
№ 
з/п

Опис завдання відповідно 
до Концепції Проект

Виконавчий орган 
міської ради - 

відповідальний за 
надання  інформації

Інформація про виконання за  2021 рік 

Формування сприятливого інвестиційного клімату
1 Створити інформаційну 

платформу інвестиційного 
і кадрового потенціалу 
міста

Бізнес-платформа 
2019-2023 роки 

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

Забезпечено наповнення Інвестиційного порталу Житомира 
https://investinzhytomyr.com.
Сформовані та підтримуються в актуальному стані інвестиційні 
пропозиції для потенційних інвесторів (ділянки Brownfield - 1, 
Greenfield - 14, 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.
Планується подальший супровід та наповнення Порталу, а також 
створення розділу "Кластери". Житомирську ТГ відібрано як 
пілотну для участі у проєкті «EU4Business: 
конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малих і середніх 
підприємств» у напрямку створення, у т.ч., кластерів у сфері 
переробної промисловості 

2 Забезпечувати 
комплексний супровід 
інвесторів та 
інвестиційних проектів

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

Під час звернень потенційних інвесторів щодо можливості 
розміщення виробництв на території Житомирської ТГ 
забезпечується супровід та підтримка таких інвесторів та/або їх 
представників. Налагоджено співпрацю з офісом просування 

 експорту Export Promotion Office. 

Інформація про виконання завдань та реалізацію проєктів пріоритету "Ефективне місто"  
Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року 

Стратегічна ціль 1 



З метою реалізації інвестиційних проектів Житомирська міська 
територіальна громада братиме участь у проекті «EU4Business: 
конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малих і середніх 
підприємств» та у мережі «Мери за економічне зростання» 
(M4EG).

3 Сприяти ефективному 
використанню 
промислових зон та 
розвитку їх інфраструктури

Логістичний хаб
 2021-2023

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

Створення логістичного хабу опрацьовуватиметься та 
вивчатиметься в рамках проекту «EU4Business: 
конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малих і середніх 
підприємств»

Індустріальний парк
2021-2023

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

Управлінням капітального будівництва міської ради укладено 
угоду з ПРБФ "Комунальник" на будівництво індустріального 
парку на загальну суму 27,3 млн грн. Розпочато роботи з 
будівництва мереж водовідведення. 
Проєктом передбачається будівництво 1,4 км дороги, 3,8 км 
мереж водопостачання, 3,3 км каналізації, 2,2 км мереж 
електропостачання тощо.

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

1 Створювати та розвивати 
інфраструктуру підтримки 
бізнесу

Бізнес-інкубатор
2021-2023

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

В приміщенні Головного управлінням ДПС у Житомирській 
області відкрито оновлений Центр обслуговування платників 
податків, який відповідає сучасним вимогам для надання послуг. 
Платники податків мають можливість отримати якісні послуги в 
комфортних умовах. 



Упродовж 2021 року Центром надано майже 47 тисяч 
адміністративних послуг. Найбільш запитуваними є: видача 
картки платника податків, внесення до паспорта громадянина 
України даних про реєстраційний номер облікової картки 
платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -  
платників податків; видача відомостей з Державного реєстру 
фізичних осіб - платників податків про суми/джерела визначених 
доходів та утриманих податків; надання витягу з реєстру 
платників єдиного податку; реєстрація платника єдиного податку.

Також у 2021 році продовжувалася співпраця із Житомирським 
міським центром зайнятості у рамках проведення навчальних та 
інших бізнес-подій, надання інформаційної та консультаційної 
підтримки 

Кредитування бізнесу 
2019-2030

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

25 березня 2021 року прийнято рішення Житомирської міської 
ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.06.2020 
№1895 «Про затвердження Положення про відшкодування 
суб’єктам господарювання відсотків за короткостроковими та 
середньостроковими кредитами, що залучені у банківських 
установах». Метою внесення змін є врегулювання питання щодо 
поєднання державної підтримки бізнесу за програмою «Доступні 
кредити 5−7−9%» з місцевою фінансовою підтримкою для 
суб'єктів мікропідприємництва та суб’єктів малого 
підприємництва. Завдяки місцевій фінансовій підтримці 
підприємці, що зареєстровані на території Житомирської міської 
територіальної громади, отримують можливість користуватися 
кредитними коштами під 2,5−3,5−4,5% в гривні.
З метою участі в програмі кредитування у 2021 році  4 суб'єкти 
господарювання подали документи, однак, заявки відхилені 
через невідповідність критеріям Порядку. 



2 Формувати комунікаційні 
майданчики для бізнесу, 
освіти та влади

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

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

Проведено круглий стіл за участі представників міської влади, 
Головного управлінням ДПС у Житомирській області та ГО 
"Консультаційний центр підтримки малого та середнього 
бізнесу" щодо обговорення створення Консультаційного центру 
підтримки малого та середнього бізнесу. 
В рамках "Майстерні з представниками бізнесу міста" 
організовано обговорення ідей щодо методів та форм підтримки 
малого та середнього підприємництва. 

У 2021 році з метою формування якісного регіонального 
замовлення на підготовку закладами професійної освіти 
робітничих кадрів, створено майданчик за участі представників 
бізнес-середовища, освіти та влади. Було вивчено потребу ринку 
праці у робітничих кадрах, та, за результатами, сформовано 
проект регіонального замовлення.

