська, 24. У 2019 році проведено
тендер на закупівлю робіт з реставрації історичної
будівлі та укладено договір з переможцем торгів.
Отримано всі необхідні дозвільні документи на початок
будівельно-монтажних робіт від органів, що
здійснюють нагляд за пам’ятками архітектури. В
рамках проєкту заплановано опорядження фасаду,
заміна віконних блоків та дверей, розміщення
туристично-інформаційного центру та
багатофункціональних просторів.

У 2020 році розірвано договір на виконання робіт з
переможцем тендеру у зв'язку із перерозподілом
видатків місцевого бюджету на заходи щодо
запобігання поширенню на території Житомирської
міської об'єднаної територіальної громади гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.
12.02.2021 відбулося виїзне засідання за участі
депутатів нової каденції міської ради, під час якого
директор КУ "Агенція розвитку міста" ознайомив
депутатів зі станом впровадження демонстраційного
проєкту "Водонапірна вежа". Під час засідання було
оглянуто об'єкт історико-культурної спадщини
місцевого значення, ознайомлено з етапами відбору та
впровадження об'єкту, презентовано основні
напрацювання і першочергові завдання.
Управління культури
На базі музичних шкіл працюють музеї Святослава
міської ради
Ріхтера та Бориса Лятошинського. У 2020 році музеї
відвідали 1260 осіб.
Управління по зв'язках з
Систематично управління по зв'язках з громадськістю
громадськістю міської
міської ради оприлюднює на офіційному вебсайті
ради, управління культури міської ради інформацію надану виконавчими органами
влади.
міської ради

2

Розвивати наявні та
Музей Житомира/Музей
створювати нові музеї й
Шодуара
інформаційні центри
2023-2030 роки
Здійснювати брендинг
Житомира через імена
відомих людей, пов’язаних
із містом (музеї,
конференції, лекторії,
фестивалі, інтернетресурси, мас-медіа та ід.)
Стратегічна ціль 3
Формування туристичної привабливості та гостинності міста
1

Розвивати туристичну
інфраструктуру та
підвищувати гостинність
міста

Створення туристичноінформаційного центру
2019-2020 роки

Управління культури
міської ради

Створення туристично-інформаційного центру
планувалося у "Водонапірній вежі", що в даний час ще
не реконструйована

Конкурс на розробку
персонажу-символу міста
2019-2020 роки

Управління по зв'язках з
громадськістю міської
ради, управління культури
міської ради
Розробка та впровадження Управління культури
туристичних аудіо/відео
міської ради
турів містом

2

Створювати нові,
привабливі для туристів,
об'єкти та простори

Управління культури
міської ради, управління
капітального будівництва
міської ради

Систематично управління по зв'язках з громадськістю
міської ради оприлюднює на офіційному вебсайті
міської ради інформацію надану виконавчими органами
влади.
Триває робота (початок 2020 рік) з реалізації проєкту
«Аудіогід визначними місцями Житомира» - віртуальна
екскурсія «Кишеньковий екскурсовод», метою якого є
створення аудіотексту, який розповідатиме
найважливіші та найцікавіші факти про Житомир,
зокрема місця, що можуть зацікавити людей, які
знаходяться в місті вперше. Текст буде перекладений
двома іноземними мовами – англійською та німецькою,
що дозволить відвідувачу обрати зручний для себе
спосіб прослуховування.(грант міського голови для
обдарованої молоді у розмірі 25,0 тис. грн., авторка
проєкту - Олена Ліпісовецька).
Триває капітальний ремонт благоустрою території
набережної річки Тетерів. Будівельна готовність
об’єкта становить 70,0%.У 2021 році планується
завершити реалізацію проекту.
Триває реконструкція території благоустрою бульвару
Нового. Проєктом передбачено демонтаж дорожнього
покриття, фонтану; проведення благоустрою території
(укладання тротуарної плитки, встановлення ліхтарів,
лавок, урн, облаштування газонів та клумб);
будівництво фонтану з облицюванням мозаїкою;
монтаж системи відео нагляду; встановлення
інформаційних стендів, металевої огорожі, сходів,
пандусів. Рівень виконання будівельних робіт
становить 50,0%.

Мистецька алея
2023-2030 роки
(перетворення
Пушкінської та
Лермонтовської на
креативний міський
простір для художників,
ремісників, вуличних
артистів)
Мережа оглядових
майданчиків
2021-2023 роки
Облаштування території
для скелелазіння
2021-2023 роки

Виконавчі органи міської
ради

Управління комунального
господарства міської ради,
управління культури
міської ради
Виконавчі органи міської
ради

Заплановано за два роки реконструювати гідропарк і
створити зони для різних видів відпочинку - зона
затишного відпочинку, спортивна зона, дитячі зони,
контактний зоопарк, велотрек тощо.
З метою оперативного відпрацювання питань, що
можуть виникнути при реалізації проєкту реконструкції
Гідропарку. розпорядженням міського голови від
01.02.2021 № 87 створено робочу групу.
16 лютого відбулося засідання робочої групи. Під час
засідання робочої групи були обговорені питання щодо
створення на території парку спортивної й
розважальної зон, вуличного кінотеатру, канатного
парку тощо. Пропозиції та зауваження, озвучені під час
засідання, будуть використані для поліпшення та
детальної візуалізації проєкту реконструкції
Гідропарку.
Розгляд питання на засіданні робочої групи планується
у 2022 році.

Розгляд питання на засіданні робочої групи планується
у 2021 році.

Розгляд питання на засіданні робочої групи планується
у 2021 році.
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Облаштувати туристичні
маршрути у місті через
планувальні та
інфраструктурні рішення

Управління культури
міської ради

Розпорядженням міського голови від 30.07.2020 №653
створено робочу групу з питань розробки міської
цільової програми розвитку туризму в Житомирській
міській об’єднаній територіальній громаді на 2021-2024
роки. До розробки Програми долучені фахівці, посадові
особи, представники комунальних установ та
підприємств Житомирської міської ради та спеціалісти
інших організацій. Управлінням культури міської ради
здійснюється розробка Програми.

4

Організовувати унікальні
регулярні події
всеукраїнського та
міжнародного масштабів
для культурного брендингу
міста

Управління культури
міської ради

У 2019 році організовано та проведено 5-й ювілейний
всеукраїнський фестиваль військових духових
оркестрів «Ми єдині», 5-й фестиваль «Пісенний спас», 5й джаз-фестиваль «Jazzomyr», перший національний
форум «Космос. Корольов. Житомир». Під патронатом
Житомирського міського голови відбулась V
Міжнародна Хореографічна Асамблея імені Н.
Скорульської – 2019. На Асамблею завітали
танцювальні колективи з міст-побратимів Польщі та
Грузії.
У 2020 році вперше було організовано та проведено
космічний фестиваль імені С.П.Корольова "КOROLEV
AVIA FEST - 2020". Проведено VI Міжнародний
молодіжний фестиваль мистецтв "Пісенний Спас",
Міжнародна Хореографічна Асамблея ім.
Н.Скорульської - 2020".

Фестиваль не просто
морозива
2019-2020 роки

Космічний марафон
2023-2030 роки

Покращити умови для
проведення масштабних
культурних і спортивних
заходів, організації
унікальних регулярних
подій всеукраїнського та
міжнародного масштабів
на території Гідропарку

2021 рік: В рамках реалізації комплексної цільової
програми "Культурний простір ЖМОТГ на 2021-2023
роки" передбачено проведення міжнародного
фестивалю мистецтва "Пісенний спас" (орієнтовний
обсяг фінансування становить 300,0 тис. грн),
міжнародної хореографічної асамблеї ім.
Н.Скорульської, (330,0 тис. грн) та міжнародного
фестивалю експериментальної музики та сучасного
мистецтва "АТОМ" (200,0 тис. грн).
Управління культури
1 червня 2020 року у Житомирі відбулося Свято
міської ради
Морозива від ПАТ "Житомирський маслозавод".
Компанія "РУДЬ" 13-ий рік поспіль організовує свято
родинного спілкування, дружнього єднання та
найсмачнішого морозива.
Управління у справах сім'ї, Починаючи з 2016 року на центральних вулицях та
молоді та спорту міської
площах міста проводиться загальноміський захід
ради
"Космічний напівмарафон" (з 2018 року назва "Нова
пошта - космічний напівмарафон"). Захід є
традиційним і буде проводитись щорічно.
Управління культури
До міської цільової Програми «Будівництво
міської ради, управління у (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів
справах сім'ї, молоді та
комунальної власності Житомирської міської
спорту міської ради,
об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки»
управління капітального
включено заходи на 2021 рік: "Реконструкція
будівництва міської ради човникової станції (влаштування бази водних видів
спорту) в Гідропарку м. Житомира", "Реконструкція
центральної алеї в Гідропарку (І-ша черга будівництва)
в м.Житомирі" (в т.ч. коригування ПКД), з орієнтовним
обсягом фінансування 3000,0 тис. грн

Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту міської
ради підготовлено та надано пропозиції щодо
облаштування спортивних локацій на території
міського Гідропарку (майданчики для пляжного
футболу та пляжного волейболу, міні футболу, смуга
перешкод, місця для навчання дітей плаванню та
проведення змагань з плавання на відкритій воді,
майданчик зі смугою перешкод, станції прокату човнів
для розвитку веслування на човнах "Дракон",
центральних алей для проведення змагань з триатлону).
Стратегічна ціль 4
Підтримка здорового способу життя, масових та професійних видів спорту
1 Спорудити
Палац спорту
Управління капітального
багатофункціональний
2023-2030 роки
будівництва міської ради
спортивний комплекс для
ігрових видів спорту та
басейн

У 2019 році виготовлено проєктно-кошторисну
документацію на будівництво Палацу спорту, за
адресою: м.Житомир, Бульвар Старий, 14-а".
До міської цільової Програми «Будівництво
(реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів
комунальної власності Житомирської міської
об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки»
включено захід «Будівництво Палацу спорту» (за
адресою: Житомирська область, м. Житомир, бульвар
Старий, 14-а), термін виконання 2021-2023 роки,
орієнтовний обсяг фінансування на 2021 рік становить:
місцевий бюджет - 7773,0 тис. грн, державний бюджет 69959 тис. грн; 2022 - місцевий - 10800,0 тис грн,
державний - 97200,0 тис.грн; 2023 -місцевий - 10800,0
тис.грн, державний - 97200,0 тис.грн
Реалізація проєкту відбудеться у разі виділення
фінансування з державного бюджету на умовах
співфінансування

2

Реконструювати мережу
стадіонів, спортивних
споруд і майданчиків для
масового та професійного
спорту

Управління сім'ї, молоді та
спорту міської ради,
департамент освіти міської
ради, управління
капітального будівництва
міської ради

У 2018-2020 році тривала реконструкція стадіону
"Спартак Арена", яка буде завершена у 2021 році. У
2019 році збудовано чотири спортивні майданчики за
адресами: вул. Отаманів Соколовських, 7; вул. Б.Тена,
100-102; Київське шосе, 37 (бюджет участі);
вул.Тараса Бульби-Боровця, 15 (бюджет участі); з них
два з синтетичним покриттям. Також за рахунок
співфінансування з місцевого та державного бюджетів
реконструйовано три майданчики за адресами: вул.
І.Мазепи,18; вул. Вітрука, 31; вул. Київська, 13, з них
два з синтетичним покриттям. Завершено будівництво
спортивного залу у загальноосвітній школі № 10.
У 2020 році реконструйовано 9 спортивних
майданчиків за такими адресами: вул. Чуднівська, 108,
пров. Сікорського, 4, вул. Рильського, 5, вул. Вітрука,
41-43, Бульвар Польський, 13, вул. Бориса Тена, 104,
вул. Героїв Десантників, 11, вул. Покровська, 153-155
та на розі вулиць Троянівська та Радивілівська.
Також було проведено капітальний ремонт
спортивного залу ЗОШ № 20 (вул. Східна, 65),
капітальний ремонт спортивного залу (с.Вереси) та
збудовано спортивний зал у ЗОШ № 10 (Київське шосе,
37).

Департамент освіти міської
Нові стадіони в
мікрорайонах (ЗОШ № 16- ради
ЗОШ № 28)
2023-2030 роки

У 2019 році на території ЗОШ №16 влаштовано
спортивний майданчик із штучним покриттям.
Виготовлено ПКД на капітальний ремонт спортивного
майданчика з влаштуванням штучного покриття ЗОШ ІІІІ ступенів №28
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Реконструкція стадіону
біля школи № 1
(Мальованський стадіон,
вул. Троянівська, 26.
Нові стадіони в
мікрорайонах (Центр
професійно-технічної
освіти, школа № 30)
2023-2030 роки
Розвивати інфраструктуру База водних видів спорту
для водних видів спорту та 2023-2030
дозвілля (закриті басейни і
відкриті водойми)
Облаштувати паркові зони,
сквери і прибудинкові
території для активного
відпочинку та здоров'я

Департамент освіти міської Питання планується розглянути на засіданні робочої
ради
групи у 2021 році.

Департамент освіти міської Питання планується розглянути на засіданні робочої
ради
групи у 2021 році.

Управління сім'ї, молоді та Питання планується розглянути на засіданні робочої
спорту міської ради
групи у 2021 році.

Управління капітального
будівництва міської ради,
управління комунального
господарства міської ради,
управління житлового
господарства міської ради

У 2019 році завершено реконструкцію скверу на розі
вулиць Небесної Сотні та Лятошинського. Для
мешканців та гостей міста створено сучасний,
багатофункціональний громадський простір.
Завершено реконструкцію «Європейського скверу на
Крошні». Завершено будівництво «Музичного фонтану
щастя» зі світлодіодною підсвіткою в мікрорайоні
Маликова (музичне обладнання встановлено у 2020
році).
У 2020 році в мікрорайоні Маликова завершено
будівництво каскадних сходів до річки Кам’янка.
Здійснено реконструкцію громадського простору на
Польовій. Завершено реконструкцію фонтану
«Космонавт». Рівень виконаних робіт становить 90,0%.

Триває реконструкція території благоустрою бульвару
Нового. Проєктом передбачено демонтаж дорожнього
покриття, фонтану; проведення благоустрою території
(укладання тротуарної плитки, встановлення ліхтарів,
лавок, урн, облаштування газонів та клумб);
будівництво фонтану з облицюванням мозаїкою;
монтаж системи відео нагляду; встановлення
інформаційних стендів, металевої огорожі, сходів,
пандусів. Рівень виконання будівельних робіт
становить 50,0%.
Триває облаштування скейт-парку на Новому бульварі.
Облаштовано відповідне покриття для монтажу
спортивного обладнання, проведено лінії для
зовнішнього освітлення, виготовляється металева
конструкція для огорожі. Заплановано озеленення
території. Рівень будівельної готовності становить
60,0%.
Триває капітальний ремонт благоустрою території
набережної річки Тетерів. Будівельна готовність
об’єкта становить 85,0%.

За 2019-2020 роки на прибудинкових територіях
житлових будинків: встановлено 56 дитячих і
спортивних майданчиків, 2 бесідки (за пропозиціями
депутатів Житомирської міської ради); проведено
капітальний ремонт території благоустрою з
встановленням дитячих майданчиків за адресами: пров.
Вацківський, 9; вул. Бориса Тена, 96; просп. Миру, 12;
вул. Бориса Тена, 104; вул. Вітрука, 13; вул. Вітрука, 55;
вул. Гоголівська, 73; майдан Мистецькі Ворота, 7;
проїзд Академіка Тутковського, 12; придбано та
встановлено 5 дитячих ігрових майданчиків за
адресами: вул.Троянівська, 18 та вул.Володимирська, 3;
вул.Івана Мазепи, 79, вул.І.Сльоти, 2; вул Білоруська
(навпроти будинків №36 та №38); вул.Перемоги, 54
Танцмайданчик у парку
культури і відпочинку
ім.Ю Гагаріна 2023-2030
роки
Польський бульвар громадський простір для
проведення культурних
заходів і дозвілля
мешканців

Управління культури
міської ради

Розгляд питання на засіданні робочої групи
заплановано на 2022 рік

Управління культури
міської ради

Навчальний велопарк для
дітей 2021-2023 роки
(уздовж вул. Небесної
сотні, 52-54)

Виконавчі органи міської
ради

У 2019 році завершено реконструкцію територій
благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного
майданчику «Натхнення» та громадської інтернетбібліотеки «Велесова книга» на бульварі Польському.
У 2019 році до Дня захисту дітей проведено свято
Щасливих дітей, 21 вересня відбулося святкування Дня
мікрорайону Маликова, 22 грудня - родинне свято на
Маликова "На порозі Різдва".
Розгляд питання на засіданні робочої групи
заплановано на 2021 рік

Інформація про виконання завдань та реалізацію проєктів пріоритету "Зелене місто"
Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року
№
з/п

Опис завдання відповідно
до Концепції

Проект

Виконавчий орган міської
ради - відповідальний за
надання інформації

Стратегічна ціль 1
Формування та підтримка екологічного безпечного середовища
1 1.1. Запровадження
Мобільний екомоніторинг КП "Інспекція з
публічного екомоніторингу Житомира
благоустрою
параметрів природного
2021-2023 роки
м.Житомира",
навколишнього середовища
управління житлового
господарства міської ради

Інформація про виконання за 2019, 2020 роки
та план на 2021 рік

Житомирський обласний центр з гідрометрології
здійснює відбір проб атмосферного повітря м.Житомира
на стаціонарних постах спостережень та надає їх для
подальшого аналізу до лабораторій спостережень за
забрудненням атмосферного повітря Центральної
геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
(м.Київ). На підставі аналізів проб готується інформація
щодо середньорічних і максимальних концентрацій
забруднювальних речовин в атмосфері міста.