У 2021 році організовано зустріч представників бізнесу з 
бізнесменом, громадським діячем Володимиром Чеповим на 
тему «Нова роль та місія бізнесу у хиткому Світі», присвячену 
виходу оновленої книги «ПЕРЕХРЕСТЯ». Участь у заході взяли 
25 осіб. 
Для представників бізнесу HoReCa (ресторації) відбулась зустріч 
із засновником Кулінарної Академії та Асоціації шеф-кухарів 
України Ігорем Брагіним. Участь у заході взяли 40 осіб.

У 2021 році організовано, проведено, надано сприяння у 
проведенні 7 заходів. що спрямовані на підтримку розвитку 
малого і середнього підприємництва.



Щорічні конкурси 
бізнес-проектів та 
бізнес-планів
2019-2030 роки 

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради

Відбувся V цикл Інформаційної школи профорієнтації в рамках 
проєкту "Шлях до майбутньої професії". 23 учасники школи 
відвідали підприємства міста, де ознайомилися з основними 
напрямами діяльності підприємств, виробничими цехами. 
Громадською організацією "Житомирська Асоціація науковців та 
бізнес-консультантів" за сприяння управління сім'ї, молоді та 
спорту Житомирської міської ради організовано та проведено 
міський конкурс бізнес-проєктів підприємницької діяльності 
серед молоді. Участь у цьому проєкті взяли 18 учнів та студентів.
Відзначено наступні проєкти: 1 місце - Відкриття мобільного 
ресторану; 2 місце - Відкриття конюшні; 3 місце - Відкриття 
ФОП "Вітамінка".

Громадською організацією "Житомирська Асоціація науковців та 
бізнес-консультантів" за сприяння управління сім'ї, молоді та 
спорту міської ради організовано та  проведено освітню 
програму "Курс бізнес-планування для молоді" для школярів та 
студентів громади, що включала інтенсив-курс із 6 
семінарів/тренінгів оф-лайн з питань сутності та особливостей 
бізнес-планування для власної справи, особливостей маркетингу 
та менеджменту для стартапів. Також організовано та проведено 
4 онлайн зустрічі/консультації індивідуальні та з міні-групами (3-
4 особи) щодо розробки ідей молодіжного та соціального бізнесу, 
дослідження ринкового середовища, стратегічного планування 
тощо. За результатами  роботи учасників  навчальних програм 
розроблено 8 соціальних та бізнес проєктів. 

Проведено освітні програми "Школа соціального 
підприємництва", "Школа фінансової грамотності", "Тиждень 
фінансової грамотності" для школярів та студентів



 З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції 
COVID-19 захід "Битва Sturt-up-ів" не проводився. 

Стратегічна ціль 3
Впровадження нових форм та напрямів організації економіки

1 Здійснювати організаційну 
та промоційну підтримку 
кластерів шляхом 
проведення тематичних 
семінарів, форумів, 

 виставок тощо 

Проєкт
Розділ "Кластер" на 
бізнес-платформі
2019-2020 роки

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

Житомирську міську територіальну громаду відібрано як пілотну 
для участі у проєкті «EU4Business: конкурентоспроможність та 
інтернаціоналізація малих і середніх підприємств» у напрямку 
створення кращих умов для  малих і середніх підприємств, 
підтримки інновацій та стимулювання експорту,  у тому числі 
створення кластерів у сфері переробної промисловості 
Виготовлено та розповсюджено інформаційні матеріали про 
місцевого виробника легкої промисловості.

У рамках проекту «EU4Business: конкурентоспроможність та 
інтернаціоналізація малих і середніх підприємств»  плануються 
такі заходи: створення методики оцінювання потенціалу 
кластерів у галузі переробної промисловості; оцінювання 
кластерів, за результатами якого буде підготовлено звіт з 
рекомендаціями стосовно підтримки конкретних кластерів з 
промислової переробки та підготовки дорожньої карти розвитку 
кластерів.
Планується створення на Інвестиційному порталі Житомира 
розділу "Кластери"

2 Визначити та 
підтримувати пріоритетні 
сфери економіки міста

Конкурси 
інвестиційних та 
інноваційних проектів 
для малих 
підприємств, їх 
фінансова підтримка, 
просування на 
українські та 
міжнародні ринки

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

4 вересня 2021 року  з нагоди Дня підприємця нагороджено та 
відмічено представників сектору креативної економіки та ІТ: 
"ISMeCompany", "OST WON Atelier", "Галерея Льону", "Салон 
Людмила"; організовано та проведено  Fashion показ одягу від 
українських дизайнерів.



3 Сприяти формуванню 
креативного сектора 
економіки та розвитку 
творчих професій

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

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.  У 2021 році до Дня підприємця, організовано та 
проведено  Fashion показ одягу від українських дизайнерів.

Стратегічна ціль 4

1 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 розвитку 
міської ради 

Малий та середній бізнес постійно інформується щодо 
можливостей виходу на європейські ринки, доступу 
фінансування, вдосконалення внутрішніх процесів, про 
виставкові та ярмаркові заходи, торгові місії тощо на офіційному 
сайті міської ради в розділі "Економіка", "Підприємцю" та 
Інвестиційному порталі Житомира, на сторінці у Facebook та 
Telegram - департаменту економічного розвитку міської ради.