В Програмі житлового господарства та поводження з
відходами на території ЖМОТГ на 2021-2025 роки
передбачено захід "Придбання та встановлення
приладів, обладнання для здійснення контролю за
якістю атмосферного повітря на території ЖМОТГ", з
орієнтовним обсягом фінансування - 400,0 тис. грн,
термін реалізації - 2021 рік
Управління комунального Триває реалізація проєкту «Розвиток міської
1.2. Підвищення якості
Реконструкція
питної води шляхом
водопостачальних мереж. господарства міської ради інфраструктури – 2». Здійснено реконструкцію 10,0 км
Зміна технології очищення
мереж водопостачання, з них 6,3 км – великих діаметрів
реконструкції
від 600 до 450 мм. Переукладено методом санації 4
водопостачальних мереж, питної води.
дюкерні переходи.
зміни технології очищення
У 2021 році заплановано перекласти 6,0 км
питної води, відкриття
водопровідних мереж.
бюветів питної води

Тривають заходи із модернізації очисних споруд води. У
2020 році розпочато реконструкцію насосних станцій
водопроводу та водоочисної станції. Проектом
передбачена повна реконструкція насосної станції
другого підйому, що включає в себе будівництво
новітньої системи водопідготовки, яка забезпечить
мешканців міста питною водою кращої якості та в
необхідному об’ємі. Нова насосна станція удвічі менше
потребуватиме електроенергії, у мережах буде
нормальний тиск води, а отже і менше аварій.
Для очистки води буде використано французьку
технологію ламельного освітлювача, що
використовується для очищення води замулених і
схильних до активного цвітіння річок. Тривають
будівельно-монтажні роботи. Потужність нових очисних
споруд становитиме 75 тис. м куб. на добу.
Проведено роботи з реконструкції та технічного
переоснащення 2 водопровідних павільйонів, замінено
обладнання у 9 водопровідних камерах.
У машинному залі комунального підприємства
«Житомирводоканал» встановлено 4 сучасні насосні
агрегати, що забезпечують водою все місто. Робота
насосів регулюється в автоматичному режимі, що
знижує енергоспоживання. Коефіцієнт корисної дії
нового обладнання – 90,1%.
Триває реконструкція водопровідної насосної станції
другого підйому. Рівень виконання робіт становить
18,0%.

Встановлення станції
доочистки води
2023-2030 роки

У 2021 році передбачена реконструкція водопровідних
мереж "Хінчанка", що знаходиться в промисловому
районі міста. На цій ділянці водогону великі втрати
води, тому роботи необхідно здійснити першочергово.
Також заплановано модернізувати підвищувальну
насосну станцію за адресою: вул. Ціолковського, 14, що
дасть можливість підвищити надійність системи
водопостачання у цьому районі та скоротити
споживання електроенергії. Відповідно до інвестиційної
програми КП "Житомирводоканалу" заплановано також
дофінансувати захід з придбання обладнання для
гіпохлоридної станції.
Управління комунального В рамках реалізації проєкту "Розвиток міської
господарства міської ради інфраструктури-2" триває будівництво нового очисного
комплексу за новітніми технологіями, що
використовуються у найбільш розвинених країнах. Для
очистки води буде використано французьку технологію
ламельного освітлювача, що використовується для
очищення води замулених і схильних до активного
цвітіння річок. Потужність нових очисних споруд
становитиме 75 тис. м куб. на добу.

1.3. Створення сучасної
системи поводження з
твердими побутовими
відходами, збору та
переробки ресурсоцінних
відходів

Відкриття бюветів питної Управління комунального У 2009 році на території міста підприємством
води 2023-2030 роки
господарства міської ради «Північгеологія» були пробурені три свердловини для
організації бюветного водопостачання мешканців міста.
Глибина пробурених свердловин досягала - 65,0 метрів,
однак за результатами проведених фізичних та хімічних
аналізів води, через значний вміст заліза, не було
рекомендацій використовувати воду для побутових
потреб та в якості питної води. Згідно висновків
фахівців підприємства «Північгеологія» для питного
водопостачання у м. Житомирі потрібно бурити
свердловини до глибини 135,0 метрів, - до горизонтів,
де знаходяться води зі значно меншим вмістом заліза та
фізичних сполук. Тому, на сьогодні, усі пропозиції по
улаштуванню бюветного водопостачання споживачів в
окремих районах міста ретельно вивчаються та
аналізуються.
Створення сучасної
Управління житлового
Для збору твердих побутових відходів в місті
системи знешкодження
господарства міської ради встановлено 2364 контейнерів, з них 686 – для
ТПВ, збору та переробки
роздільного збору сміття, що становить 29,0% від
ресурсоцінних відходів
загальної кількості контейнерів. В селі Вереси – 17
контейнерів та 11 баків для сміття.
На початку лютого 2021 року ТОВ «Грін Бін Україна" та
КП КАТП-0628 розпочали впровадження в приватному
секторі безкоштовні індивідуальні контейнери для
відходів об'ємом 120 л. Для цього мешканці мають
укласти договори на вивезення ТПВ. Роздачу
контейнерів розпочато з вулиці Сціборського та
провулків Капітульних.

КАТП 0628 1 лютого 2021 року на своїй сторінці у
фейсбук повідомило про старт пілотного проєкту в
мікрорайоні Мар’янівка. В оголошенні комунальне
підприємство надає в користування контейнери
місткістю 120-160 літрів. Вивозити сміття планують
щосуботи згідно з маршрутом, контейнер заздалегідь
потрібно буде виставити на дорогу. Вартість такої
послуги на одного мешканця в місяць становить 23,12
грн. Укласти договір можна за адресою КАТП 0628 по
провулку 3 Транзитному, 65.
ТОВ «Грін Бін Україна» 2 лютого 2021 року повідомило
про початок проєкту із забезпечення індивідуальними
контейнерами приватних будинків міста. Компанія
обіцяє першу тисячу таких контейнерів надати
безкоштовно. Впровадження такої системи збору та
вивезення сміття в приватному секторі дозволить
вирішити проблему стихійних звалищ та підкидання
сміття в баки жителям багатоповерхівок. З приводу
встановлення індивідуальних контейнерів «Грін Бін»
можна телефонувати на безкоштовну лінію.
Рекультивація
сміттєзвалища по вул.
Андріївській
2021-2023 роки

Управління житлового
Рекультивація сміттєзвалища буде здійснена після
господарства міської ради будівництва сміттєпереробного заводу

Будівництво
сміттєпереробного
комплексу
2021-2023

1.4. Модернізація,
Модернізація
реконструкція, будівництво каналізаційних мереж
сучасних каналізаційних
мереж та підвищення
ступеня очистки стічних
вод

Управління житлового
Компанія-інвестор ТОВ «МС Соціальний проєкт»
господарства міської ради отримала дозвіл на початок будівництва
сміттєпереробного заводу та найближчим часом планує
розпочати будівельно-монтажні роботи. Будівництво
планується провести впродовж 2021-2023 років. Завод
матиме потужність переробки 85,0 тис. тон сміття в рік
за європейськими нормами екологічної безпеки.

Управління комунального В рамках реалізації проєкту "Розвиток міської
господарства міської ради інфраструктури-2" реконструйовано 1,1 км
каналізаційних мереж.
Триває реконструкція очисних споруд каналізації.
Підготовлено котлован під гравітаційний ущільнювач,
забетоновано плиту резервуару мулу та колони у
будівлю решіток, підготовлено арматуру для зведення
фундаменту під пісколовки. Побудовано резервуари для
первинного та надлишкового мулу. На аерованих
піскоуловлювачах виконуються бетонні роботи.
Завершено будівництво гравітаційного
мулоущільнювача, який пройшов випробування на
герметичність. Будується спеціальний резервуар для
осушення мулу, який можна використовувати, як
мінеральне добриво. На стадії завершення роботи з
утеплення адміністративної будівлі, машинного залу та
офісного приміщення і лабораторії очисних споруд.
Рівень виконання будівельних робіт становить 17,0%.
Розпочато реконструкцію головної каналізаційної
станції.

Будівництво
каналізаційних систем у
секторі приватної
забудови

У 2021 році заплановано побудувати каналізаційну
мережу поблизу очисних споруд каналізації № 1. Це
дозволить спрямувати всі стоки на очисні споруди № 2 і
повністю вивести з експлуатації одну із станцій для
очистки стоків, перенаправивши усе навантаження на
станцію, що знаходиться за межами міста. Також
заплановано придбання мулососу для швидкого та
ефективного реагування на проблему каналізаційних
заторів.
Управління комунального У 2019 році виготовлено ПКД на будівництво
господарства міської ради каналізаційних мереж для будинків приватної забудови
по вул. Західній. Виконані геодезичні та проєктновишукувальні роботи на об'єкті "Будівництво
заглибленої КНС та мережі господарсько-побутової
системи каналізування групи будинків на вулиці Луговій
та на прилеглих вулицях, провулках і проїздах" на
умовах співфінансування з мешканцями. Проте через
відсутність фінансування дані проєкти не реалізовані.
Побудовано 98,4 м.п. водопровідних та каналізаційних
мереж на вул. Озерній та пров. Яна Охоцького, 302 м.п.
каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський (на
умовах співфінансування з мешканцями).

У 2020 році замінено напірний каналізаційний колектор,
що пролягає по пров. Складському.
За рахунок коштів інвестора (ТОВ «Епіцентр К»)
збудовано нову каналізаційну насосну станцію по вул.
Залізничній, прокладено 500 м самопливного колектора
та 1 км напірної каналізаційної мережі. До нової мережі
водовідведення підключено 120 приватних будинків.

Каналізування будівель у Управління комунального
приватному секторі
господарства міської ради
вздовж річок Крошенка та
Кам'янка
2021-2023 роки

Вздовж річок Кам'янка, Крошенка, Путятинка та Тетерів
існують централізовані каналізаційні мережі та
колектори до яких мешканці приватної забудови мають
можливість здійснити підключення своїх осель.

Каналізування будівель у
приватному секторі
вздовж річок Тетерів та
Кам'янка
2021-2023 роки

Управління комунального Вздовж річок Кам'янка, Крошенка, Путятинка та Тетерів
господарства міської ради існують централізовані каналізаційні мережі та
колектори до яких мешканці приватної забудови мають
можливість здійснити підключення своїх осель.

Каналізування будівель у
приватному секторі
вздовж річки Путятинка
2021-2023 роки

Управління комунального Вздовж річок Кам'янка, Крошенка, Путятинка та Тетерів
господарства міської ради існують централізовані каналізаційні мережі та
колектори до яких мешканці приватної забудови мають
можливість здійснити підключення своїх осель.

Стратегічні ціль 2
Формування екологічної свідомості та поведінки
2. 2.1. Організація
Еконавчання
екологічного виховання у
2019-2020 роки
дитсадках, школах,
(розробка навчальних
коледжах, вищих
програм, навчання та
навчальних закладах
доведення інформації
щодо ековідповідального
споживання мешканців
міста за цільовими
аудиторіями)

Департамент
економічного розвитку
міської ради, департамент
освіти міської ради,
управління у справах сім'ї,
молоді та спорту міської
ради

У 2019 році в рамках підтримки загальноєвропейського
заходу "Дні сталої енергії" департаментом економічного
розвитку міської ради організовано та проведено
творчий захід дитячих малюнків «Моє енергоефективне
місто у 2050 році» та виставку дитячих робіт. Проведено
вікторину з нагоди відкриття скверу на вулиці
Лятошинського «Зелене місто Житомир, або що знаєш
ти про енергоефективність та клімат у Житомирі?».

Проведено екологічні ігри для дітей та дорослих:
Калькулятор екологічного сліду, флешмоб
«#ЦЯТОРБА». Інтерактивний воркшоп «Зелені» заходи:
виклики і можливості», в якому взяли участь працівники
ключових департаментів Житомирської міської ради, а
також викладачі та студенти ДУ «Житомирська
політехніка».
У Поліському університеті стартувала школа «Агенти
кліматичних змін» – пілотна шкільна освітня платформа,
направлена на підвищення знань, навиків та вмінь учнів
щодо впливу на клімат та адаптації до змін клімату.
Головна мета школи – підготувати агентів кліматичних
змін – молодих людей, обізнаних у проблемі зміни
клімату та здатних самостійно вживати дії із запобігання
та адаптації до її наслідків.
У 2020 році в рамках підтримки загальноєвропейського
заходу "Дні сталої енергії" департаментом економічного
розвитку міської ради організовано та проведено онлайн
гру у фейсбук «Стоп кадр: «Впіймай свою #ЦЯТОРБА».
Проведено онлайн вікторину «Зелене місто Житомир,
або що знаєш ти про енергоефективність та клімат у
Житомирі?», Марафон для енергоменеджерів «Просто
про складне: рейтингова оцінка споживання ресурсів в
будівлях»; онлайн тест: «Перевір себе. Що ти знаєш про
енергоефективність?»; зроблена підбірка мультфільмів
для дітей про відновлювані джерела енергії, клімат,
переробку сміття, громадське здоров’я - екологічний
слід людини та про шкоду пластику.

В рамках проєкту «Кліматичні амбіції Євромолоді» на
природничому факультеті Житомирського державного
університету імені Івана Франка проведено гру
«Кліматичний колаж в Україні». Участь взяли 3 команди
студентів 1-2 курсів природничого факультету.
У 2018 році управління у справах сім’ї, молоді та спорту
міської ради спільно з Житомирським міським
культурно-спортивним центром започаткували
проведення міського конкурсу дитячої творчості
«Збережемо енергію – збережемо планету». Конкурс
сприяє вихованню екологічної свідомості у дітей, окрім
того виявляє та підтримує обдарованих дітей та
молодь в галузі літератури та образотворчого мистецтва.
У 2018 році в ньому взяли участь 250 житомирян, з них
235 дітей та молодих людей подали свої твори на
конкурс малюнків, а 15 - продемонстрували свій
поетичний талант.
У 2019 році в конкурсі взяли участь 235 юних
художників та 13 юних поетів.
У 2020 році на конкурс надійшло 182 роботи, з них 162
малюнки, 2 прозових та 18 поетичних творів. Вік
учасників конкурсу – діти від 6 до 18 років. Тематики
заходу: економія електроенергії, тепла, води; зменшення
забруднення довкілля; зелена енергія. екологія і COVID19.

Заклади освіти працюють за навчальними програмами,
затвердженими МОН України, курсу біології і екології,
державними загально-дидактичними програми, в яких
представлені всі розділи освітньо-виховного процесу
ДНЗ, використовують у своїй роботі «Збірник
навчальних програм, курсів за вибором, факультативів»
екологічного спрямування тощо.
Проводяться тижні екології, класні години, конкурси
малюнків, написання диктантів та рефератів на дану
тематику, проходять різноманітні природоохоронні
акції: «Твій внесок у красу міста!», «Парад квітів біля
школи», «Зробимо Україну чистою» тощо.
Творча група вчителів біології розробила практичний
посібник «Кліматичні краплі» як інструмент скорочення
викидів парникових газів та адаптації до змін клімату».
Щорічно проводиться міський етап Всеукраїнського
конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля наш
спільний дім» та міський екологічний фестиваль дітей і
педагогів «Голос Землі», юні екологи є активними
учасниками обласного Всеукраїнського фестивалю
екологічної творчості молоді «Свіжий вітер». На базі
Поліського національного університету для учнів 7-8
класів працює екологічна школа «Агенти кліматичних
змін».

Команди учнів м. Житомира є активними учасниками
Національного туру Міжнародного конкурсу
молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і
середовище», Всеукраїнського конкурсу «Intel ЕкоУкраїна» Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напрямку, Всеукраїнської олімпіади «DreamECO» за що
отримують дипломи переможців, грамоти, сертифікати
учасників та нагороди.

2.2. Впровадження
екологічної просвіти
мешканців міста,
керівників підприємств та
інших суб'єктів
господарювання всіх
організаційно-правових
форм, державних
посадовців та службовців

Організація екологічної
Департамент
просвіти серед мешканців економічного розвитку
міста, керівників
міської ради
підприємств, суб'єктів
господарювання всіх
організаційно-правових
форм, посадовців та
службовців

Школярі систематично беруть участь у міських,
обласних та Всеукраїнських еколого-натуралістичних та
природоохоронних масових заходах (акції, конкурси,
виставки, фестивалі, екологічні походи, екологопатріотичні ігри тощо).
У 2019 році в рамках підтримки загальноєвропейського
заходу "Дні сталої енергії" департаментом економічного
розвитку міської ради організовано навчальну екскурсію
для голів ОСББ на ТОВ «Центр фільтрації води», ТОВ
«Бліском», ТОВ «Центр утеплення», ТОВ «ЕКТАПРОМ»; навчання енергоменеджерів бюджетних
установ міста; відбулась демонстрація відеороликів на
тему енергоощадності та збереження клімату для
мешканців громади на головній пішохідній вулиці міста
Житомира. Проведено 2 навчання та анонсовано 22
семінари для управителів багатоквартирних житлових
будинків.

У 2020 році департаментом економічного розвитку
міської ради організовано та проведено всеукраїнський
вебінар на тему: "Переваги встановлення теплових
насосів та сонячних колекторів" із залученням місцевого
підприємства, яке займається встановленням теплових
насосів та ін. Проведено онлайн захід «Ярмарок
енергоефективності» в рамках Днів сталої енергії.
Інформаційна кампанія соціально-екологічного проєкту
#ЦЯТОРБА.
За підтримки проєкту "Угода мерів-Схід" організовано
та проведено онлайн навчання «Ефективна експлуатація
будівель та енергоспоживаючого обладнання в
бюджетній сфері» для завідуючих господарством
закладів бюджетної сфери. Зроблено підбір фільмів про
відновлювані джерела енергії, про клімат для дітей, про
переробку сміття, громадське здоров’я - екологічний
слід людини, про шкоду пластику.
Організовано та проведено 5 навчань для управителів
багатоквартирних житлових будинків. Анонсовано 148
вебінарів. У рамках проєкту «Енергоефективність у
громадах ІІ», що впроваджується GIZ, з метою
підвищення інституційної спроможності міст та ОТГ у
сфері енергоефективності та енергоменеджменту
працівники Житомирської міської ради пройшли онлайн
навчання на тему: «Основи муніципального
енергоменеджменту».
Відбувся тренінг для енергоменеджерів Житомирської
міської ради в рамках проєкту«Енергоефективність у
громадах ІІ» GIZ.
Анонсовано онлайн захід для працівників виконавчих
органів міської ради та депутатів "ЕнергоШкола
депутата й управлінця".