2 Використовувати 
потенціал експертів, 
компаній, торгових 
представників, офіційних 
візитів керівництва для 
просування міста, товарів і 
послуг

"Амбасадори 
Житомира"
2019-2020 роки
(обрані почесні 
амбасадори Житомира 
– особи, які 
використовуючи свій 
авторитет і професійні 
знання сприяють 
вітчизняній та 
міжнародній промоції 
Житомира)

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

Заплановано опрацювання даного проєкту.  

Просування економічного потенціалу міста на національній та міжнародній 



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

"Energy-expert"
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

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

18-19 травня 2021 року в рамках проєкту «Просування 
енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 
енергоефективність в Україні» досвід Житомирської громади з 
розвитку системи муніципального енергетичного менеджменту 
(зокрема - впровадження стимулювання ефективного 
використання теплової енергії в муніципальних будівлях) було 
представлено для 32 громад на навчальних вебінарах.

19 травня 2021 року Житомир долучився до онлайн марафону 
«Гарні практики відкритого врядування». В панелі «Взаємодія з 
громадськістю у збереженні довкілля» поширено досвід 
впровадження комунікаційної концепції енергоефективності та 
зміни клімату Житомира під час проведення заходу Дні сталої 
енергії". 27.05.2021 року Житомир отримав перемогу у конкурсі 
«Кращі практики впровадження Планів дій щодо клімату та 
енергії».
17-21 травня 2021 досвід міста Житомира з впровадження 
енергоефективних проєктів та розвитку інфраструктури громади 
було представлено для міст Центрально-Східної Європи та 
Африки під час конференції в рамках проєкту "Connective Cities 
Network".
В рамках Тижнів Німеччини в Україні проведено  Гендерну 
майстерню "Жінки на рівні прийняття рішень в органах 
місцевого самоврядування6 досвід України та Німеччини" з 
метою обміну досвідом.



№ 
з/п

Опис завдання 
відповідно до Концепції Проект

Виконавчий орган 
міської ради - 

відповідальний за 
надання  інформації

Інформація про виконання за 2021 рік 

1 Забезпечувати високу 
якість та сучасний 
рівень дошкільної і 
середньої освіти

Медіаосвіта для дітей та 
молоді
2021-2023 роки

Департамент освіти 
міської ради 

В закладах освіти функціонує 8 медіатек (у гімназіях № 3, 23, ЗОШ 
№ 5,6,7,10,28, колегіумі № 24) 

У 2021 році 17 закладів загальної середньої освіти (ЗОШ 
№1,6,7,8,14,16,17,19,20,21,22,26,27,28,30,33 ЖМГГ №23) 
продовжують брати участь у проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-
медійна грамотність». Учні ЗОШ №28, ЖМК взяли участь у роботі 
фокус-групи Всеукраїнського діагностично-розвивального проєкту 
«Медіакультура в умовах пандемії» для учнів 7-10 класів. 

Учні 11-х класів ЖМК пройшли курс Цифрові права та безпека дітей, 
організований Громадською організацією «МІНЗМІН». Це перший в 
Україні онлайн-курс про цифрові права для дітей, присвячений 
формуванню цифрових навичок, критичного мислення, навичок 
безпечного користування найпопулярнішими соцмережами та 
Інтернетом загалом, який створений за підтримки Європейського 
Союзу. 
У рамках заходу «Онлайн-синергії для найкращого інтернету», 
присвяченого Дню безпечного Інтернету, проведено відкритий 
онлайн-урок для учнів 10 класу ЖМК із трансляцією через прямий 
ефір YouTube для закладів освіти України.

Інформація про виконання завдань та реалізацію проєктів пріоритету "Інноваційне місто"  
Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року 

Стратегічна ціль 1
Формування та розвиток людського капіталу



У 2021 році в усіх закладах загальної середньої освіти були проведені 
різноманітні заходи (формати онлайн і офлайн) з нагоди Дня 
безпечного Інтернету (вебінари, бесіди, квести, тренінги, вікторини 
тощо). 
Учні та вчителі продовжують навчання та беруть участь у заходах з 
Мережної академій Cisco з кібербезпеки
Учні ЗЗСО взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний 
Інтернет» від проєкту «На Урок» та Всеукраїнському конкурсі 
«Основи кібербезпеки» від ТОВ «Всеосвіта».
З метою формування та удосконалення медіакомпетентності 
педагогів, яка дозволяє здійснювати медіаосвітню діяльність в 
аудиторії дошкільників та їх батьків, були проведені майстер-класи, 
семінари-практикуми «Використання технологій дистанційного 
навчання для організації музичної діяльності в закладі дошкільної 
освіти», «Відео заняття в онлайн режимі як форма організації 
дистанційного спілкування вихователя з дітьми старшого 
дошкільного віку», "Допомога онлайн: інструменти та техніки".

Сайти закладів освіти функціонують з 2018 року, де накопичується 
інформація згідно з Законом України "Про освіту" (ст.30)

В освітній процес закладів дошкільної освіти впроваджуються 
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.. Заходи з підвищення 
рівня медіакультури батьків вихованців проводяться систематично.



Змістовне дозвілля дітей і 
молоді за місцем навчання 
та проживання
2019-2020

Департамент освіти 
міської ради, управління 
у справах сім'ї, молоді та 
спорту міської ради, 
управління культури 
міської ради 

Забезпечено функціонування 21 підліткового клубу за місцем 
проживання міського культурно-спортивного центру Житомирської 
міської ради, гуртків в загальноосвітніх навчальних закладах, 
спортивних та мистецьких шкіл. 

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 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 бібліотек-філій, дитячий 
спеціалізований кінотеатр імені І. Франка.