В рамках урбаністично-культурного фестивалю
"Майстерня міста" у вересні 2020 року реалізовано
проєкт "Відеоекскурсія на комунальні підприємства, які
впроваджують енергоефективні проєкти". Взято участь у
флешмобі #ЗмінююМісто проєкту "Партнерство для
розвитку міст" ПРОМІС через який поширено кейс
співпраці влади з громадськістю через розробку заходів
щодо ефективного використання енергетичних ресурсів,
розвитку відновлюваних джерел енергії та сталого
розвитку території громади.
Відкриття екомаршрутів Управління комунального Упорядковано та розчищено 20,1 тис. м. пог.
по лівому та правому
господарства міської ради, прибережних смуг річок Путятинка, Кам’янка, Лісова,
Руденка, Крошенка, території геологічних пам’яток
берегах річок Кам'янка й КП "Інспекція з
благоустрою м.Житомира" природи місцевого значення – скель «Чотири брати» та
Тетерів
міської ради
«Голова Чацького». Питання щодо створення
екомаршрутів буде додатково винесено на розгляд
робочої групи.
2.3. Стимулювання
Запровадження
Департамент
Розгляд питання на засіданні робочої групи планується у
впровадження екологічного екологічного менеджменту економічного розвитку
2021 році.
менеджменту на
на підприємствах
міської ради
підприємствах, в
установах, організаціях,
зон відпочинку, зелених
зон у районах міста та
передмістя
Створення та розвиток
зон відпочинку, зелених
зон у районах міста та
передмістя

Управління комунального У 2019 році завершено реконструкцію скверу на розі
господарства міської ради вулиць Небесної Сотні та Лятошинського,
«Європейського скверу на Крошні».
Триває капітальний ремонт благоустрою території
набережної річки Тетерів. Будівельна готовність об’єкта
становить 85,0%.

Здійснено реконструкцію громадського простору на
Польовій. Завершено реконструкцію фонтану
«Космонавт». Рівень виконаних робіт становить 90,0%.
В мікрорайоні Корбутівка здійснено реконструкцію
території благоустрою з організацією скверу «Музей
каменю Житомирщини». Рівень будівельної готовності
становить 90,0%.
В мікрорайоні Маликова завершено будівництво
каскадних сходів до річки Кам’янка. В районі бульвару
Польського встановлено музичне обладнання до
«Музичного фонтану щастя», висаджено 571 кущ троянд
різних сортів.
Триває реконструкція території благоустрою бульвару
Нового. Рівень виконання будівельних робіт становить
50,0%.
Триває облаштування скейт-парку на бульварі Новому.
Рівень будівельної готовності становить 60,0%.
Стратегічні ціль 3
Досягнення європейських стандартів енергоефективності та енергозбереження
3. 3.1. Стимулювати розвиток
Департамент
використання
економічного розвитку
відновлювальних джерел
міської ради, управління
енергії
комунального
господарства міської ради

В рамках підписаного меморандуму про співпрацю між
міжнародною неурядовою організацією 350.org та
Житомирською міською радою було розроблено
дослідження науковців Інституту економіки та
прогнозування НАНУ про перехід на 100% ВДЕ. Подано
заявку на участь у проєкті «Просування енергетичних
рішень в громадах (приклади з практики)» за підтримки
ГО «Екоклуб» та Міністерства закордонних справ
Норвегії.

3.2. Поширення
енергозберігаючих та
енергоефективних
технологій у новому
будівництві, транспорті,
житлово-комунальному
господарстві та інших
сферах

У 2020 році вивчено поточний стан, зібрана інформація
для встановлення теплових насосів по забезпеченню
гарячого водопостачання у ЖЗДО №65 в рамках проєкту
«Просування енергетичних рішень в громадах (приклади
з практики)» за підтримки ГО «Екоклуб» та
Міністерства закордонних справ Норвегії.
Однак через запровадження заходів з протидії
поширення коронавірусної інфекції COVID-19 участь у
проєкті зупинена.
2021 рік. Заплановано здійснювати подальший пошук та
залучення проєктів у сферу відновлюваних джерел
енергії, поширення результатів проєктів з використання
відновлюваних джерел енергії.
У 2020 році в рамках урбаністично культурного
Департамент
фестивалю "Майстерня міста" реалізовоно проєкт
економічного розвитку
міської ради, управління "Відеоекскурсія на комунальні підприємства, які
транспорту міської ради, впроваджують енергоефективні проєкти". Такими
підприємствами стали КП "Житомирське трамвайноуправління житлового
господарства міської ради, тролейбусне управління" міської ради, КП
управління комунального "Житомирводоканал" міської ради, КП
господарства міської ради "Житомиртеплокомуненерго" міської ради та КП
"Міськсвітло" міської ради. Планується подальше
розповсюдження відеоекскурсій на комунальні
підприємства, які впроваджують енергоефективні
проєкти серед мешканців інших громад та партнерів.
У 2019-2020 рр. проведено роботи по ремонту віконних
і дверних блоків у місцях загального користування 29
житлових будинків ОСББ. Проведено капітальний
ремонт віконних блоків у місцях загального
користування житлового будинку за адресою:
м.Житомир, вул.Чорновола, 6.

3.3. Використання
відновлювальних джерел
енергії у сфері
теплопостачання та
електрогенерації

Використання
Управління комунального
відновлюваних джерел
господарства міської ради
енергії мешканцями міста,
суб'єктами
господарювання,
установами та
організаціями

Стратегічні ціль 4
Збалансований розвиток зелених зон міста та передмістя
4.1. Відновлення,
Сквер біля дому
реконструкція та
2023-2030 роки
збільшення рекреаційних і
природно-заповідних зон
міста

За фінансової підтримки Державного секретаріату
Швейцарії з економічних питань (SECO) тривають
роботи по будівництву електростанції на
альтернативному паливі на території районної котельні
РК-10 (провулок 1-й Винокурний, 36-а). Буде
встановлено установку органічного циклу Ренкіна.
Обладнання одночасно вироблятиме тепло і
електроенергію. Потужність електростанції 1,2 МВт
електричної та 7,1 МВт теплової енергії. У якості палива
буде використовуватись тріска деревини. Рівень
виконання будівельних робіт становить 60,0%.
Частка котелень, переведених на альтернативні види
палива від загальної кількості котелень, які надають
послуги з теплопостачання населенню, установам та
організаціям бюджетної сфери та іншим споживачам
становить 8,7%.

Управління комунального Проведено капітальний ремонт, влаштування ігрового та
господарства міської ради, спортивного простору "Дитячий парк "Моя дитяча мрія"
управління житлового
за адресою Бульвар Польський, 7 м.Житомир
господарства міської ради

Реконструкція Гідропарку Управління капітального
2023-2030
будівництва міської ради,
управління культури
міської ради

До міської цільової Програми «Будівництво
(реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів
комунальної власності Житомирської міської об'єднаної
територіальної громади на 2021-2023 роки» включено
заходи на 2021 рік:
Реконструкція човникової станції (влаштування бази
водних видів спорту) в Гідропарку м. Житомира, з
орієнтовним обсягом фінансування 5800,0 тис.грн;
Реконструкція території Гідропарку в місті Житомирі з
розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту
(Гідропарк, м. Житомир), з орієнтовним обсягом
фінансування - 17700,0 тис.грн;
Реконструкція центральної алеї в Гідропарку (1-ша черга
будівництва) в м. Житомирі, з обсягом фінансування 3000,0 тис. грн.
Планується за два роки реконструювати гідропарк і
створити зони для різних видів відпочинку - зона
затишного відпочинку, спортивна зона, дитячі зони,
контактний зоопарк, велотрек тощо.
2021 рік.
З метою оперативного відпрацювання питань, що
можуть виникнути при реалізації проєкту реконструкції
Гідропарку, розпорядженням міського голови від
01.02.2021 № 87 створено робочу групу.
16 лютого відбулося засідання робочої групи. Під час
засідання робочої групи були обговорені питання щодо
створення на території парку спортивної й розважальної
зон, вуличного кінотеатру, канатного парку тощо.
Пропозиції та зауваження, озвучені під час засідання,
будуть використані для поліпшення та детальної
візуалізації проєкту реконструкції Гідропарку.

4.2. Очищення водойм та
Очищення річок Тетерів та Управління комунального
Кам'янка
облаштування зон
господарства міської ради
активного відпочинку біля
води
Облаштування зон
відпочинку вздовж річки
Кам'янка
2021-2023 роки

4.3. Облаштування
пішохідних та
велосипедних маршрутів,
що пов'язують публічні
простори, зони відпочинку,
зелені зони у районах міста
та передмістя

Упорядковано та розчищено прибережну смугу річки
Кам'янка.
Ліквідовано 44 несанкціонованих скидів каналізаційних
стоків від приватних будинків до річок міста.

Управління комунального В мікрорайоні Маликова завершено будівництво
господарства міської ради каскадних сходів до річки Кам’янка.

Управління транспорту та У 2018 році в рамках реалізації проектів Бюджету участі
зв'язку міської ради
«Чиста річка Кам’янка та благоустрій пляжної
території», «Будівництво доріжки з твердим покриттям
ФЕМ вздовж річки Кам’янки» облаштовано пішохідний
та велосипедний маршрути вздовж річки Кам’янка.

Формування зелених
Управління комунального Розгляд питання на засіданні робочої групи планується у
екранів між пішохідною й господарства міської ради 2022 році.
транспортною частиною
вулиці Покровської
2023-2030 роки

Інформація про виконання завдань та реалізацію проєктів пріоритету "Інклюзивне місто"
Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року
№
з/п

Опис завдання відповідно
до Концепції

Проект

Стратегічна ціль 1
Забезпечення рівних можливостей для всіх
1 Забезпечити доступність
міської інфраструктури для
всіх категорій суспільства

Виконавчий орган міської
ради - відповідальний за
надання інформації

Департамент соціальної
політики міської ради,
департамент освіти міської
ради, управління охорони
здоров'я міської ради,
управління культури,
управління у справах сім'ї,
молоді та спорту міської ради,
управління комунального
господарства міської ради,
управління житлового
господарства міської ради,
управління транспорту та
зв'язку міської ради, управління
капітального будівництва
міської ради

Інформація про виконання за 2019, 2020 роки
та план на 2021 рік

При розробці проєктної документації враховуються
вимоги ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і
споруд.
Заклади культури міста повністю забезпечені
доступністю для маломобільних верств населення.
Спортивні об'єкти міста (майданчики, ДЮСШ) та
підліткові клуби доступні для всіх категорій
мешканців. У місцях, де неможливо встановити
пандус, облаштовано кнопку виклику.
Забезпечено доступність до всіх об'єктів соціальної
сфери.

Управління охорони здоров'я У 2020 році, з метою забезпечення доступності для
міської ради
маломобільних та інших верств населення з
індивідуальними потребами, в КП "Стоматологічна
поліклініка" № 2 проведено поточний ремонт
санвузла.
Завершено реконструкцію нової амбулаторії за
адресою: вул. Покровська, 159, яка відповідає
вимогам доступності та комфорту на сучасному
рівні.

Для зручності осіб з обмеженим зором всі
амбулаторії оснащено вивісками з шрифтом Брайля.
У 2021 році планується продовжити реалізацію
даного заходу іншими закладами охорони здоров'я.
У 2020 році в міських закладах охорони здоров'я
проведено технічне обстеження будівель та
територій з метою визначення доступності до них
для всіх категорій суспільства. За результатами цих
обстежень встановлено:
- КП «Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка» ЖМР, КП
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
ЖМР, КП «Стоматологічна поліклініка №2» ЖМР,
КП «Дитяча стоматологічна поліклініка» ЖМР, КП
«Центр захисту тварин» ЖМР – доступність
забезпечено в повній мірі;
- КП «Лікарня №1» ЖМР, КП «Дитяча лікарня імені
В.Й.Башека» ЖМР, КП «Стоматологічна
поліклініка №1» - доступність не забезпечена в
повній мірі. Недоліки будуть усунені шляхом
виконання рекомендацій, зазначених у звітах
експертів.
На етапі виконання проєктних робіт на проведення
реконструкцій, капітальних ремонтів будівель та
приміщень закладів охорони здоров'я
передбачаються умови для вільного доступу до них
всім категоріям суспільства.

Управління комунального
господарства міської ради

Управління житлового
господарства міської ради

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

На підпорядкованих управлінню комунального
господарства міської ради комунальних
підприємствах, що надають послуги населенню,
забезпечено доступність для всіх категорій
громадян, на КП "Житомирводоканал" облаштовано
пандус та кнопка виклику, на КП
"Житомиртеплокомуненерго" - пандус.
Управлінням житлового господарства міської ради з
метою вивчення питання облаштування у
багатоквартирних будинках пандусів (підйомників),
проведено збір інформації про перелік осіб з
інвалідністю, які проживають у багатоквартирних
будинках та переміщуються за допомогою колісних
крісел.
При проведенні робіт з капітального і поточного
ремонту асфальтобетонного покриття при
необхідності проводиться пониження бортового
каменю.
Водії та кондуктори громадського транспорту
проходили навчання щодо особливостей надання
транспортних послуг особам з інвалідністю:
2019р.: водіїв - 575; кондукторів - 172
2020р.: водіїв - 575; кондукторів - 172
2021р.: водіїв - 575; кондукторів - 172
У 2020 році придбано 38 низькопідлогових
тролейбусів
У 2021 році заплановано придбання ще 12 одиниць.
Забезпечено роботу 31 світлофора із системою
озвучення для осіб з вадами зору (у 2020 році
встановлено 1 такий світлофор)

Безбар'єрний простір у
навчальних закладах міста
2019-2021 року
Інклюзивний шкільний
автобус 2019-2020 роки

Департамент освіти міської
ради

Рейтинг доступності
публічних закладів 20192020 роки (проведення
аудиту публічних закладів
міста на предмет їх
інфраструктурної
доступності для людей з
обмеженою мобільністю,
батьків з дітьми)

Департамент соціальної
політики міської ради

Департамент освіти міської
ради

Департаментом освіти міської ради ведеться робота
щодо створення безбар'єрного простору у закладах
освіти
Для людей з обмеженими фізичними можливостями
функціонує спеціально обладнаний автотранспорт
«Соціальне авто». У 2020 році придбано за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету ще 2 таких
авто на суму 2,4 млн.грн.
За інформацією департаменту освіти міської ради
потреба у функціонуванні спеціально облаштованого
транспорту для перевезення учнів з обмеженою
мобільністю відсутня.
Департаментом соціальної політики підготовлено
Критерії відповідності об'єкта вимогам щодо
забезпечення його доступності для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп
населення. Управлінням молоді і спорту було
оголошено про можливість отримання гранту
громадськими організаціями на проведення
моніторингу забезпеченості дитячими просторами у
публічних закладах міста (дитячі кімнати, куточки,
столи для пеленання дітей тощо, проте жодна
громадська організація не виявила бажання взяти
участь у конкурсі

Доступні тротуари та
пішохідні переходи 20192020 роки

Управління транспорту та
зв'язку міської ради,
управління капітального
будівництва міської ради

В Програмі соціального захисту населення
Житомирської міської об'єднаної територіальної
громади на 2021- 2025 роки передбачено захід щодо
проведення аудиту публічних закладів міста
(адміністративні, навчальні, спортивні, розважальні,
торгові заклади, заклади культури тощо) на предмет
їх інфраструктурної доступності для осіб з
обмеженими фізичними можливостями, батьків з
дітьми, інших маломобільних груп населення, термін
виконання 2021-2025 роки.
При проведенні капітального ремонту доріг,
тротуарів на пішохідних переходах облаштовуються
знижені бюрдюри з похилими з'їздами. З метою
забезпечення доступності для людей з порушенням
зору пішохідні переходи, зупинки громадського
транспорту облаштовуються тактильною плиткою.
При розробці проектної документації без виключень
враховуються вимоги ДБН В.2.2-40:2018
Інклюзивність будівель і споруд.
У 2019 році під час капітального ремонту вул.
Перемоги здійснено пониження бортового каменю в
р-ні пішохідних переходів.

Система орієнтування та
інформування 2019-2025
роки

Управління транспорту та
зв'язку міської ради,
департамент соціальної
політики міської ради

У 2020 році: по вул. В. Бердичівській (від м-ну
Соборного до вул. Жуйка) та вул. Київській (від м-ну
Соборного до вул. Небесної Сотні) здійснено
капітальний ремонт а/б покриття, понижено
бортовий камінь на переходах, тротуари
облаштовані плиткою, у тому числі тактильною, як
стоп-лінії на пішохідних переходах та окремих
зупинках громадського транспорту. По вул.
Чуднівській, М.Грушевського (від вул. Перемоги до
вул. Східної) - під час поточного ремонту здійснено
пониження бортового каменю на пішохідних
переходах.
Крім того, сформовано та погоджено комісією з
безпеки руху перелік вулиць та провулків, де
необхідно побудувати тротуари.
У 2021 році заплановано капітальний ремонт
тротуару з облаштуванням його плиткою, в т.ч.
тактильною по вул. Театральній (від вул. В.
Бердичівської до вул. Київської) навпроти
телецентру.
Проект виконується в рамках Програми розвитку
громадського транспорту Житомирської міської
об’єднаної територіальної громади. У 2019 році в
електротранспорті встановлено 25 інформаційних
систем, придбано 53 мобільних валідатори для
кондукторів та 71 стаціонарний. На зупинках
громадського транспорту в рамках реалізації проекту
Бюджету участі «Європейські електронні табло
прогнозування транспорту на зупинках» встановлено
13 електронних табло прогнозування часу приїзду
громадського транспорту. В комунальному
громадському транспорті автоматично
оголошуються назви зупинок.

У 2020 році на конкурсних засадах визначено
оператора системи GPS-моніторингу для
громадського транспорту. Комунальним
підприємством "Житомиртранспорт" міської ради
укладено договір з ТОВ "Дозор Україна" щодо
впровадження системи управління та супутникового
моніторингу громадського транспорту
У 2021 році заплановано підключення міського
громадського транспорту до системи GPSмоніторингу, відслідковування руху в режимі
реального часу на сайті https://city.dozor.tech/ та у
мобільному додатку.
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Впроваджувати заходи, що Соціальна реклама 2019сприятимуть підвищенню 2023 роки
загального рівня
толерантності в суспільстві

Управління по зв'язках з
громадськістю міської ради,
департамент соціальної
політики міської ради,
управління у справах сім'ї,
дітей та молоді міської ради,
служба (управління) у
справах дітей міської ради,
Житомирський міський
центр соціальних служб
міської ради

Упродовж 2019-2020 років управлінням у справах
сім’ї, молоді та спорту виготовлено та поширено
більше 50 видів різнопланової соціальної реклами з
питань здорового способу життя, збереження
репродуктивного здоров’я, протидії насильству та
формуванню культури миру і недискримінації,
протидії ВІЛ/СНІДу, протидії торгівлі людьми,
популяризації відповідального батьківства, протидії
булінгу, інформування про інформаційну безпеку
дітей, популяризації ідеї гендерної рівності та іншої
тематики. Інформація поширювалася різними
каналами, зручними для різних груп жінок/дівчат і
чоловіків/хлопців (розміщення на сайті та сторінках
у соціальних мережах, друкована продукція
поширювалася через заклади освіти різних рівнів,
бібліотечні заклади, ЦНАП, під час проведення
заходів тощо)

У разі надання інформації виконавчими органами
міської ради щодо створення соціальної реклами
управління по зв'язках з громадськістю міської ради
в межах своєї компетенції розміщує її на офіційному
сайті, в соціальних мережах, розсилає ЗМІ.
З метою інформування населення з питань
соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку
сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та родин
патронатних вихователів службою (управлінням) у
справах дітей міської ради:
У 2019 році розроблено та виготовлено буклети,
виставковий стенд, інформаційні банери, календарі,
значки та іменні таблички (шильди).
За 2019-2020 роки у розділі «Новини» сайту
Житомирської міської ради було розміщено понад
30 інформаційних матеріалів
У 2020 році розроблено та розповсюджено
1500 буклетів та брошур.
У 2021 році планується продовжити роботу із
створення різноманітної соціальної реклами, що
покликана змінювати сприйняття та допомагати
робити суспільство кращим (інформування
населення щодо розвитку сімейних форм
виховання). На реалізацію цього заходу у Програмі
забезпечення та захисту прав дітей Житомирської
міської об’єднаної територіальної громади на 20192021 роки на 2021 рік передбачено 14,0 тис.грн.
(брошури, буклети, еко-сумки з логотипом, чашки з
логотипом).

Житомирським міським центром соціальних служб
міської ради здійснюється створення, виготовлення
та розповсюдження соціальної реклами ( у вигляді
листівок, брошур, плакатів, білбортів), спрямованої
на утвердження позитивних життєвих цінностей,
попередження домашнього насильства,
профілактики негативних явищ у дитячому та
молодіжному середовищі; соціальної реклами щодо
створення прийомних сімей, дитячих будинків
сімейного типу, патронатних сімей; соціальної
реклами, спрямованої на відзначення пам'ятних дат
та подій, пов'язаних з АТО/ООС, іміджевої реклами
Центру. У 2019 році розроблено, виготовлено та
розповсюджено 6 тис. екз. соціальної реклами, на що
спрямовано 8,1 тис. грн., у 2020 році - 7 тис. екз.,
спрямовано 8,2 тис. грн. На реалізацію заходу у 2021
році передбачено 7 тис. грн.
Гроші за час 2019-2025
роки (з метою
популяризації
волонтерства: час,
витрачений у
волонтерських проектах,
конвертується у "валюту")

Управління у справах сім'ї,
дітей та молоді міської ради,
Житомирський міський
центр соціальних служб
міської ради

Волонтери, які залучаються до проведення
спортивних та молодіжних заходів управління у
справах сім’ї, молоді та спорту міської ради у 20192020 роках, нагороджувалися подяками та
заохочувальними призами, також вони отримували
сувенірну продукцію (футболки, кепки, чашки,
блокноти, ручки, книжки, екосумки, квитки на
відвідування культурних та спортивних заходів
тощо) з логотипами міста та окремого заходу (за
наявності). Означена практика буде продовжена і у
2021 році.

Портал соціальної взаємодії Департамент соціальної
2019-2021 роки
політики міської ради

Дитячий простір у
публічних закладах 20192021 роки

Департаментом соціальної політики міської ради
створено сторінку в соціальній мережі «Facebook» з
метою інформування мешканців Житомирської
міської ОТГ щодо останніх змін та нововведень в
законодавстві, що стосується безпосередньо
соціального захисту населення.
Міністерством соціальної політики України за
підтримки Світового банку впроваджується пілотний
проект «Рука допомоги». Мета проекту — допомогти
вимушеним переселенцям та членам
малозабезпечених сімей позбутися залежності від
соціальних виплат, отримати достойну роботу або
заснувати власний бізнес. Даний проєкт реалізується
на території Житомирської міської об’єднаної
територіальної громади.
Управління охорони здоров'я В Центрі надання соціальних послуг "Прозорий
міської ради, управління
офіс" за адресою: м.Житомир, площа Польова 8,
культури міської ради, Центр передбачена кімната для тимчасового перебування
надання адміністративних
дітей відвідувачів.
послуг міської ради,
департамент соціальної
політики міської ради
Починаючи з 2019 року в усіх дитячих амбулаторіях
створено зручні зони очікування - кімнати та
куточки для мам з дітьми, які оснащено сучасними
зручними меблями, дитячими безкаркасними
кріслами, телевізорами, розвиваючими іграми тощо.
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Забезпечити збалансовану
участь жінок і чоловіків у
соціально-економічному
житті та на рівні прийняття
управлінських рішень

Запобігання проявам
Управління у справах сім'ї,
сексизму у публічній сфері, молоді та спорту міської
рекламі та ЗМІ 2019-2020 ради
роки

Упродовж 2019 - 2020 років управлінням у справах
сім’ї, молоді та спорту міської ради проведено низку
заходів, спрямованих на інформування та
запобігання сексизму:
У 2019 році проведено:
- Тренінг «СЕКСИЗМ і ДИСКРИМІНАЦІЯ в
РЕКЛАМІ та МОЖЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ» в
рамках проєкту «Гендерна майстерня для посадових
осіб місцевого самоврядування» (управління у
справах сім’ї, молоді та спорту міської ради);
- Інформаційна кампанія «Протидія сексизму в
рекламі» (управління у справах сім’ї, молоді та
спорту міської ради спільно з ЖОМГО «Паритет»);
- Тренінгові заняття «Дискримінація за ознакою
статі та сексизм» для учнівської молоді, яка
оздоровлювалася у ПЗОВ «Супутник» (5 занять).

У 2020 році:
- Інформація про критерії визначення наявності
дискримінації за ознакою статі у рекламній та
маркетинговій продукції, як поскаржитися на сексистську
рекламу висвітлено на сайті Житомирської міської ради
в рубриці "Рівні можливості";
- Тренінгове заняття для соціальних працівників ДНЗ
«Дискримінація за ознакою статі та сексизм» (управління
у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з
департаментом освіти міської ради );
- Інтерактивне інформування «Дискримінація за ознакою
статі та сексизм» у підліткових клубах МКСЦ
(управління у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з
МКСЦ) ;
- Інформаційна кампанія #cтопсексизм, що включала
виготовлення та поширення інформаційних матеріалів,
трансляцію відеороликів у маршрутних таксі
Житомирської міської територіальної громади
(управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської
ради);
- Започатковано проведення громадського моніторингу
наявності сексистської реклами серед контенту
зовнішнього рекламного простору Житомирської міської
територіальної громади.

Заплановано на 2021 рік:
- Опитування щодо поширення гендерних стереотипів
серед молоді Житомирської територіальної громади
(управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської
ради, лютий-березень);
- Проведення громадського моніторингу наявності
сексистської реклами серед контенту зовнішнього
рекламного простору Житомирської міської
територіальної громади (управління у справах сім’ї,
молоді та спорту міської ради міської ради, березеньлистопад);
- Проведення інформаційної кампанії щодо формування
моделі поведінки, вільної від стереотипних уявлень про
ролі жінок і чоловіків у різних сферах життєдіяльності
громади та суспільства (трансляція відеороликів на LEDекранах та у маршрутних таксі, виготовлення та
поширення тематичних плакатів під час проведення
локальних заходів) - управління у справах сім’ї, молоді та
спорту міської ради, вересень-жовтень;
- Реалізація проєкту «Жіночі портрети лідерства»
(управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської
ради міської ради спільно з ГО «Скриня корисних справ»,
лютий-травень);
- Реалізація проєкту «Гендерні студії» (управління у
справах сім’ї, молоді та спорту міської ради міської
ради спільно з ЖОМГО «Паритет», березень-червень).
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Здійснювати інтеграцію
вразливих категорій
мешканців через розвиток
центрів підтримки та
соціального
підприємництва

Центр соціальнопсихологічної допомоги
самотнім особам та особам
із дітьми, які перебувають у
складних життєвих
обставинах 2019-2023 роки

Департамент соціальної
політики міської ради,
Житомирський міський
центр соціальних служб
міської ради

Житомирським міським територіальним центром
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Житомирської міської ради обслуговується
більше 6,0 тис. підопічних (пенсіонерів, ветеранів
війни та праці, одиноких, малозабезпечених
громадян, які перебувають в скрутних життєвих
обставинах та потребують допомоги), в тому числі
1,9 тис. одиноких непрацездатних громадян. Під час
поширення гострої респіраторної хвороби COVID19, працівники Центру забезпечували доставку
продуктових наборів та предметів першої
необхідності підопічним Центру, які потрапили в
групу ризику та потребували додаткової підтримки.
За 2020 рік надано 2696 перукарських послуг,
пошито та відремонтовано - 769 виробів одягу.
Одинокі непрацездатні громадяни, особи з
інвалідністю, інші громадяни, які потрапили в
скрутне становище та потребують сторонньої
допомоги, отримали лікувально-терапевтичний
масаж та інші види медичних послуг (у тому числі
отримали 1696 послуг аромотерапії, курс лікування
на електротерапевтичному апараті - 1209 послуг,
курс магнітотерапії - 749 послуг, заварювання
фіточаїв - 2511, курс лікувальної фізкультури - 1341,
масажу - 384, окуляри «Новомедікал» - 743, коврик
«Новомедікал» - 747, вимірювання тиску - 4054,
вимірювання температури - 53, надання медичних
процедур за призначенням лікаря на дому - 27).
Працівники медпункту за рекомендацією лікаря
також обслуговують підопічних за місцем
проживання. Всього надано - 13515 медичних
послуг.

Протягом 2020 року 6215 підопічних центру
отримали різні види соціальних послуг, в тому числі
продовольчі товари, одяг, взуття та інші предмети
першої необхідності.
В Центрі комплексної реабілітації для дітей з
інвалідністю Житомирської міської ради протягом
2019 року послуги отримали 224 дитини з
інвалідністю, у 2020 році – 327 дітей з інвалідністю
та дітей групи ризику щодо отримання інвалідності.
Центр здійснює комплексний супровід дітей з
інвалідністю, забезпечує надання реабілітаційних
послуг відповідно індивідуальної програми
реабілітації (психолого-педагогічна реабілітація,
логопедична, дефектологічна корекція, соціальна
реабілітація, фізична реабілітація) та працює з
наступними нозологіями: інтелектуальна
недостатність, дитячий церебральний параліч,
розлади спектру аутизму, органічні ураження
нервової системи.
Житомирський міський центр соціальних служб
міської ради співпрацює з Житомирським обласним
центром соціально-психологічної допомоги, який на
даний час задовольняє потреби міста у напрямку
надання тимчасового притулку самотнім особам та
особам з дітьми, які перебувають у складних
життєвих обставинах. Також проводиться робота з
громадськими організаціями та благодійними
фондами з питання створення центру підтримки
вразливих категорій мешканців громади.

Служба психологічної
допомоги молоді та сім'ям
із дітьми 2019-2020 роки

Житомирський міський
центр соціальних служб
міської ради

В Міському центрі соціальних служб Житомирської
міської ради функціонує структурний підрозділ
"Психологічна служба", в якому 2 психологи
надають консультації особам, які звертаються до
центру та знаходяться у складних життєвих
обставинах. Працює "Клініка - дружня до молоді"
для підлітків і молоді.
Активна зрілість 2019-2021 Департамент соціальної
На базі Центральної міської бібліотеки ім. В.Земляка
роки (створення локальних політики міської ради,
працює «Університет третього віку», метою якого є
центрів дозвілля для людей управління культури міської організація та проведення безкоштовного навчання
поважного віку, де буде
ради
та освітніх заходів для людей поважного віку. В
можливість навчання та
університеті діє чотири факультети: освітньообмін досвідом, творчі
інформаційний, краєзнавчо-просвітницький,
заняття, заняття для
факультет творчості та хобі-факультет. В 6
фізичної культури)
бібліотеках міста діють комунікаційні центри (точки
доступу), в яких громадяни поважного віку мають
можливість вільного доступу до мережі Інтернет.
У відділенні денного перебування Житомирського
міського територіального центру соціального
обслуговування організовано дозвілля для людей
поважного віку, У 2011 році було вперше відкрито
«Університет третього віку».
Основним завданням такої соціально-педагогічної
послуги є організація та проведення безкоштовного
навчання та освітніх заходів для людей поважного
віку. При університеті працюють 4 факультети:
Здорового способу життя, основи медицини та
спілкування; Мистецький; Комп’ютерної
грамотності; Іноземних мов (англійська та німецька
для початківців).

Також, при територіальному центрі працює хор
клубу «Ветеран», гурт «Мелодія души», колектив
«Бабушки-ладушки», гурток «Очумілі ручки» та
театральний клуб «Надія». Підопічні мають змогу
користуватись бібліотекою територіального центру,
яка нараховує більше 700 книжок різної тематики.
Власна справа для
ветеранів АТО 2019-2021
роки (запровадити конкурс
грантів на підтримку
ініціатив ветеранів АТО, в
тому числі на розвиток
бізнесу чи реалізацію
соціальних проектів)

Департамент соціальної
політики міської ради,
Житомирський міський
центр соціальних служб
міської ради, департамент
економічного розвитку
міської ради

Житомирський міський центр зайнятості постійно
проводить семінари з орієнтації безробітних, у тому
числі ветеранів АТО/ООС, на підприємницьку
діяльність. Також безробітні мають можливість
отримати певні знання з основ ринкової економіки,
оподаткування, правових аспектів підприємницької
діяльності, бухгалтерського обліку, бізнеспланування, пройшовши навчання на відповідних
курсах чи відкритих онлайн-ресурсах на
комп'ютерах вільного доступу у центрі зайнятості.
Для інформаційно-консультаційної підтримки
шукачів роботи, які мають намір відкрити власну
справу функціонує "Центр розвитку
підприємництва". Безробітні учасники АТО мають
можливість отримати виплату по безробіттю
одноразово для організації підприємницької
діяльності. Міський центр зайнятості співпрацює із
Фондом громади Житомира та Житомирською
обласною громадською організацією людей з
інвалідністю "Молодь. Жінка. Сім'я" в частині участі
внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих
учасників АТО у грантових програмах з підтримки
самозайнятості та мікропідприємництва.

У 2019 році реалізовано проєкти ГО "АТОШНИК" та
ГО "Житомирський центр реабілітації" за фінансової
підтримки з місцевого бюджету.
Структурним підрозділом Житомирського міського
центру соціальних служб міської ради "Центр
допомоги учасникам АТО/ООС та їх сім'ям, ВПО та
їх сім'ям, сім'ям загиблих при виконанні службових
обов'язків" здійснюється робота щодо інформування
та залучення учасників АТО/ООС до соціальних
проектів, зорієнтованих на навчання, освоєння
професії та відкриття власної справи, зокрема, у
рамках співпраці з Київською школою економіки по
Програмі з підприємницької діяльності для ветеранів
АТО/ООС (набір учасників проводиться до 26
березня 2021р.), та з Житомирською політехнікою
по навчальній Програмі з соціальної адаптації та
професійної перепідготовки у рамках проекту
"Норвегія-Україна. Професійна адаптація.
Інтеграція у державну систему".
Муніципальна служба
Департамент соціальної
медіації (порозуміння) 2019- політики міської ради
2021 роки

Розгляд питання на засіданні робочої групи
планується у 2021 році.