                                         У закладах загальної середньої освіти  працюють гуртки за 
напрямками позашкільної освіти . Заклади позашкільної освіти 
сприяють виявленню здібностей та талантів дітей, самовизначенню 
юної особистості у виборі майбутньої професії. 

Шкільні служби 
порозуміння
2019-2020 роки

Департамент освіти 
міської ради 

Продовжується створення  Шкільних служб порозуміння. У 2020-
2021навчальному році підготовлено учнів-медіаторів для вирішення 
конфліктних ситуацій в системі «учень-учень».



У 2021 році для фахівців психологічної служби проведено семінари-
практикуми: «Дистанційна модерація психологом батьків у 
вирішенні дитячих проблем», «Медіація у школі: нові шляхи 
розуміння», «Медіація як шлях до примирення».
У закладах освіти продовжується впровадження відновних практик у 
вигляді тематичних Кіл для учасників освітнього процесу: «Коло 
протидії агресії», «Коло протидії булінгу», «Коло ефективності у 
конфлікті».
У 2021 році більшість психологічних просвітницьких заходів з 
педагогічними працівниками відбувалося в онлайн-режимі: 
«Медіація як альтернативна форма вирішення конфліктів», «Медіація 
у школі. Рівні конфліктів. Практика їх вирішення», «Принципи 
створення шкільної служби порозуміння».

Центр шкільної 
профорієнтації
2019-2020 роки

Департамент освіти 
міської ради 

Профорієнтаційна робота проведена з урахуванням протиепідемічних 
вимог та заходів.

2 Розвивати 
інфраструктуру, 
зміцнювати кадровий 
потенціал та 
вдосконалювати 
методологічну базу 
навчальних закладів

Розширення мережі 
дошкільних навчальних 
закладів
2019-2020 роки

Департамент освіти 
міської ради 

Роботи з реконструкції приміщень дошкільного навчального закладу 
№ 32 на 110 місць завершуються. Придбано спортивний інвентар, 
вулично-спортивне ігрове обладнання, меблі, м'який інвентар, 
музичні інструменти тощо. Придбано гумове покриття для 
спортивних майданчиків.

3 Освіта впродовж 
життя: підтримувати 
розвиток 
альтернативних форм 
освіти

Центри освіти дорослих як 
осередки неформальної 
освіти
2019-2020 роки

Управління культури 
міської ради, 
департамент соціальної 
політики міської ради 

Функціонує КЗ «Централізована бібліотечна система», 
підпорядкована управлінню культури міської ради. В місті працює 14 
бібліотек. На базі Центральної міської бібліотеки ім. В.Земляка 
продовжував роботу безкоштовний навчальний заклад для 
пенсіонерів "Університет людей поважного віку" (діє 4 факультети: 
освітньої-інформаційний, краєзнавчо-просвітницький, факультет 
творчості, хобі-факультет).  Слухачів університету навчають 
володінню основам комп"ютерної грамотності.                                  



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 будь-якого 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. 

Онлайн-платформа 
"Освіта дорослих"
2019-2020 роки

Виконавчі органи 
міської ради 

На фейсбук сторінці "Університет людей поважного віку" постійно 
розміщується інформаціія щодо освітніх курсів, програм для 
дорослих. 

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)

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. У 
2021 році департаментом економічного розвитку міської ради 
організовано мотиваційно-практичний захід для представників 
сектору HoReCa (найбільше постраждалих від карантинних заходів).

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 2021 році заняття проводилися у два етапи (весна, осінь). До Дня 
молоді 40 випускників отримали сертифікати. 03 листопада 2021
року було проведено (за результатами другого етапу) урочисте 
закриття Школи місцевого самоврядування за адресою: вул. 
Пушкінська, 24 (біля Водонапірної вежі) з дотриманням всіх 
протиепідемічних норм. Сертифікати отримали 87 випускників.

4 Адаптувати вищу та 
професійно-технічну 
освіту до потреб 
сучасного ринку праці

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради, 
департамент освіти 
міської ради 

ТОВ «Магія комфорту», мережа «Salad» впроваджують навчальні 
програми, що забезпечують якісну та швидку підготовку персоналу 
та проводять екскурсії на виробництво,  ТОВ «Кромберг енд Шуберт 
Україна» реалізує проєкт спільно з навчальними закладами  щодо 
впровадження елементів дуальної освіти, проводять  виробничі 
екскурсії. 
До формування якісного регіонального замовлення на підготовку 
робітничих кадрів закладами професійної освіти долучалися 
представники бізнес-середовища 

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 - перше робоче 
місце завтра
2019-2020 роки

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради

Для учнів професійно-технічних навчальних закладів організовують 
екскурсії на виробничі потужності підприємств.



Дні розвитку кар'єри
2019-2020 роки

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради, 
департамент освіти 
міської ради 

Міністерством у справах ветеранів України та Радою ветеранів 
України при Міністерстві у справах ветеранів України  організовано 
та проведено 3 листопада 2021 року "круглий стіл" щодо визначення 
варіантів формування державної політики з переходу від військової 
кар’єри до цивільного життя ветеранів війни, підвищення їх рівня 
конкурентоспроможності на ринку праці та сприяння зайнятості.