Центр безхатченків 20192020 роки

Департамент соціальної
політики міської ради

Відокремлений підрозділ Житомирської обласної
громадської організації "Милосердя" «Комплексний
заклад соціального захисту для осіб, які потрапили в
складні життєві обставини», надає соціальні послуги,
що спрямовані на соціальний захист бездомних осіб
та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
Упродовж 2020 року соціальні консультаційні
послуги надано 633 особам. Усі клієнти закладу
отримали допомогу у первинному та комплексному
медичному обстеженні. Допомогу у
працевлаштуванні надано 28 особам. Відновлено
документи 31 особі. З метою виявлення бездомних
осіб проведено 374 рейди соціального
патрулювання.
В комплексній Програмі соціального захисту
населення ЖМОТГ на 2021-2025 роки передбачено
захід "Здійснення фінансування для здійснення
заходів, спрямованих на соціальний захист
бездомних осіб та осіб, звільнених з місць
позбавлення волі", з орієнтовним обсягом
фінансування - 1164,2 тис.грн.

Соціальні контейнери
Департамент соціальної
(скринька милосердя) 2019- політики міської ради
2020 роки

Спільно з ЖОГО "Милосердя" в місті за адресами:
вул. Перемоги, 55, вул. Київська, 77, вул. Велика
Бердичівська, 70, вул. Романа Шухевича, 2-а (на
території міських лікарень, Богунської районної
ради, "Глобал") розміщено 4 соціальні контейнери
для збору вживаного одягу, взуття, іграшок та книг
для подальшого сортування та передачі людям, які
цього потребують, встановлені на території міста.
Крім того, речі люди можуть приносити
безпосередньо в «Комплексний заклад соціального
захисту для осіб, що потрапили в складні життєві
обставини» та на його склад по вул. Кибальчича,13.
В засобах масової інформації була поширена
інформація із закликом до суб'єктів господарської
діяльності, що здійснюють продаж продовольчих
товарів, долучитися до акції та встановити у своїх
магазинах "Кошики добра" - куточок, де можна
залишити харчові продукти для тих, хто цього
потребує.

Стратегічна ціль 2
Забезпечення партнерських відносин влади, громади, бізнесу
1 Застосовувати сучасні
Офіційне щотижневе
Управління по зв'язках з
практики комунікації влади, видання міста 2019-2020
громадськістю міської ради
громади і бізнесу через
роки (друковане видання
проведення форумів, фокус- для людей старшого віку
груп, опитувань тощо
про діяльність органів
влади, важливі соціальнокультурні події в місті)

В кінці 2017 року було прийнято рішення про
ліквідацію КП "Інформаційно-видавничий центр"
міської ради, згідно з яким офіційне друковане
видання м.Житомира газета "Місто" перестало
функціонувати. В даний час всі необхідні друковані
інформаційні матеріали замовляються у інших
друкованих ЗМІ міста (116,2 тис.грн)

Соціологічне дослідження
якості життя в місті 20192020 роки

Дослідження потреб
громади 2019-2020 роки

Інформація щодо діяльності органів влади, соціальнокультурні події в місті розміщується на офіційному
веб-сайті Житомирської міської ради, в соціальних
мережах та розсилається засобам масової інформації
міста.
КУ "Агенція розвитку міста" Проведення соціологічних досліджень на території
міської ради
громади заплановано у міській цільовій програмі
"Ефективна влада. Конкурентне місто"
Житомирської міської об'єднаної територіальної
громади на 2021-2024 роки
Виконавчі органи міської
В рамках заходу "Майстерня міста" проведено
ради
дослідження культурних запитів молоді,
підготовлено "Гендерний профіль Житомира",
виготовлено буклет "Гендерний профіль сфери
освіти Житомирської міської ОТГ". Проведено
гендерний аудит безпеки території 1-3 бульварів та
парку ім. Ю.Гагаріна, заплановано проведення
гендерного аудиту доступності і безпеки закладів
охорони здоров'я та прилеглих до них територій
Упродовж 2019 - 2020 років управлінням у справах
сім’ї, молоді та спорту міської ради проведено низку
досліджень потреб громади з різних питань, які
належать до повноважень управління, зокрема:
у 2019 році:
Напередодні оздоровчого сезону влітку 2019 року
управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту
Житомирської міської ради проведено дослідження
«Гендерні аспекти оздоровлення дітей пільгових
категорій м. Житомира»

у 2020 році:
Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту
міської ради спільно з ЖОМГО «Паритет» за
підтримки БФ «Український жіночий фонд»
проведено дослідження потреб багатодітних матерів
м.Житомира . Участь в опитуванні узяли більше 400
жінок.
Дослідження виявило, що найбільшими потребами
багатодітних матерів є вільний час для себе (8090,0%), спілкування (70-80,0%). Такі результати
спостережено у всіх вікових категоріях та незалежно
від кількості дітей. Актуальною потребою також є
професійне навчання (60-70,0%).
Проведені фокус-групи серед багатодітних матерів
підтвердили результати опитування. Актуальною
також залишається проблема інформування цільової
аудиторії про заходи, законодавство, сервіси за
допомогою різних каналів комунікації, в тому числі
поширення інформації через медіа та соціальні
мережі.

2

Стимулювати громадську
активність містян через
використання
партисипативних практик
міського урядування

Управління по зв'язках з
громадськістю, виконавчі
органи міської ради

План на 2021 рік
Проведення дослідження з вивчення потреб і
запитів молоді (дівчат/жінок і хлопців/чоловіків
різного віку) щодо розвитку молодіжної політики у
Житомирській міській територіальній громаді
(квітень-травень 2021).
Проведення опитування та аналізу рівня
задоволеності послугами позашкільної освіти за
місцем проживання, вивчення потреб дівчат і
хлопців щодо розвитку позашкільної освіти за
місцем проживання (травень-червень 2021).
Опитування жінок і чоловіків стосовно
задоволеності послугами та виявлення потреб у
сфері фізичної культури та спорту Житомирської
міської територіальної громади (вересень-жовтень
2021).
За три роки існування (починаючи з 2016 року)
проєкту «Бюджет участі» у Житомирській міській
об’єднаній територіальній громаді реалізовано 40
проєктів. Через маніпуляції та численні порушення
під час голосування за проєкти Бюджету участі у
2019 році депутати Житомирської міської ради
прийняли рішення від 23.04.2019 року №1429
призупинити проведення процедури Бюджет участі
(громадський бюджет) Житомирської міської
об’єднаної територіальної громади. Натомість у 2020
році був проведений конкурс на кращий
загальноміський проєкт Житомирської міської ОТГ,
де виконавчі органи подавали проєкти, а мешканці
громади голосували за них.

День двору/День вулиці
2019-2020 роки
(проведення святкових
заходів та/або толоки з
покращення благоустрою
прилеглих територій)
3 Впровадити
Центр надання
клієнтоорієнтовану систему адміністративних послуг
надання адміністративних і 2019-2020 роки
соціальних послуг
(будівництво нового
приміщення ЦНАПу)

Управління житлового
господарства, управління
комунального господарства
міської ради, управління
муніципального розвитку
міської ради
Центр надання
адміністративних послуг

Щороку проводяться толоки - загальноміської акції з
прибирання міста та прибудинкових територій.
ОСББ активно долучаються до заходу. Окрім збору
сміття, мешканці ОСББ висаджують дерева, квіти,
здійснюють кронування дерев, фарбування дитячих
майданчиків тощо.
Реконструйовано приміщення адміністративної будівлі
Корольовської районної ради для забезпечення
функціонування центру надання адміністративних
послуг, в тому числі послуг соціального характеру
"Прозорий офіс". Відкриття Центру попередньо
заплановано на 15 лютого 2021 року. "Прозорий офіс" –
це сучасна форма надання послуг жителям громади. На
першому поверсі мешканці зможуть отримати
адміністративні послуги. На другому - соціальні послуги
– пільги, субсидії, державні соціальні допомоги та інші.
Офіс інклюзивний, в якому особи з інвалідністю можуть
безперешкодно отримати необхідні їм послуги. В центрі
планують надавати більше 200 видів адміністративних та
соціальних послуг: від реєстрації бізнесу до отримання
пенсійного посвідчення, оформлення пільг, субсидій,
допомог тощо.

Заплановано реконструкцію приміщень адміністративної
будівлі для функціонування "Прозорого офісу" за
адресою: м.Житомир, вул. Перемоги, 55. Виготовлено
проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію
приміщень. До Програми «Будівництво (реконструкція,
капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності
Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
на 2021-2023 роки» включено захід "Реконструкція
приміщень адміністративної будівлі м.Житомира,
пов’язана зі створенням і забезпеченням функціонування
центрів надання адміністративних послуг, у тому числі
послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий
офіс» за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги,55", термін
виконання - 2021 рік. орієнтовний обсяг фінансування місцевий бюджет - 3981,72 тис. грн, державний бюджет 35835,50 тис. грн.

Центр надання соціальних
послуг "Прозорий офіс"
2019-2020 роки

Департамент соціальної
політики міської ради

Після відкриття центру надання соціальних послуг
"Прозорий офіс" буде запроваджено новий підхід в
сфері соціального захисту населення через створення
зручного і доступного середовища, скоординовану
дію всіх служб, спрощення процедур, скорочення
терміну обробки запитів поліпшення якості надання
соціальних послуг.

4 Залучати до реалізації
суспільних послуг
громадські організації і
бізнес, у т.ч. на конкурсній
основі

Департамент економічного
розвитку міської ради,
департамент соціальної
політики міської ради,
управління у справах сім'ї.
молоді та спорту міської
ради, управління культури
міської ради, служба
(управління) у справах дітей
міської ради, Житомирський
міський центр соціальних
служб міської ради,
управління по зв'язках з
громадськістю міської ради

У 2019 році одинадцять громадських організацій
отримали фінансову підтримку з місцевого бюджету
для реалізації соціально-культурних проєктів. У 2020
році продовжено співпрацю та реалізовано наступні
проєкти: ГО "Житомир, зроби голосніше" - проєкт
"Стежка ідентичності", ГО БО "Благодійний фонд
"Надія Є" - проєкт "Всеукраїнський фестиваль конкурс "Зірочко, засвітись!", ГО "Репортер ПРО" проєкт "Про Житомир", ОГО "Студентський
польський клуб" - "Час Федецького".

На 2021 рік в комплексній програмі "Культурний
простір ЖМОТГ на 2021-2023 роки" передбачено
500,0 тис.грн на реалізацію спільних соціальнокультурних проєктів з громадськими організаціями.
8 лютого відбулося перше засідання конкурсної
комісії з надання фінансової підтримки на
реалізацію проєктів (заходів), розроблених
інституціями громадянського суспільства.

Громадські організації спортивного спрямування
беруть активну участь у популяризації здорового
способу життя шляхом проведення масових заходів,
виготовлення соціальної реклами. ГО "Федерація з
веслування на човнах "Дракон" долучається до
благоустрою Гідропарку шляхом здійснення
прибирання, облаштування станції прокату човнів,
тощо. Приватні суб'єкти господарювання надають
фінансову та організаційну підтримку у проведенні
масових спортивних заходів. Найактивніші "Kromberh End Shubert Ukraine", "Полісся продукт",
"Квара продукт", СТО "БУККО", "Євроголд",
паперова фабрика, м'ясокомбінат тощо
У 2019 році департаментом соціальної політики
міської ради організовано та проведено конкурс на
отримання коштів з місцевого бюджету для
здійснення заходів, спрямованих на організацію
денного догляду дітей з комплексними порушеннями
або складними порушеннями розвитку. На жаль,
пропозицій від громадських об'єднань щодо
реалізації проєкту не надійшло.

За результатами конкурсу на отримання коштів з
місцевого бюджету для здійснення заходів,
спрямованих на соціальний захист бездомних осіб та
соціальної адаптації звільнених осіб з місць
позбавлення волі між виконавчим комітетом
Житомирської міської ради та Житомирською
обласною громадською організацією «Милосердя»,
09.12.2019 року укладений договір «Про здійснення
заходів, спрямованих на соціальний захист
бездомних осіб та соціальної адаптації звільнених
осіб з місць позбавлення волі у Житомирській
міській об’єднаній територіальній громаді»
У 2020 році Житомирською міською радою було
виділено дві земельні ділянки виключно під
будівництво двох дитячих будинків сімейного типу
за сприяння благодійного фонду «Міст в життя» під
керівництвом Вільгельма Шрьодера (Німеччина).
Двоповерхові будинки площею 290 кв.м. будуються
«під ключ» за спеціально розробленими стандартами
та планом. Планується, що у 2021 році ці будинки
буде передано новоствореним родинам, що
приймуть на виховання і спільне проживання дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
Також на території облаштують дитячий майданчик
з тренажерами та зоною відпочинку.

У 2020 році під час пандемії COVID-19 благодійні
організації долучилися до забезпечення
продуктовими наборами сімей, в яких виховуються
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування та діти, які опинилися в складних
життєвих обставинах. Так 80 родин отримали
допомогу від благодійного фонду "Хлібний дім", 50
родин - посольства Ізраїлю разом із лідерами
Єврейської спільноти та Почесним Консулом Ізраїлю
у Західних регіонах України паном Олегом
Вишняковим до Міжнародного дня захисту дітей. 23
родин - допомогу від депутата міської ради Раковича
О.І. до Дня Святого Миколая.
У 2019 році завдяки благодійному фонду "Компас"
200 дітей зазначених категорій отримали
подарунки, у 2020 році - 90 дітей.
Одеською митницею Державної митної служби
передано 933 іграшки для дітей зазначеної категорії.
Стратегічна ціль 3
Забезпечення високого рівня громадської безпеки міського середовища
1 Підвищити рівень
Світле місто 2019-2023
Управління комунального
громадської безпеки
роки (модернізація системи господарства міської ради
шляхом планувальних,
освітлення)
інфраструктурних та
організаційних рішень

Житомир — перше місто в Україні, що перейшло на
світлодіодне вуличне освітлення (встановлено 14456
світлодіодних світильників замість ламп
розжарювання на більш ніж 350 вулицях та
провулках)

Безпечне місто 2019-2021
роки (впровадження
спеціального програмного
забезпечення для аналізу
записів камер
відеоспостереження для
оперативного реагування
екстрених служб;
розширення мережі
встановлених камер
відеоспостереження на
перехрестях, спортивних
майданчиках, у
громадських просторах та
громадському транспорті)

Управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту
населення міської ради,
управління транспорту та
зв'язку міської ради,
департамент освіти міської
ради, управління охорони
здоров'я міської ради,
управління комунального
господарства.

У 2019 році завершено виконання проєкту «Вуличне
відеоспостереження в мікрорайоні Маликова «Раді Вас
бачити». Система відеоспостереження забезпечує
цілодобове спостереження та контроль за місцями в’їздувиїзду автомобільного транспорту до (з) мікрорайону,
об’єктами інфраструктури, зонами відпочинку та
прилеглою територією до багатоповерхових будинків.
Всього в мікрорайоні встановлено 41 сучасну камеру
відеоспостереження, з яких 6 спеціалізованих камер
виконують функцію автоматичного розпізнавання
номерів транспортних засобів та 4 – візуальної
ідентифікації облич людей. Для інтеграції
відеоспостереження мікрорайону Маликова з міською
системою відеоспостереження прокладена окрема
магістральна волоконно-оптична лінія зв'язку до КП
"Міський інформаційний центр". Також встановлено 13
камер відеоспостереження на стадіоні «Спартак-Арена»,
11 – в міському ліцеї № 25, на спортивних майданчиках
по вул. Київська – 2 камери, вул. Вітрука – 3 камери, парк
відпочинку ім.Гагаріна («Зелений лабіринт») - 2 камери,
ОСББ та житлові будинки – 30 камер, стоматологічна
поліклініка № 1 - 6 камер відеоспостереження.

У 2020 році встановлено відеокамери: в 6 ОСББ - 32
камери, в районі вул. Селецька - 6 камер (на в'їздахвиїздах провулків Селецький та Комунальний, 2
камери на перехресті вулиць Космонавтів-Селецька,
2 додаткові камери на військовому кладовищі), в
районі скверу Олега Ольжича – 4 камери, на
території села Вереси - 5 камер, з них 4 - на території
школи та 1 - на території сільської ради, у ДНЗ № 44 21 камера. Під час реконструкції об’єктів
здійснюється встановлення 12 камер
відеоспостереження у сквері «Космонавт», 16 – на
набережній річки Тетерів та 10 ‒ на бульварі
Новому, які будуть підключені до міської системи
відеоспостереження після прийняття об'єкта в
експлуатацію та на баланс КП.
Усього міська система відеоспостереження
нараховує 453 камери відеоспостереження, з яких
280 - постійно підключені для відеоспостереження
та архівування на КП "Міський інформаційний
центр" міської ради.
У 2020 році система використовувалася
працівниками територіальних підрозділів
Національної поліції України при розкритті 1283
злочинів та правопорушень.

У 2021 році в рамках реалізації програми "Безпечне
місто" продовжуватиметься робота щодо
подальшого розширення та нарощення міської
системи відеоспостереження за напрямами, а саме:
встановлення додаткових спеціалізованих камер
відеоспостереження, які виконують функцію
автоматичного розпізнавання номерів транспортних
засобів на в'їздах-виїздах з міста;
встановлення обладнання і камер
відеоспостереження в міському комунальному
пасажирському транспорті, на зупинках міського
пасажирського транспорту;
будівництво систем відеоспостереження в
комунальних закладах освіти, на комунальних
підприємствах (об’єктах) житлового господарства,
на підприємствах (об’єктах) комунального
господарства, на спортивних майданчиках, в ОСББ,
житлових будинках та інших об’єктах міської
територіальної громади.
З метою підвищення рівня безпеки в закладах
охорони здоров'я міста, своєчасного та ефективного
реагування на надзвичайні ситуації та події,
придбані міськими закладами закладами охорони
здоров'я у минулих роках системи
відеоспостереження, згідно з рішенням виконавчого
комітету від 04.03.2020 № 225, передано на баланс
КП "Міський інформаційний центр" Житомирської
міської ради.
Камерами відеоспостереження обладнані 17 нових
муніципальних автобусів, 38 нових тролейбусів.
У 2021 році очікується поставка ще 12 одиниць
тролейбусів, що обладнані камерами
відеоспостереження.
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Сприяти оперативній
діяльності екстрених служб

З метою покращення матеріально-технічного
забезпечення Житомирського міського відділу УДСНС у
Житомирській області до виконання завдань за
призначенням у 2019 році придбано: костюм літній
повсякденний робочий в комплекті (куртка, брюки) – 80
комплектів, кепі літнє повсякденне - 80 шт.; у 2020 році
придбано: костюм повсякденний робочий – 63 комплекта;
черевики повсякденні робочі літні – 143 пари; дихальний
апарат «Drager» – 5 одиниць;
бензин автомобільний А-92 – 7510 л.
На 2021 рік в рамках реалізації Програми забезпечення
техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і
територій ЖМОТГна виконання заходу передбачено
500,0 тис. грн.
Також у 2020 році: З метою сприяння матеріальнотехнічному забезпеченню готовності Житомирського
відділу ГУ Національної поліції в Житомирській області
на виконання завдань за призначенням надано субвенцію
з місцевого бюджету у розмірі 300,0 тис. грн на
придбання форменого одягу, запасних частин для
службового транспорту, канцелярських товарів та
проведення ремонтних робіт автотранспорту.
Житомирському прикордонному загону Державної
прикордонної служби України надано субвенцію з
місцевого бюджету у розмірі 200,0 тис. грн на придбання
матеріалів для відновлення системи теплопостачання,
електропостачання та водовідведення.
Управлінню Служби безпеки України в Житомирській
області надано субвенцію у розмірі 4,5 млн грн на
придбання автомобільної техніки, спеціальних технічних
засобів

Сприяти безпечному
співіснуванню людей і
тварин у місті

Відповідальне утримання
КП "Центр захисту тварин"
домашніх тварин 2019-2020
міської ради
роки (популяризація
відповідального утримання
домашніх тварин через
проведення просвітницьких
заходів для власників тварин.
Встановлення стійок з
пакетами для екскрементів у
місцях масового вигулу
тварин. Напрацювання
механізму контролю та
притягнення до
відповідальності за
порушення Правил утримання
собак, котів та інших тварин
на території міста)

У 2020 році стерилізовано 389 собак, 705 кішок, (у 2019
році стерилізовано 1003) кастровано 99 собак та 93 кішки
(у 2019 - 230). В результаті співпраці із ТОВ «Чотири
лапи Україна» у 2019 році додатково стерилізовано та
кастровано 244 кішки. Спільно з волонтерами КП "Центр
захисту тварин" проводиться інформаційнопросвітницька робота серед житомирян щодо гуманного
й відповідального ставлення до тварин. З метою
прилаштування безпритульних тварин у родини постійно
проводяться просвітницькі заходи «Не купуй. Візьми з
вулиці». Впродовж 2019 року проведено тематичні
заходи в рамках загальноміських заходів "День захисту
дітей", "День молоді", організовано фотовиставку
особливих собак "Щастя я бачу так", перший забіг із
собаками "Біжу з другом", просвітницько-розважальний
захід "Модний хвіст - 2019" . Проведено тематичні та
практичні заняття щодо поводження з тваринами з
учнями 4 шкільних закладів.

У 2020 році. Проведено флешмоб ""Не купуй - візьми з
вулиці", онлайн конкурс домашніх улюбленців - "Вухаста
осінь". Проведено тематичні та практичні заняття щодо
поводження з тваринами з учнями та дітьми 8 шкільних
та дошкільних закладів.
Силами підприємства встановлено 100 поїлок для
безпритульних тварин.
За кошти благодійників в мікрорайоні Маликова
збудовано тренувально-вигульний майданчик для собак.

КП "Центр захисту тварин" регулярно розміщує
інформаційні повідомлення та проводить інформаційнопросвітницьку роботу в соціальних мережах (Facebook,
Instagram), на сайті http://tvaryny.zt/ua, працівники
підприємства беруть участь в прямих ефірах на
телебаченні та радіомовленні.
16-17 серпня 2019 року на території міста Житомира було
проведено 2-й офіційний підрахунок безпритульних
собак. За інформацією міжнародної онлайн платформи
Animal-id.info UA, Житомир - один із лідерів по
стерилізації безпритульних собак. Скорочення кількості
безпритульних собак порівняно з 2017 роком становить
20%.
У 2021 році заплановано інформування населення міста
щодо відповідального утримання домашніх тварин
(важливість вакцинації, стерилізації, належний догляд й
вигул тварин) через різні шляхи комунікації (уроки у
навчальних закладах, соц.мережі, міські заходи,
соціальна реклама на білбордах, сітілайтах, у транспорті
тощо).
За підтримки меблевої фабрики "Луч" встановлено 15 сітілайтів із соціальною рекламою щодо відповідального
ставлення до тварин.
За даними закладів Житомирської ТГ у 2020 році,
порівняно з 2017 роком, кількість укусів вуличними
собаками зменшилась на 24%, а домашніми на 42%. У
2020 році до міських медичних закладів звернулися з
приводу укусів власницькими собаками 238 осіб,
безхатніми - 256 осіб. До обласної лікарні за останні три
роки звернулося 928 осіб, з яких 630 звернень щодо
укусів домашніми тваринами, 296 - безпритульними.

Стратегічна ціль 3
Забезпечення підтримки здоров'я мешканців міста через профілактичні заходи та розвиток сімейної медицини
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Підтримувати
спеціалізовані заклади
вторинної медичної
допомоги міжрегіонального
та всеукраїнського значення

Підтримка материнства та Управління охорони здоров'я
дитинства 2021-2023 роки міської ради
(проводити інформаційнупросвітницьку роботу з
популяризації пологових
будинків; створити сервісні
центри обслуговування
родичів породіль на час
госпіталізації)

Інформація про пологові будинки міста періодично
висвітлюється в засобах масової інформації та
соціальних мережах.
КП "Лікарня № 1" ЖМР, структурним підрозділом
якого є пологове відділення, має сторінку в
соціальній мережі фейсбук, через яку ведеться
інформаційно-просвітницька робота.
До числа розміщених публікацій входять: "Чи можна
годувати грудьми під час пандемії COVID-19";
"Всесвітній тиждень грудного вигодовування" тощо.
Пацієнти мають змогу залишити на сторінці відгуки
та поділитися враженнями від перебування у закладі,
у тому числі в пологовому відділенні.
Підприємством висвітлюється інформація щодо
покращення матеріально-технічної бази та отриманої
гуманітарної допомоги для пологової служби.
Відсоток кількості пологів, прийнятих в міському
закладі охорони здоров'я у жінок з інших регіонів до
загальної кількості пологів, у 2019 році складає
32,9%, у 2020 році - 36,6%.
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Розвивати мережу медичних
закладів надання медичної
допомоги - амбулаторій
сімейної медицини

Доступна первинна
медична допомога 20212023 роки (створення
мережі амбулаторій
сімейної медицини)

Управління охорони здоров'я У місті функціонують 20 амбулаторій сімейного
міської ради
лікаря. В 2020 році відкрито нову сучасну
амбулаторію за адресою: вул. Покровська, 159.
В планах на майбутнє, з метою забезпечення
пацієнтів комфортними та сучасними умовами для
надання первинної медичної допомоги, є проведення
робіт з реконструкції існуючих амбулаторій.

Післядипломна освіта
Управління охорони здоров'я
лікарів загальної практики- міської ради
сімейної медицини 20212023 роки (створення
центру підвищення
кваліфікації сімейних
лікарів на базі
Житомирського інституту
медсестринства)

Відповідно до Постанови КМУ від 28.03.2018 № 302
"Про затвердження Положення про систему
безперервного професійного розвитку фахівців у сфері
охорони здоров'я" до основних форм безперервного
професійного розвитку належать: участь у тематичних
школах, семінарах, науково-практичних конференціях,
конгресах, симпозіумах, з’їздах, у симуляційних
тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння
практичними навичками, медичне стажування за межами
закладу, де працює фахівець, дистанційне навчання, у
тому числі з використанням електронних навчальних
ресурсів, навчання на циклах тематичного удосконалення
в закладах (на факультетах) післядипломної освіти тощо.

На території України організаторами (провайдерами)
заходів безперервного професійного розвитку, за які
нараховуються бали, можуть бути МОЗ, Міністерство
охорони здоров’я Автономної Республіки Крим,
структурні підрозділи з питань охорони здоров’я
обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, наукові установи та організації,
заклади вищої освіти та заклади післядипломної освіти,
професійні асоціації та спілки, організації роботодавців,
громадські організації, міжнародні організації, їх
представництва в Україні, міжнародні професійні
асоціації, українські підприємства, інші установи та
організації тощо. Вимоги до таких заходів безперервного
професійного розвитку затверджуються МОЗ.
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Формувати дієві механізми
профілактики захворювань,
інфекцій, травм та інших
чинників, що негативно
впливають на здоров'я
мешканців міста

Комунікаційна компанія
Управління охорони здоров'я
щодо громадського
міської ради
здоров'я 2020-2021 роки
(вести в штат
департаментів працівника,
який інформуватиме
населення міста щодо засад
громадського здоров'я)

Заклади охорони здоров'я у ЗМІ та соціальних
мережах постійно інформують населення щодо
факторів ризику для здоров'я, профілактики
захворювання та ведення здорового способу життя.
У 2020 році в штат управління охорони здоров'я
міської ради посаду працівника для забезпечення
інформування населення міста щодо засад
громадського здоров'я не введено.
Цільовою програмою розвитку охорони здоров'я Житомирської
міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки
передбачено комплекс заходів, спрямованих на розвиток
системи громадського здоров'я, у тому числі:
- збір даних, обмін інформацією стосовно інфекційних хвороб,
неінфекційних захворювань, харчових токсикоінфекцій,
травматизму, у тому числі в режимі реального часу;
- прогнозування епідемічної ситуації, підготовка аналітичних
матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб
тощо;
- моніторинг та реагування на небезпеки для здоров’я населення
під час надзвичайних ситуацій;
- забезпечення імунізації, діагностичного процесу та лікування
за допомогою імунобіологічних засобів тощо;
- впровадження вакцинації проти вірусу папіломи людини
дівчаток вікової групи 9-14 років за згодою батьків з метою
профілактики захворювання на рак шийки матки;
- збереження репродуктивного здоров’я, профілактика
ВІЛ/СНІДу та формування відповідальної поведінки серед
підлітків та молоді щодо власного здоров’я;
-участь у проведенні заходів та акцій, спрямованих на
зменшення впливу на стан здоров’я факторів ризику (нездорове
харчування, низька фізична активність, ризикована поведінка,
алкоголь, тютюн); комунікаційних кампаній з різних аспектів
просування/промоцій здоров’я, формування здорового способу
життя і мотивації населення до такого способу життя;
- надання консультативної допомоги зацікавленим відомствам,
підприємствам і організаціям з питань формування здорового
способу життя.
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Створити медико-соціальні
центри підтримки
особливих категорій
мешканців міста

Паліативна медицина 2021- Управління охорони здоров'я
2023 роки (підготувати
міської ради
проектну документацію та
збудувати хоспіс для
важкохворих чи
невиліковних громадян за
адресою провулок
Енергетичний,3)

Закладами охорони здоров'я укладено договори з
НСЗУ на пакет медичних послуг "Надання
паліативної медичної допомоги дорослим та дітям,
що надаються в стаціонарних умовах". Відповідно
до укладених договорів пацієнти, які потребують
особливого догляду та допомоги внаслідок
онкологічного захворювання, для її отримання
можуть бути влаштовані до міських лікарень. Захід
«Реконструкція приміщень під хоспіс по
пров.Енергетичний, 3» включено в міську цільову
програму «Будівництво (реконструкція, капітальний
ремонт) об’єктів комунальної власності
Житомирської міської об’єднаної територіальної
громади на 2021-2023 роки» (12,6 млн.грн) та
Цільову програму розвитку охорони здоров’я
Житомирської міської об’єднаної територіальної
громади на 2021-2023 роки

Інформація про виконання завдань та реалізацію проєктів пріоритету "Комфортне місто"
Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року
№
з/п

Опис завдання відповідно
до Концепції

Проект

Виконавчий орган міської
ради - відповідальний за
надання інформації

Інформація про виконання за 2019, 2020 роки
та план на 2021 рік

Стратегічна ціль 1
Розвиток житлового фонду на основі сучасних планувальних, технологічних та управлінських рішень
1

Стимулювати розвиток
житлового фонду для
підтримки фахівців
пріоритетних напрямів
розвитку міста

Управління містобудування
та земельних відносин
міської ради, управління
охорони здоров'я міської
ради

Після розроблення містобудівної документації
"Детальний план території кварталу обмеженого вул.
Богунською та проспектом Миру в м.Житомир" будуть
визначені земельні ділянки під забудову
багатоквартирними житловими будинками.
Починаючи з 2017-2018 років опрацьовується питання
щодо будівництва багатоквартирного будинку для
освітян та медиків на пільгових умовах. Спочатку було
розглянуто для будівництва будинків локацію на
Богунії, за панчішною фабрикою, однак там є проблеми
із земельною ділянкою, пов'язані із тим, що ділянка
знаходиться в «зеленій зоні». У 2020 році була
визначена нова адреса для будівництва будинку провулок Червоний, 41-а.

У листопаді 2020 року для забудовників було
оголошено конкурс, однак жодної пропозиції не
надійшло. Земельна ділянка за адресою Червона, 41
сформована, яка є у кадастровій карті, визначене її
цільове призначення – для будівництва житла,
багатоповерхова забудова. Земельна ділянка
знаходиться в районі Маликова. Будівництво даного
будинку дасть можливість освітянам та медикам
придбати пільгове житло, тобто вартість квадратного
метра буде набагато нижча, ніж на ринку. Списки
отримувачів житла формують освітянський та
медичний кооперативи.
На даний час внесено зміни у конкурсну документацію
з метою можливості подання забудовниками найкращої
пропозиції щодо будівництва доступного житла.
Конкурс продовжено до березня місяця для того. щоб
якомога більша кількість учасників змогла прийняти
участь у ньому. Також було внесено зміни щодо
термінів, а саме щодо конкурсної документації, тобто
вона стала більш суворою для забудовників.
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Формувати
відповідальність
власників житла через
співфінансування
реновації житлового
фонду

Створення центру
енергоефективності,
технологій та дизайну
2020-2023 роки

Департамент економічного
розвитку міської ради

На базі комунальної установи "Агенція розвитку міста"
Житомирської міської ради створено інформаційноконсультаційний центр «Зелений офіс», який надає
консультації щодо впровадження заходів з
енергоефективності та енергозбереження

Ревіталізація
багатоповерхівок
2020-2030 роки

Департамент
містобудування та
архітектури міської ради,
управління житлового
господарства міської ради

У 2019-2020 роках проведена реконструкція
нежитлового приміщення під житло у житловому
будинку по вул. І.Гонти, 2 та проводяться роботи в
житловому будинку по пров.Паперовому,16
(перехідний об'єкт на 2021 рік). Проведено капітальний
ремонт 14 житлових будинків, в т.ч. ветхих і аварійних,
та окремих конструктивних елементів. Капітально
відремонтовано 95 ліфтів. Щорічно з місцевого
бюджету на капітальний ремонт житлового фонду
виділяються кошти в межах 5% від загальної потреби,
яких недостатньо для повного відновлення житлового
фонду міста.
Затверджено Порядок проведення капітального
ремонту у багатоквартирних будинках, розміщених в
Житомирській міській об'єднаній територіальній
громаді на умовах співфінансування – 30,0% від
вартості проєкту фінансують мешканці будинку, 70,0%
відшкодовується з місцевого бюджету. Впровадження
механізму співфінансування створює умови, за яких
обсяг видатків з міського бюджету на проведення
капітального ремонту зменшується, а кількість самих
об’єктів, які можливо капітально відремонтувати,
збільшується.
У 2020 році проведено конкурс та затверджено перелік
об'єктів капітального ремонту багатоповерхових
будинків на умовах співфінансування у 2021 році (обсяг
фінансування 1,5 млн грн).

У 2020 році продовжувалася реалізація Державної
програми з впровадження енергоефективних заходів в
житловому секторі (в місцевому бюджеті передбачено
10,5 млн грн). З місцевого бюджету відшкодовуються
відсотки по кредиту або 30,0% частини тіла кредиту,
залученого у фінансових установах, на впровадження
енергоефективних заходів у житлових будинках ОСББ.
У 2020 році 10460,4 тис. грн відшкодовано по 44
"теплих" кредитах ОСББ за 2019 рік та 53 - за 2020 рік.
Проведено моніторинг 31 житлового будинку громади та
підготовлено заявку для участі 25 будівель у Програмі
«ЕНЕРГОДІМ» Фонду енергоефективності. У лютому 2020 році
проведено презентацію Програми підтримки енергомодернізації
багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» для ОСББ та підписано
Меморандум про співпрацю між Фондом енергоефективності та
Житомирською міською радою про додаткову фінансову підтримку
ОСББ для реалізації заходів з енергоефективності по програмі
«ЕНЕРГОДІМ».
У червні 2020 року затверджено Порядок здійснення
відшкодування з місцевого бюджету відсотків за кредитами,
залученими ОСББ, які беруть участь у Програмі підтримки
енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»
(комплексний підхід у енергетичній модернізації). Відповідно до
цієї програми ОСББ має можливість отримати відшкодування
відсотків протягом перших 18 місяців по залучених кредитах на
впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель..
У 2020 році відшкодовано відсотки одному ОСББ на суму 26,4 тис.
грн
На 2021 рік в місцевому бюджеті передбачено кошти у сумі 0,5
млн
грн.
на реалізацію заходів
програми
Стан
прибудинкових
територій
та"ЕНЕРГОДІМ
проїздів в існуючому

житловому фонді міста за багаторічний період
експлуатації не відповідає повною мірою сучасним
вимогам. Із збільшенням транспортного потоку значно
зріс відсоток фізичного зносу асфальтобетонного
покриття.