Під час засідання присутні обговорили важливість вивчення досвіду 
щодо створення дієвих навчально-наукових центрів конверсії та 
центрів кар’єрного зростання військовослужбовців, які плануються 
до звільнення або звільнились, та ветеранів війни, а також 
налагодження взаємодії та співпраці між Навчально-науковим 
центром конверсії військових кадрів та ветеранів війни Державного 
університету «Житомирська політехніка» та органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 
організаціями, благодійними фондами та міжнародними 
організаціями.
Також обговорені питання  про підвищення конкурентоспроможності 
військовослужбовців, які плануються до звільнення або звільнились, 
та ветеранів війни на ринку праці при зміні ними військової кар’єри 
на цивільну, а також їх ефективну інтеграцію у суспільне життя 
громади.
19-20 жовтня в м. Житомирі відбулась онлайн-зустріч «День кар’єри 
– 2021: Марафон професій» випускників закладів загальної освіти з 
представниками закладів вищої освіти м. Києва та м. Житомира. На 
заході взяли участь понад двадцять представників із різних 
навчальних закладів., Захід організований Житомирським міським 
центром зайнятості. 



Створення центру освітніх 
досліджень
2019-2020 роки

Департамент освіти 
міської ради

В департаменті освіти працює Науково-методичний центр  - 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.

1 Забезпечувати місто 
інноваційно-
дослідницькою 
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 ради 

У місті для учнів закладів загальної середньої освіти продовжує 
функціонувати Житомирське міське наукове товариство МАН і 3 
відокремлені філії (ЖМЛ №1, ЖГГ №1, ЖМЦНТТУМ). У 32 ЗЗСО 
діють наукові товариства учнів (Результат: четверо учнів стали 
переможцями Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН). Учні були залучені до олімпіад (міського, 
обласного та Всеукраїнського етапів); результат: 6 учнів стали 
переможцями Всеукраїнських олімпіад з математики та інформатики. 
У ЗОШ №8 працює Міська учнівська обсерваторія, на базі якої для 
учнів ЗЗСО міста проводиться гурток ЖМЦНТТУМ «Астрономія» 
(керівник Корнійчук П.П.- кандидат фізико-математичних наук, 
доцент кафедри фізики та охорони праці імені І.Франка).

У місті продовжують функціонувати гуртки ЖМЦНТТУМ "Юний 
математик" (на базі ЗОШ №21), "Експериментальна фізика" (на базі 
ліцею №25), гуртки з робототехніки (на базі ліцею №25), "Юний 
фізик" (на базі ЖДУ ім. І.Франка).
В школах під час уроків природничих предметів використовується 
обладнання сучасних кабінетів. 

Стратегічна ціль 2
Підтримка інноваційної діяльності



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

Департамент освіти 
міської ради 

Придбано обладнання для кабінетів математики ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
26, ліцею № 2, загальноосвітньої приватної школи І-ІІІ ступенів 
"Сяйво"

У закладах загальної середньої освіти наявні навчальні кабінети:
- 39 кабінетів біології,
- 33 кабінети географії,
- 43 кабінети фізики,
- 37 кабінетів хімії,
- 55 кабінетів математики.
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»).



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)

Департамент освіти 
міської ради, 
департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 
 захід "Битва Sturt-up-ів" не проводився. 

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 ради 

З метою сприяння розвитку освіти наукового спрямування у 2021 
році надано субвенцію Державному університету "Житомирська 
політехніка" та Житомирському державному університету імені Івана 
Франка для забезпечення надання освітніх послуг та заохочення 
молоді до навчання.



Учні ЗЗСО відвідують заняття екологічної школи в «Агенти 
кліматичних змін» на базі Поліського національного університету. 
Науково-методичний центр департаменту освіти співпрацює з ЗВО 
(ЖДУ ім. Івана Франка, Поліський національний університет, 
"Житомирська політехніка") з питання «Вплив діяльності людини на 
клімат та адаптація до змін клімату».

Укладені договори із Житомирським державним університетом імені 
Івана Франка на проходження курсової підготовки вчителів 5-11 
класів

2 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 бізнес-досвіду. 
Освітні реаліті - шоу на 
місцевому ТВ, інформаційна 
кампанія з популяризації змісту 
та способів захисту 
інтелектуальної власності, 
можливих напрямів організації 
бізнесу)

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

У 2021 році продовжувалося висвітлення досягнень освітян м. 
Житомира 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.  Вищі навчальні 
заклади міста постійно публікують наукові статті про досягнення 
науки на своїх офіційних сайтах. 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.



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

Учні закладів загальної середньої освіти, вихованці закладів 
позашкільної освіти за високі результати в олімпіадах, МАН України, 
конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях міжнародного, 
всеукраїнського, регіонального рівнів отримують стипендії та премії 
міського голови. 

Учні та вчителі іноземної мови стали учасниками проєкту ННІ 
іноземної філології ЖДУ ім. І. Франка «How Much You Know the 
English Speaking World?» (2020-2021); департамент освіти, науково-
методичний центр та ЗО-учасники переможці Міжнародний виставок 
"Інноватика в сучасній освіті", "Сучасні заклади освіти" (2021); 
освітяни міста стали переможцями Міжнародного фестивалю 
педагогічних інновацій (2021); забезпечено участь освітян ЗЗСО в 
онлайн-зустрічах на теми «Медіаграмотність та критичне мислення», 
«Організація дистанційного навчання з використанням інноваційних 
технологій». 



Організовано співпрацю з Навчально-науковим інститутом іноземної 
філології ЖДУ ім. І. Франка з питань організації очного та 
дистанційного навчання з використанням інтерактивних освітніх 
платформ. Робота творчих груп, укладання та презентація посібників 
«Скрайбінг-технологій як сучасний комплекс візуалізації контексту у 
вивченні іноземних мов» та «Формування інформаційно-цифрової 
компетентності учнів у процесі навчання іноземної мови за 
допомогою мобільних пристроїв». Організовано та проведено 
тренінги та факультативи з фінансової грамотності в рамках 
пілотного проекту Корпусу миру . Робота групи TAG (British Council).

У 2021 році збільшено суму на виплату стипендій міського голови 
(розпорядження міського голови від 28.04.2021 року 
№352).Стипендії виплачуються за рахунок коштів місцевого 
бюджету.
Переможцям олімпіад з базових навчальних предметів, конкурсів-
захистів МАН України, інтелектуальних та творчих конкурсів: 35 
стипендій у розмірі 2000,0 грн. кожному;
учням школи хореографічного мистецтва "Сонечко" 20 стипендій по 
3000,0 грн 2 рази;
переможцям міського етапу МАН України  (абсолютний переможець 
- 1000,0 грн, І місце - 700,0 грн, ІІ місце - 500,0 грн, ІІІ місце - 300,0 
грн);
переможцям загальноміського конкурсу "Обдарованість року"" : 30 
стипендій у розмірі 1000,0 грн."
У 2021 році заохочувальні виплати на загальну суму 84600 грн 
отримали 38 учнів, які стали переможцями міського етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, 
учнів-членів Малої академії наук та 20 вихованців школи 
хореографічного мистецтва «Сонечко».



Учні взяли участь у Всеукраїнській олімпіаді з програмування (2 
переможці), Всеукраїнській онлайн-олімпіаді з математики (4 
переможці), XIX Всеукраїнській конференції-конкурсі науково-
дослідницьких робіт «Зоряний шлях» (3 переможці), 
Всеукраїнському турнірі юних хіміків ім. В.В. Скопенка (1 
переможець), Всеукраїнському конкурсі винахідницьких проєктів 
екологічного напрямку (4 переможці), заочному інтелектуальному 
конкурсі юних винахідників та раціоналізаторів (2 переможці).

У 2021 році взято участь у міжнародних виставках "Інноватика в 
освіті", "Сучасні заклади освіти" та інших заходах.
У  травні 2021 року забезпечено участь  департаменту освіти, 
науково- методичного центру, закладів освіти міста у ХІІ 
міжнародній  виставці  "Сучасні заклади освіти" у номінації  
«Використання цифрових інструментів для забезпечення ефективного 
дистанційного й змішаного навчання в кризових умовах» ( 27 
учасників. З них : ЗЗСО – 10, ЗДО- 7,ЗПО- 1, ЗП(т)О -2, ІРЦ №3).

Забезпечено організаційно- методичний супровід  педагогічних 
працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної 
освіти щодо участі  у  ІІ Всеукраїнському освітньому хабі 
педагогічних інновацій нової української школи.



Щорічні конкурси бізнес-
проектів та бізнес-планів
2019-2020 роки
(щорічні конкурси 
найкращих бізнес-проектів та 
бізнес-планів нададуть 
можливість обрати найбільш 
важливі для міста проекти, 
забезпечити їхню реалізацію 
через інформаційну 
підтримку та 
співфінансування за рахунок 
бюджетних коштів)

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

Громадською організацією "Житомирська Асоціація науковців та 
бізнес-консультантів" за сприяння управління сім'ї, молоді та спорту 
міської ради організовано та  проведено освітню програму "Курс 
бізнес-планування для молоді" для школярів та студентів громади, 
що включала інтенсив-курс із 6 семінарів/тренінгів оф-лайн з питань 
сутності та особливостей бізнес-планування для власної справи, 
особливостей маркетингу та менеджменту для стартапів. Також 
організовано та проведено 4 онлайн зустрічі/консультації 
індивідуальні та з міні-групами (3-4 особи) щодо розробки ідей 
молодіжного та соціального бізнесу, дослідження ринкового 
середовища, стратегічного планування тощо. За результатами  роботи 
учасників  навчальних програм розроблено 8 соціальних та бізнес 

 проєктів.  

На конкурс поступило 8 розробок соціальних та бізнес-проектів. 14 
грудня відбулася презентація бізнес-планів та відкрите обговорення
конкурсних проектів. Переможцями стали (і отримали відповідні 
дипломи та подарунки від організаторів та спонсорів проєкту ):
1 місце – бізнес-план «ВІДКРИТТЯ  МОБІЛЬНОГО РЕСТОРАНУ – 
ФУД-ТРАКУ «BIG KAHUNA BURGER», 
2 місце – бізнес-план «ВІДКРИТТЯ КОНЮШНІ «HORSE HOUSE», 
3 місце – бізнес-план «ВІДРИТТЯ ФОП «ВІТАМІНКА»,  та бізнес-
план «ВІДКРИТТЯ КОМПАНІЇ «ГОСПОДИНЯ НА ГОДИНУ»



З 1 по 10 листопада 2021 року у м.Житомирі проходила освітня 
програма «Школа соціального підприємництва» для школярів та 
студентів м.Житомира. Цикл тренінгів, круглих столів, 
індивідуальних зустрічей, консультацій з розробки бізнес-ідей 
молодіжного соціального бізнесу. З 22 листопада до 12 грудня 2021 
року у м.Житомирі проходила освітня програма «Школа фінансової 
грамотності» та з 6 по 12 грудня 2021 року – «Тиждень фінансової 
грамотності - 2021» для школярів та студентів м.Житомира. 