Комфортні прибудинкові Управління житлового
території
господарства міської ради
2020-2030 роки

У 2019-2020 роках проведено капітальний ремонт
асфальтобетонного покриття прибудинкових територій
27 житлових будинків та поточний ремонт
асфальтобетонного покриття прибудинкових територій
житлового фонду на 251 об'єктах, у тому числі у 2020
році проведено капітальний ремонт асфальтобетонного
покриття прибудинкових територій 8 житлових
будинків (обсяг фінансування 8960,8 тис. грн),
поточний ремонт на 158 об'єктах (обсяг фінансування
17163,4 тис. грн).

Стратегічна ціль 2
Потребоорієнтоване забезпечення нерухомістю бізнесу, сфери послуг та соціальної інфраструктури
1

2

Сприяти концентрації
Реновація території
роздрібної торгівлі у
навколо Житнього ринку
центрі міста та центрах
2019-2024
житлових районів і
стримувати поза межами
цих територій
Розвивати території
промислового та
логістичного призначення
із забезпеченням умов
ведення бізнесу

Проект залізничного
сполучення по вулиці
Льонковій до території
промзони

Заплановано за 10 років реконструювати Житній ринок
Департамент
на ринок європейського зразка - зони фастфудів,
містобудування та
земельних відносин міської фудкортів.
ради

Департамент
містобудування та
земельних відносин міської
ради

Рішенням міської ради від 2 вересня 2020 року №1987
припинено право постійного користування земельною
ділянкою площею 8 га за адресою вул. Промислова,
1/154 ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» та
надано дозвіл на розроблення проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки акціонерному
товариству «Житичі», заснованому італійцями, для
будівництва нового заводу

Виконавчі органи міської
ради

Дане питання розглянуто на засіданні робочої групи
"Комфортне місто" 03.09.2019 року. Вирішено
реалізацію проєкту планувати на майбутнє.
Перспективу розвитку мережі трамвайних ліній
визначено в матеріалах Генерального плану міста та в
Схемі міського та зовнішнього транспорту.

Ревіталізація
промислових і складських
територій під житлові,
комерційні та офісні цілі

Розвиток вулиці
Корольова у промисловій
зоні та Левківського шосе
як головних вулиць 20192021 роки (розвиток
в'їзної дороги для
вантажного транспорту з
боку Києва як
альтернатива вулиці
Київська та вісь розвитку
індустріальної зони)
Стратегічна ціль 3
Досягнення сталої мобільності в компактному місті

Департамент
містобудування та
земельних відносин міської
ради

Рішенням міської ради від 2 вересня 2020 року №1987
припинено право постійного користування земельною
ділянкою площею 8 га за адресою вул. Промислова,
1/154 ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» та
надано дозвіл на розроблення проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки акціонерному
товариству «Житичі», заснованому італійцями, для
будівництва нового заводу

За інформацією департаменту містобудування та
земельних відносин міської ради у 2019 році видано
МбУО - 155, у 2020 році - 163.
У 2019-2020 роках встановлювались дорожні знаки, що
Департамент
забороняють транзитний рух вантажного транспорту
містобудування та
земельних відносин міської центральними вулицями міста та обмежують його вагу.
ради, управління транспорту Транзитний рух вантажного транспорту за
та зв'язку міської ради
погодженням управління транспорту і зв'язку міської
ради та управління патрульної поліції у разі
необхідності направляється зі сторони Києва через
Левківське шосе по вул. Корольова, Східній, проспекту
Незалежності, проспекту Миру - виїзд з міста.
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Розвивати пішохідний рух
та пішохідні простори,
забезпечувати доступності
міського простору

Облаштування безпечних Управління транспорту та
зон під'їздів і зупинок
зв'язку міської ради
особистого транспорту в
районі шкіл для
забезпечення висадкипосадки учнів у години
початку та завершення
навчання, що мають бути
поєднані з безпечними і
зручними пішохідними та
велосипедними
маршрутами до
навчальних закладів

Встановити пішохідні
Управління транспорту та
зв'язки (мости) для
зв'язку міської ради
забезпечення жителів
житлових районів, що
відрізані від районного
центру річкою Кам'янка,
можливістю дістатися
центру району пішки або
на велосипеді

Питання розглянуто на засіданні робочої групи
"Комфортне місто" 14.01.2020 року. Повторний розгляд
питання планується у 2021 році.
В рамках проєкту «TUMI: шлях до школи» біля
Житомирського екологічного ліцею №24 та
Вересівської загальноосвітньої школи облаштовано
майданчики для паркування велосипедів та здійснено
частковий благоустрій територій шкільних дворів.
Навколо загальноосвітніх шкіл міста №8, 36,
екологічного ліцею №24 встановлено криті
велопарковки на 20 місць, Вересівської школи – на 40
місць. Розпочато будівельно-монтажні роботи (ремонт
тротуарів, асфальтування дорожніх бордюрів,
облаштування пішохідних переходів, встановлення
дорожніх знаків тощо), що будуть завершенні у 2021
році.
Питання розглянуто на засіданні робочої групи
"Комфортне місто" 14.01.2020 року. Заплановано
повернутись до питання облаштування місточків через
річку Кам’янка у 2021 році.

Реорганізація частини
Управління транспорту та
вулиць у простори дружні зв'язку міської ради
до пішоходів

Покращення пішохідних Управління транспорту та
зв'язків з фокус-зоною
зв'язку міської ради
Мар'янівка

Створити пішохідний
Управління транспорту та
перехід через залізничні зв'язку міської ради
колії з метою поєднання
фокус зон "Мар'янівка" та
"Вокзал"

У 2021 році запланована реорганізація вул.
Лятошинського частково у пішохідну та реконструкція
тротуарної частини вул. Небесної Сотні від площі
Житній ринок до вул. Житній базар. З метою
оперативного відпрацювання питань, які виникають
при реалізації проєктів капітального ремонту вул.
Небесної сотні (площа Житній ринок - вул. Житній
базар) та капітального ремонту вул. Б.Лятошинського
розпорядженням міського голови від 01.02.2021 № 89
створено робочу групу. Заплановано перетворити
вулицю Лятошинського на пішохідну вулицю шляхом
з’єднання скверу на розі вулиць Б. Лятошинського та
Небесної сотні з вулицею Михайлівською. Окрім
перетворення вулиці Лятошинського на пішохідну
зону, у планах також проведення ремонту проїжджої
частини, розширення тротуарів на вулиці Небесної
сотні, впорядкування торгівлі квітами. Ці перетворення
дадуть змогу створити привабливі,
багатофункціональні простори.
Питання обговорювалося на засіданні робочої групи
"Комфортне місто". У 2020 році управлінням
транспорту і зв'язку міської ради сформовано та
погоджено комісією з безпеки руху перелік вулиць та
провулків, де необхідно побудувати тротуари, в т.ч. в
мікрорайоні Мар'янівка.
Питання обговорювалося на засіданні робочої групи
"Комфортне місто". За результатами розгляду питання
департаменту містобудування та земельних відносин
міської ради спільно з ДАБК ЖМР доручено вивчити
питання щодо визначення меж та власників земельних
ділянок (Укрзалізниця, Епіцентр) та можливість
облаштування безпечних пішохідних зв'язків в районі
залізничних колій.
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Створити мережу
велосипедних маршрутів з
окремою дорожньою
інфраструктурою й
інфраструктурою
паркування та зберігання
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Розвивати мережу
громадського
електротранспорту як
альтернативу приватному
автотранспорту

Розвиток велосипедної
Управління транспорту та
інфраструктури 2019-2023 зв'язку міської ради
роки (облаштування
велосипедних маршрутів
для сполучення між
фокус-зонами з
відокремленням руху
велосипедистів від інших
видів транспорту та
пішоходів)

Облаштовано велодоріжку по вул.Небесної Сотні 400 м
та по вул. В. Бердичівська 1654 м. Встановлено 300
велопарковок біля комунальних підприємств, установ
та навчальних закладів.
Управлінню капітального будівництва міської ради
доручено надавати проєкти з капітального ремонту
вулиць в частині організації велосипедного руху на
розгляд комісії з безпеки дорожнього руху.

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Перевезення пасажирів здійснюється 81 тролейбусами,
12 трамваями, 16 комунальними автобусами та 183
приватними автобусами.
В рамках проєкту Європейського банку реконструкції
та розвитку у 2020 році придбано 38 нових тролейбусів,
облаштованих системою кондиціювання,
відеокамерами, зарядками USB для гаджетів,
електронною інформаційною системою, сигнальними
кнопками та відкидними пандусами, автономним ходом
на випадок об'їзду аварійних ділянок.
У 2021 році заплановано поставку ще 12 одиниць
тролейбусів та будівництво тролейбусної лінії в
мікрорайон Мальованки.

Доступність зупинок та їх Управління транспорту та
інтеграція з територіями зв'язку міської ради
концентрації роздрібної
торгівлі,
перехоплюючими
паркінгами та публічними
просторами

Заплановано повернутися до розгляду питання на
засіданні робочої групи у 2021 році.
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Виділення смуг руху для
тролейбусів та автобусів

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Подовження трамвайної
лінії по вулиці Небесної
сотні до Сінного ринку
Продовження трамвайної
лінії до Польової площі
2019-2020 роки

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

За результатами засідання робочої групи 14.01.2020
управлінню капітального будівництва міської ради
доручено надавати проєкти з капітального ремонту в
частині організації дорожнього руху на розгляд комісії
з безпеки дорожнього руху та окремо розглядати кожну
вулицю щодо доцільності та можливості виділення
смуги руху громадського транспорту.
За результатами засідання робочої групи 14.01.2020
вирішено повернутись до цього питання у 2021 році.

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

За результатами засідання робочої групи 14.01.2020
вирішено повернутись до цього питання у 2021 році.

Оптимізація руху
трамваїв в індустріальну
зону шляхом
запровадження рейсів за
спеціальними графіками
(переважно в ранкові та
вечірні години у робочі
дні)
Створення транспортноРозвивати пасажирські
вузли та логістичні центри торговельного хабу на
приміських, міжміських базі Сінного ринку 2019та міжнародних
2023 роки (створення
перевезень
автовокзалу для
приміських автобусів,
який буде переміщений з
Житнього ринку разом з
ринком. )

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

За результатами засідання робочої групи 14.01.2020
вирішено повернутись до цього питання у 2021 році.

Управління транспорту та
зв'язку міської ради,
департамент
містобудування та
земельних відносин міської
ради

За результатами засідання робочої групи 14.01.2020
доручено департаменту містобудування та земельних
відносин переглянути Генплан міста на наявні вільні
земельні ділянки для можливості розташування мініавтостанцій з торгівельними комплексами.

Створення інтегрованого Управління транспорту та
транспортнозв'язку міської ради
торговельного комплексу
"Приміський вокзал" 20192023 роки (розміщення
фермерського ринку у
центрі фокус-зони, який
заплановано перемістити
з Житнього ринку разом з
приміською
автостанцією)

Питання обговорювалося на засіданні робочої групи
"Комфортне місто". Департаменту містобудування та
земельних відносин міської ради доручено переглянути
Генплан міста на наявні вільні земельні ділянки для
можливості розташування міні-автостанцій з
торгівельними комплексами. Управлінню транспорту і
зв'язку міської ради доручено надати департаменту
містобудування та земельних відносин міської ради
орієнтовні характеристики міні-автостанцій (розмір,
кількість автобусів тощо).

Модернізація та
електрифікація
залізничних ліній до
Новоград-Волинського,
Коростеня, Бердичева
(Житомир-регіональний і
національний
транспортний вузол)
Модернізація та
електрифікація
залізничних ліній до міст
Новоград-Волинський,
Бердичів, Коростень у
поєднанні з аеропортом,
автомагістраллю до Києва
та промисловоскладськими територіями

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Дані питання опрацьовуються робочою групою,
створеною на базі Укрзалізниці. Вивчається питання
доцільності електрифікації залізничних ліній.

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Дані питання опрацьовуються робочою групою,
створеною на базі Укрзалізниці. Вивчається питання
доцільності електрифікації залізничних ліній.

Розвиток пасажирського Управління транспорту та
транспорту для
зв'язку міської ради
сполучення аеропорту з
автовокзалом, а також з
містом Київ та сусідніми
обласними центрами

Модернізація та
подовження злітнопосадкової смуги для
можливості
обслуговування великих
пасажирських
транспортних літаків,
подальший розвиток
пасажирського терміналу
та сервісних служб
обслуговування літаків

Управління транспорту та
зв'язку міської ради,
управління капітального
будівництва міської ради

Восени 2020 року створена на виконання доручення
Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля комісія здійснила
обстеження аеропорту "Житомир" з метою перевірки
наявності умов для можливості відкриття пункту
пропуску та здійснення міжнародних вантажопасажирських перевезень. Відповідно до висновків
комісії від 7 жовтня 2020 року аеропорт визнано
готовим до відкриття міжнародного пункту пропуску
через державний кордон.
Заплановано повернутися до розгляду питання у 2021
році.
Відповідно до проєкту розпорядження Кабінету
Міністрів України "Про відкриття пункту пропуску
через державний кордон аеропорту "Житомир"
Міністерству закордонних справ доручено довести до
відома дипломатичних представництв іноземних
держав в Україні, а також дипломатичних
представництв і консульських установ України
інформацію про відкриття міжнародного пункту
пропуску через державний кордон в аеропорту
"Житомир".
Захід "Реконструкція аеродромного комплексу за
адресою: вул. Авіаторів, 9 (в тому числі виготовлення
ПКД)" з орієнтовним обсягом фінансування - 500,0 млн
грн включено до Програми "Будівництво
(реконструкція, (капітальний ремонт) об'єктів
комунальної власності Житомирської міської
територіальної громади" на 2021-2023 роки.
Заплановано оголошення міжнародного тендеру на
реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту
«Житомир». Захід планується реалізувати за рахунок
коштів з державного бюджету на умовах
співфінансування у 2021 році.
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Підвищити ефективність
використання приватних
автомобілів через
управління паркувальним
простором та спільне
користування

Забезпечення місць для
Управління транспорту та
паркування (вул. Велика зв'язку міської ради
Бердичівська, вул. Мала
Бердичівська, вул.
Театральна, м-н
Соборний/Перемоги) з
відповідними вуличними
паркувально-публічними
просторами (Старий
бульвар, Новий бульвар,
вул. Пушкінська та вул.
Небесної Сотні)

Встановлення платіжної
системи для паркування

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Евакуація транспортних
засобів

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Створення внутрішніх
паркувальних
майданчиків

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Питання паркування в м. Житомирі опрацьовуються
окремою робочою групою.
У 2020 році в рамках проведення поточного ремонту
вул. Чуднівської облаштовано 4 ділянки з
безкоштовними паркомісцями.

У 2021 році заплановано проведення конкурсу на
визначення оператора з організації платного
паркування, а також запровадження інспекторів з
паркування на базі відділу муніципальної інспекції.
Департаментом містобудування та земельних відносин
визначено 8 внутрішніх майданчиків для організації
безкоштовного паркування. За умови наявності
фінансування з місцевого бюджету буде замовлено
проєктно-кошторисну документацію на облаштування
паркомісць на визначених ділянках.
Керівництвом міста та депутатами міської ради вивчено
досвід організації платного паркування у м. Дніпро.
Заплановано створення платіжної системи для
паркування у 2021 році.
Третя складова проєкту платного паркування евакуатор. Послуги евакуації транспортних засобів
будуть надаватися приватними компаніями відповідно
до заключних договорів.
Розгляд питання на засіданні робочої групи
заплановано у 2021 році.

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Розгляд питання на засіданні робочої групи
заплановано у 2021 році.

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Розгляд питання на засіданні робочої групи
заплановано у 2021 році.

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Розгляд питання на засіданні робочої групи
заплановано у 2021 році.

Організація
Управління транспорту та
комбінованого
зв'язку міської ради
паркування автомобілів
мешканців житлових
районів та відвідувачів
торговельних закладів по
вулиці Вітрука

Розгляд питання на засіданні робочої групи
заплановано у 2021 році.

Розширення місць
паркування для місцевих
мешканців (розвиток
гаражних комплексів і
створення нових у
напрямку вулиці
Чуднівської на колишніх
промислових і військових
територіях)
Розширення місць
паркування у Гідропарку
(ущільнення
паркувальних
майданчиків біля
основного входу у
Гідропарк, та розвиток
додаткового входу у
Гідропарк орієнтованого
на користувачів
приватних автомобілів, з
відповідним
забезпеченням
паркувальними місцями)
Будівництво
багаторівневої парковки
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Розвиток гаражних
комплексів поблизу
залізниці
Створити інтегровану
Розвиток сполучення з
систему транспортної
новими кварталами
мобільності міста та
Крошні та села Оліївка
агломерації з єдиною
2019-2022 роки
системою оплати проїзду (організація пішохідних і
велосипедних сполучень,
громадського транспорту
через нові східні житлові
квартали поза вулицею
Покровською,
продовження трамвайної
лінії від Сінного ринку до
нових кварталів)

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Розгляд питання на засіданні робочої групи
заплановано у 2021 році.

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Формується нова транспортна мережа.

"Громадський транспорт Управління транспорту та
агломерацій"
зв'язку міської ради
2020-2022

З метою задоволення потреб жителів громади в
перевезеннях громадським транспортом запроваджено
рух автобусного маршруту №7 «Вереси-Сінний ринок»

Зменшення транзитного Управління транспорту та
проїзду через центр міста зв'язку міської ради
та сполучення з
приміською частиною
(Будівництво нового
мосту через річку Тетерів,
який має зв'язати
Корбутівку з Зарічанами)

Зменшення транзитного проїзду через центр міста та
сполучення з приміською частиною буде розглядатись
при формуванні технічного завдання на виготовлення
комплексної схеми організації дорожнього руху.
Питання будівництва мосту обговорювалося на
засіданні робочої групи "Комфортне місто" вирішено
відкласти його розгляд до 2023 року.

7

Підвищення безпеки
дорожнього руху шляхом
реконструкції вуличнодорожньої мережі

Комплексна схема
організації дорожнього
руху 2020-2023 роки
(впорядкування
вуличного простору для
забезпечення пріоритету
руху громадського
транспорту, безпечного
пересування
велосипедистів,
уникнення заторів та
розвитку паркувального
простору)
Автоматизована система
керування дорожнім
рухом 2020-2021 роки
(створення
автоматизованої системи
керування дорожнім
рухом для забезпечення
координації роботи
світлофорів та
спрямування
транспортних потоків.
Впровадження
інтелектуальної системи
керування світлофорами,
збору даних про
інтенсивність
транспортних потоків)

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Виготовлення схеми організації дорожнього руху
передбачено у Програмі безпеки руху транспорту та
пішоходів в Житомирській міській об'єднаній
територіальній громаді на 2021-2023 роки. У разі
наявності фінансування буде замовлена зазначена
схема.

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Реалізацію проєкту заплановано на 2021 рік в рамках
реалізації Програми безпеки руху транспорту та
пішоходів в Житомирській міській об'єднаній
територіальній громаді на 2021-2023 роки.

Маршрути комерційного Управління транспорту та
транспорту 2019-2020
зв'язку міської ради
роки (запровадження
маршрутів руху
комерційного вантажного
та пасажирського
транспорту транзитними
коридорами і промисловоскладськими територіями
із забезпеченням
обмеження руху через
житлові райони)

Рух комерційного вантажного транспорту
запроваджено через об'їзні дороги міста.
Впродовж 2019-2020 років встановлювались дорожні
знаки, що забороняють транзитний рух вантажного
транспорту центральними вулицями міста та
обмежують його вагу.
Транзитний рух вантажного транспорту за
погодженням управління транспорту і зв'язку та
управління патрульної поліції у разі необхідності
направляється зі сторони Києва через Левківське шосе
по вул. Корольова, Східній, проспекту Незалежності,
проспекту Миру - виїзд з міста.

Реорганізація дорожнього Управління транспорту та
руху в центральній
зв'язку міської ради
частині міста 2019-2024
(комплексна
реорганізація
використання проїзних
частин, влаштування
пішохідних зон,
велодоріжок, зон для
паркування, виділених
смуг громадського
транспорту, прокладання
нових проїздів тощо)

Програмою організації безпеки руху транспорту та
пішоходів передбачено виготовлення комплексної
схеми організації дорожнього руху на 2021-2023 роки.
У разі наявності фінансування буде замовлена
зазначена схема. При формуванні технічного завдання
будуть розглядатись дані питання.

Управління транспорту та
Зменшення швидкості
руху транспорту шляхом зв'язку міської ради
впровадження
інфраструктурних рішень:
скорочення кількості смуг
руху, влаштування
фізичних елементів для
забезпечення
максимальної швидкості
50 км/год.

Реконструкція Київського
мосту 2019-2021 роки
(організація
одностороннього руху на
кінцевих кварталах
вулиць Київської та
Михайла Грушевського)

Управління транспорту та
зв'язку міської ради,
управління капітального
будівництва міської ради,
управління комунального
господарства міської ради

Відповідно до вимог Правил дорожнього руху у
населених пунктах дозволена швидкість руху не більше
50 км/год.
У 2020 році при нанесенні дорожньої розмітки
вулицями міста звужувались ліві смуги руху з 3,0 м до
2,75 м, що відповідає чинному ДСТУ, нанесено захисні
смуги.
Встановлено 1402 елементи пристроїв примусового
зниження швидкості за 70 адресами.
Біля екологічного ліцею №24 встановлено два радари
вимірювання швидкості транспортних засобів з
інформаційним табло.
В Програмі організації безпеки руху транспорту та
пішоходів у 2021-2023 роках передбачено будівництво
острівців безпеки по проспекту Миру, проспекту
Незалежності, шосе Київському.
Обсяг коштів для реконструкції мосту за цінами 2018
року становить 188,0 млн грн. Міський голова
неодноразово звертався до керівництва держави з
питанням щодо співфінансування. На даний час
рішення щодо співфінансування з державного бюджету
не прийнято.

Реорганізація
транспортного вузла біля
залізничного вокзалу
(забезпечення
транзитного руху,
ефективної роботи
пасажирського
транспортнопересадкового вузла
автобусних і залізничних
міжміських та приміських
перевезень з розвитком
велопішохідних
комунікацій)
Модернізація Київського
шосе 2019-2020 роки
(підвищення безпеки
дорожнього руху шляхом
впорядкування рядності,
встановлення роздільної
бар'єрної огорожі,
забезпечення
координованого режиму
роботи світлофорів
"зелена хвиля" для
швидкості 50 км/год.)

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

За результатами засідання робочої групи "Комфортне
місто", що відбулося 22.01.2020 рекомендовано
відновити робочу групу з питання реконструкції
Київського мосту

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

У 2020 році встановлено камеру фіксації швидкості
транспортних засобів.
В Програмі з організації безпеки руху транспорту та
пішоходів Житомирської міської територіальної
громади на 2020-2023 роки передбачено захід з
придбання програмного забезпечення автоматизованої
системи управління дорожнім рухом (для
впровадження "Зеленої хвилі") та виготовлення
комплексної схеми організації дорожнього руху.
На 2022 рік передбачено будівництво острівців безпеки.

Розроблення сполучення Управління транспорту та
через вулиці Промислова, зв'язку міської ради
Слобідська з виходом на
вулицю Велику
Бердичівську та
Бердичівський міст для
здійснення вантажних
перевезень з промислової
зони на південний захід

За результатами засідання робочої групи 22.01.2020
розгляд питання перенесено на 2023 рік.

Встановлення нового
зв'язку між вулицею
Селецька та площею
поблизу маслозаводу
"Рудь" (організувати
залізничний перехід, а в
майбутньому - збудувати
естакаду з тролейбусною
лінією)
Збільшення кількості та
покращення діючих
переїздів через залізницю
із забезпеченням
водночас руху
вантажного транспорту,
оминаючи житлові
райони
Облаштування
залізничного переїзду для
сполучення вулиці
Селецької та району
Льонокомбінату
2019-2020

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

За результатами засідання робочої групи 22.01.2020
розгляд питання перенесено на 2023 рік.

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Вирішено періодично інформувати регіональну філію
«Південно - Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця»
(вокзал станції Житомир) щодо необхідності
здійснення ремонту переїздів.

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

За результатами засідання робочої групи 22.01.2020
розгляд питання перенесено на 2025 рік.

Запровадити обмеження
руху вантажного
транспорту на
Хінчанському мосту

Управління транспорту та
зв'язку міської ради

Заплановано встановлення вагового комплексу. У разі
перевищення допустимої ваги, буде накладатись штраф

Стратегічна ціль 4
Застосування сучасних підходів міського планування, координації, управління та адміністрування для гармонійного розвитку міста та
агломерації
1

Створити раду
агломерації в межах
Житомирського району з
метою координації
генеральних та поточних
планів розвитку і
реалізації спільних
інфраструктурних
проектів
Здійснити
децентралізацію міського
управління шляхом
реорганізації
адміністративних районів
міста відповідно до
реальних міських
утворень (Богунія,
Крошня, Польова тощо)

Виконавчі органи міської
ради

Розгляд питання на засіданні робочої групи
заплановано на 2021 рік.

Виконавчі органи міської
ради

В мікрорайоні Польова за адресою площа Польова, 8
створено сучасний центр надання адміністративних
послуг "Прозорий офіс", де планують надавати більше
200 видів адміністративних та соціальних послуг: від
реєстрації бізнесу до отримання пенсійного
посвідчення, оформлення пільг, субсидій, допомог
тощо.
Виготовлено проєктно-кошторисну документацію для
реконструкції приміщень адміністративної будівлі в
форматі "Прозорий офіс" за адресою вул. Перемоги, 55
(мікрорайон Богунія).

Створити і вести
містобудівний кадастр,
запровадити стале
управління земельними
ресурсами як основний
інструмент досягнення
довгострокових цілей
розвитку міста

Містобудівний кадастр
2020-2022 роки

Департамент
містобудування та
земельних відносин міської
ради

В рамках реалізації Програми створення та ведення
Містобудівного кадастру в місті Житомирі на 20182020 роки проведено навчання спеціалістів служби
містобудівного кадастру за фінансової підтримки
німецького товариства GIZ, закуплено базову
комп’ютерну техніку, здійснюється наповнення
реєстрів містобудівного кадастру (міський земельний
кадастр, реклама, тимчасові споруди, адресний реєстр
та інше), створено геопортал Житомирської міської
ради, запроваджено дієвий механізм (з автоматичним
відображенням на геопорталі) обліку документації із
землеустрою, що надходить на погодження та
затвердження, оприлюднено на геопорталі міської ради
основну містобудівну документацію, топографічний
план масштабу 1:2000, додаткові планові матеріали.
Реалізація проєкту продовжується.
На 2021 рік заплановано:
створення нових реєстрів та їх наповнення;
збір та класифікація даних структурних підрозділів
міської ради (комунальних підприємств), що можуть
бути використані для створення/оновлення бази даних
містобудівного кадастру та Муніципальної ГІС;
запровадження пілотних електронних сервісів
містобудівного кадастру як складової частини
Муніципальної ГІС.

Активний перший поверх
2020-2021 роки
(реконструкція житлових
приміщень у нежитлові та
спрощення юридичної
процедури
переоформлення)

Департамент
містобудування та
земельних відносин міської
ради

Департаментом містобудування та земельних відносин
міської ради видаються містобудівні умови та
обмеження по мірі надходження звернень.
Процедура спрощена на законодавчому рівні.

МАФи і реклама за
стандартами 2020-2022
роки
(розробка міських
стандартів малих
архітектурних форм,
розміщення зовнішньої
реклами, благоустрою
вулиць та публічних
просторів)

Департамент
містобудування та
земельних відносин міської
ради

У 2020 році департаментом містобудування та
земельних відносин розроблено 9 проєктів благоустрою
громадського простору з розміщенням МАФ,
проведено заміну широкоформатної реклами на сучасну
більш привабливу - 15 од.
У 2021 році заплановано розробити нові правила
розміщення засобів зовнішньої реклами та типових
сучасних рекламних конструкцій.

Типи та форми малих архітектурних форм визначені
рішенням виконавчого комітету міської ради від
22.12.2016 № 1164 «Про затвердження Архітектурнохудожньої концепції зовнішнього вигляду вулиць і
територій міста Житомира». Правила розміщення
зовнішньої реклами визначені рішенням виконавчого
комітету міської ради від 11.03.2010 № 168 «Про
затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в
м. Житомирі»
Стратегічна ціль 5
Забезпечення стійкого розвитку центру міста, що має пріоритет на рівні регіону
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Перепланувати центральні
вулиці з підвищенням
привабливості для
пішоходів, розвитком
велосипедної
інфраструктури,
забезпеченням вуличного
паркування та розвитком
місцевої торгівлі і
закладів громадського
харчування

Перетворити вулицю
Лятошинського на
пішохідну зону з
встановленням
тимчасових Pop-up
магазинів

Департамент
містобудування та
земельних відносин міської
ради, управління
капітального будівництва
міської ради

З метою оперативного відпрацювання питань, які
виникають при реалізації проєктів капітального
ремонту вул. Небесної сотні (площа Житній ринок вул. Житній базар) та капітального ремонту вул.
Б.Лятошинського розпорядженням міського голови від
01.02.2021 № 89 створено робочу групу. Заплановано
перетворити вулицю Лятошинського на пішохідну
вулицю шляхом з’єднання скверу на розі вулиць Б.
Лятошинського та Небесної сотні з вулицею
Михайлівською. Окрім перетворення вулиці
Лятошинського на пішохідну зону, у планах також
проведення ремонту проїжджої частини, розширення
тротуарів на вулиці Небесної сотні, впорядкування
торгівлі квітами. Ці перетворення дадуть змогу
створити привабливі, багатофункціональні простори.
Реалізувати проєкт реконструкції вулиць Небесної сотні
та Лятошинського планується впродовж 2021 року.
16 лютого 2021 року відбулося засідання робочої групи
з реконструкції вулиці Бориса Лятошинського.
До Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний
ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської
міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023
роки» включено захід "Капітальний ремонт вул.
Б.Лятошинського в м.Житомирі", термін реалізації 2021 рік, орієнтовний обсяг фінансування становить
10800,0 тис.грн.
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Створити торгівельний
кільцевий маршрут від
Житнього ринку через
вулицю Київську до
вулиці Михайлівської й
через вулицю Бориса
Лятошинського назад до
Житнього ринку
Здійснити ревіталізацію Перепланування майданів
майданів Соборного та
Соборного та Перемоги з
Перемоги з влаштуванням розвитком публічних
публічного простору для просторів 2019-2024 роки
масових заходів, зручним (скорочення території з
транспортнотранспортною функцією,
пересадковим вузлом та
формування найбільшої
скороченням
площі міста для масових
використання простору
заходів, інтеграція
автотранспортом
наявних та нових
публічних просторів і
зелених зон)

Департамент
Заплановано за 10 років реконструювати Житній ринок
містобудування та
на ринок європейського зразка - зони фастфудів,
земельних відносин міської фудкортів
ради

Департамент
містобудування та
земельних відносин міської
ради, управління транспорту
та зв'язку міської ради

В листопаді 2019 року в рамках експерименту була
введена нова схема організації дорожнього руху на
майдані Соборному та влаштовано громадський
простір. Рішенням виконавчого комітету від 15 квітня
2020 року на майдані Соборному відновлено стару
розмітку, відповідно до схеми організації дорожнього
руху, що діяла до листопада 2019 року. Нова схема руху
потребує доопрацювання та значних капітальних
видатків.
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Здійснити ревіталізацію
території навколо
Центрального ринку
(Житній ринок/Хлібний
ринок/ринок Рада):

Реновація території
навколо Житнього ринку
2019-2024 роки
(перенесення приміської
автостанції у житлові
забезпечити розвиток
райони, створення
торговельного центру,
пішохідних просторів із
пішохідних зон для
розвитком роздрібної
посилення функції центру
торгівлі вищої доданої
міста як головного
вартості, закладів
торгового центру міста та
громадського харчування
противаги великим
та розваг (розподілений
торговельно-розважальним і
торгово-розважальний
торговельним центрам на
центр)
околицях, забезпечити

Заплановано за 10 років реконструювати Житній ринок
Департамент
на ринок європейського зразка - зони фастфудів,
містобудування та
земельних відносин міської фудкортів
ради, управління транспорту
та зв'язку міської ради

посилення роздрібної
торгівлі на вулицях
Михайлівській та Київській
4

Здійснити ревіталізацію Ревіталізація території
промислових територій у заводу
центрі міста з наданням їм "Електровимірювач"
громадської функції
("Електровимірювач",
Хмелефабрика та ін.)

Департамент
містобудування та
земельних ресурсів міської
ради

На території заводу побудовано торговий центр "Олді"
та супермаркет "Сільпо".
В даний час здійснюється реконструкція виробничих
цехів, що розміщені на вулиці Перемоги. За словами
одного з керівників підприємства Андрія
Чибуровського, проєкт передбачає трансформацію
приладобудівного підприємства в середовище розвитку
наступних проєктів: лабораторія освітнього
обладнання; незалежне конструкторського бюро;
платформа для розвитку регіональних освітніх
проектів; найбільший в регіоні майданчик для
культурно-мистецьких заходів тощо.

Даний проєкт може стати широким простором для
розвитку бізнесу у сфері високих технологій та
креативних індустрій, найбільшим майданчиком в
регіоні для культурно-мистецьких заходів та
платформою для розвитку та просування українських
приладобудівників на зовнішні ринки.
Ревіталізація території заводу "Електровимірювач"
проведено частково
Стратегічна ціль 6
Формувати та розвивати центри мікрорайонів, що мають пріоритет над широкою міською територією
1 Забезпечити велику
Виконавчі органи міської
Розгляд питання на засіданні робочої групи
кількість різноманітних
ради
заплановано у 2021 році.
функцій центрів
мікрорайонів
2 Створити центральні
Виконавчі органи міської
У 2019 році завершено реконструкцію скверу на розі
публічні простори
ради
вулиць Небесної Сотні та Лятошинського,
мікрорайонів із
«Європейського скверу на Крошні».
забезпеченням
Триває капітальний ремонт благоустрою території
комфортного перебування
набережної річки Тетерів. Будівельна готовність
та проведення дозвілля
об’єкта становить 85,0%.
різними категоріями
мешканців
Здійснено реконструкцію громадського простору на
Польовій. Завершено реконструкцію фонтану
«Космонавт». Рівень виконаних робіт становить 90,0%.
В мікрорайоні Корбутівка здійснено реконструкцію
території благоустрою з організацією скверу «Музей
каменю Житомирщини». Рівень будівельної готовності
становить 90,0%.

В мікрорайоні Маликова завершено будівництво
каскадних сходів до річки Кам’янка. В районі бульвару
Польського встановлено музичне обладнання до
«Музичного фонтану щастя», висаджено 571 кущ
троянд різних сортів.
Триває реконструкція території благоустрою бульвару
Нового. Рівень виконання будівельних робіт становить
50,0%.
Триває облаштування скейт-парку на Новому бульварі.
Рівень будівельної готовності становить 60,0%.
3

Розвивати продовольчі
ринки у житлових
районах із відповідним
забезпеченням
транспортним
сполученням як у межах
району, так і для
приміських перевезень

Виконавчі органи міської
ради

Розгляд питання на засіданні робочої групи
заплановано у 2021 році.