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)

Виконавчі органи 
міської ради 

18-19 травня 2021 року в рамках проєкту «Просування 
енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 
енергоефективність в Україні» досвід Житомирської громади з 
розвитку системи муніципального енергетичного менеджменту 
(зокрема - впровадження стимулювання ефективного використання 
теплової енергії в муніципальних будівлях) було представлено для 32 
громад на навчальних вебінарах.

19 травня 2021 року Житомир долучився до онлайн марафону «Гарні 
практики відкритого врядування». В панелі «Взаємодія з 
громадськістю у збереженні довкілля» поширено досвід 
впровадження комунікаційної концепції енергоефективності та зміни 
клімату Житомира під час проведення заходу Дні сталої енергії". 
27.05.2021 року Житомир отримав перемогу у конкурсі «Кращі 
практики впровадження Планів дій щодо клімату та енергії».



17-21 травня 2021 досвід міста Житомира з впровадження 
енергоефективних проєктів та розвитку інфраструктури громади було 
представлено для міст Центрально-Східної Європи та Африки під час 
конференції в рамках проєкту "Connective Cities Network".

В рамках Тижнів Німеччини в Україні проведено  Гендерну 
майстерню "Жінки на рівні прийняття рішень в органах місцевого 
самоврядування6 досвід України та Німеччини" з метою обміну 
досвідом.

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.)

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 
 захід "Битва Sturt-up-ів" не проводився. 

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 

У 2021 році продовжувалося висвітлення досягнень освітян м. 
Житомира 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.  Вищі навчальні 
заклади міста постійно публікують наукові статті про досягнення 
науки на своїх офіційних сайтах. 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.



3 Залучати вищі 
навчальні заклади до 
розвитку економіки та 
ринку праці

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

Департамент економічного розвитку активно співпрацює із вищими 
навчальними закладами міста у рамках організації та проведення 
навчальних заходів, форумів, а також під час розробки секторальних 
документів розвитку міста. 
Планується подальша співпраця.
У 2021 році вищі навчальні заклади долучилися до відбору громади 
до участі у проекту «EU4Business: конкурентоспроможність та 
інтернаціоналізація малих і середніх підприємств». 
У 2022 планується подальша співпраця у напрямку реалізації заходів 
в рамках проекту «EU4Business: конкурентоспроможність та 
інтернаціоналізація малих і середніх підприємств»

4 Визначати і 
враховувати у міських 
програмах інноваційної 
діяльності пріоритетні 
галузі та "сектори 
росту"

Міська програма 
інноваційної діяльності
2021-2023 роки
(розробка програми 
інноваційної, 
інвестиційної діяльності 
та іміджевих проєктів на 
основі визначення 
пріоритетних галузей та 
секторів росту)

Виконавчі органи 
міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста "Інноваційне 
місто"



Інноваційна рада
2021-2023 роки
(створення 
координаційних/науково-
технічних рад з метою 
стратегічного планування 
інноваційного розвитку, 
інформування про 
інноваційні розробки, 
поширення інноваційних 
технологій у бізнес)

Виконавчі органи 
міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста "Інноваційне 
місто"

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  

У 2021 році  департаментом економічного розвитку міської ради 
забезпечено збір значень індикаторів статистичного моніторингу 
виконання Концепції інтегрованого розвитку м Житомира за 2020 
рік. Інформація оприлюднена на офіційному сайті міської ради в 
розділі «Стратегія міста», вкладка «Моніторинг виконання». 
Щороку формується база даних Автоматизованої системи 
муніципальної статистики –  показники різних сфер життєдіяльності 
громади та завантажується на інтернет ресурс Асоціації міст України. 
Також на єдиному державному порталі відкритих даних  
оприлюднюються набори відкритих даних.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах життя
Стратегічна ціль 3



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 тощо.

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  

Продовжувалося наповнення реєстру територіальної громади.

Функціонує онлайн сервіс – мобільний додаток «Лічильник», 
впроваджений КП "Житомирводоканал" 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 Барона де Шодуара 
розмістили 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). Таблички 
розмістили студенти та викладачі природничого факультету 
Житомирського державного університету імені Івана Франка.

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.  Інтегровано СЕВ ОВВ та ЕЦП 
для СЕДО

Формування системи е-
взаємодії 
2019-2023 роки 
(система електронної 
взаємодії державних 
реєстрів, система 
електронної ідентифікації, 
розширення електронних 
послуг, електронний 
документообіг, 
запровадження 
електронних договорів)

Управління розвитку 
інформаційних 
технологій міської ради 

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. 
У 2021 році інтегровано СЕВ ОВВ та ЕЦП для СЕДО



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

Управління розвитку 
інформаційних 
технологій міської ради 

На офіційному сайті Житомирської міської ради оприлюднюється 
 інформація про елементи електронної взаємодії. 

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

Управління розвитку 
інформаційних 
технологій міської ради 

Заплановано створення  електронної приймальні міської ради. 
Проведені засідання робочої групи з питань розробки сервісу. Той, 
хто зареєструється  у спеціальному «кабінеті»,  зможе надіслати лист 
зі стаціонарного комп’ютера, ноутбука та  з мобільного телефону. 
Ідентифікація користувача  здійснюватиметься через id.gov.ua, 
BankID, електронний цифровий підпис. Відповідь можна буде 
переглянути  в «Особистому кабінеті». Також про результат розгляду  
звернень  повідомлятимуть за допомогою смс-повідомлень або ж 
листів на електронну пошту та/або Viber bot.

До е-приймальні буде інтегровано онлайн-послуги: електронну чергу 
до ЦНАПу, сервіси реєстрації в заклади дошкільної освіти та  запис  
на прийом до лікаря, до посадової особи, депутата тощо. В онлайн-
режимі можна буде і  сплатити за послуги, надані комунальними 
підприємствами та установами.
Для інформування про проблеми у житлово-комунальній сфері, 
виникнення аварійних ситуацій, а також стосовно інших питань 
життєдіяльності міста функціонуватиме і онлайн-чат аварійно-
диспетчерської служби.



Створення міського 
білінгового центру 
2019-2023 роки

Управління розвитку 
інформаційних 
технологій міської ради, 
управління 
комунального 
господарства 

Комунальні підприємства міської ради ("Житомирводоканал", 
"Теплокомуненерго") використовують власні білінгові системи.



№ 
з/п

Опис завдання 
відповідно до Концепції Проект

Виконавчий орган 
міської ради - 

відповідальний за 
надання  інформації

Інформація про виконання за 2021 рік

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 

15 квітня 2021 року виконавчий комітет Житомирської міської ради 
затвердив результати конкурсу з визначення переможця будівництва 
доступного житла в місті.
Відбувся конкурс на визначення переможця будівництва соціального 
житла для освітян та медичних працівників. Переможцем конкурсу 
визнано дочірнє товариство закритого типу ДП Фаворит. Розпочато 
будівництво житлового будинку. 
Списки на отримання житла уже давно сформовані і квартири 
отримають в порядку черговості ті, хто потребує поліпшення 
житлових умов і на житло чекає вже багато років.
На базі комунальної установи "Агенція розвитку міста" 
Житомирської міської ради створено інформаційно-консультаційний 
центр «Зелений офіс», який надає консультації щодо впровадження 
заходів з енергоефективності та енергозбереження.
Управління муніципального розвитку міської ради постійно надає 
консультації представникам ОСББ щодо можливості прийняття 
участі у програмі "ЕНЕРГОДІМ" та отримання відшкодування 
відсотків за залученими кредитами на впровадження заходів 
енергомодернізації житлових будівель за рахунок коштів місцевого 
бюджету. 

Інформація про виконання завдань та реалізацію проєктів пріоритету "Комфортне місто"  
Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року 

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



2 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 інформаційно-консультаційний 
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 

Проведено капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж 
(водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 
електропостачання) в 15 житлових будинках ОСББ. Виготовлено 
ПКД для проведення капітального ремонту покрівель 5 житлових 
будинків за адресами: пров. 3-й Березівський, 6, вул. Михайла 
Грушевського, 71/105, бульвар Польський, 18/26, вул. Київська, 15, 
вул. Юрка Тютюнника, 11а та частини житлового будинку за 
адресою: вул. Хлібна, 39/19. 

Капітально відремонтовано внутрішньобудинкову мережу 
водопостачання, в тому числі насосне обладнання для підвищення 
тиску води в житловому будинку за адресою: проспект Миру, 12. 

Проведено капітальний ремонт мереж електропостачання в 
житлових будинках за адресами: вул. Небесної Сотні, 29, вул. Бориса 
Лятошинського, 15В, шиферного даху в будинку за адресою: вул. 
Покровська, 25. Капітально відремонтовано 26 ліфтів.



В 2021 році державна програма "теплих кредитів" припинила свою 
дію. Починаючи з 2021 року, єдиною державною програмою 
енергомодернізації багатоповерхівок є програма Фонду 
енергоефективності «Енергодім». За період дії програми "теплих 
кредитів", кількість кредитів ОСББ міста Житомира - 224 на 
загальну суму 79,6 млн грн, компенсовано з міського бюджету 23,6 
млн грн, участь співвласників ОСББ - 15,9 млн грн.

Проведено відшкодування відсотків по 3 "теплим кредитам" ОСББ 
за 2020 рік в розмірі 257,0 тис. грн та по кредитам на впровадження 
заходів енергомодернізації житлових будівель ОСББ в рамках 
Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних 
будинків"ЕНЕРГОДІМ" у розмірі 405,0 тис. грн

Управлінням муніципального розвитку міської ради формується 
реєстр заяв про резервування коштів та укладених договорів на 
відшкодування з бюджету ЖМТГ відсотків за кредитами, 
залученими ОСББ, які беруть участь у програмі «Енергодім» 
державної установи «Фонд енергоефективності» та оприлюднюється 
на сайті міської ради

Здійснено капітальний ремонт пішохідних доріжок на 
прибудинкових територіях житлових будинків за адресами: вул. 
Огієнка, 12, проїзд 2-й Польового майдану, 5.
Проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття 
прибудинкових територій житлових будинків загальною площею 
22940 кв.м. (113 об'єкт)



Комфортні 
прибудинкові території
2020-2030 роки

Управління житлового 
господарства міської ради 

Здійснено капітальний ремонт пішохідних доріжок на 
прибудинкових територіях житлових будинків за адресами: вул. 
Огієнка, 12, проїзд 2-й Польового майдану, 5.
Проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття 
прибудинкових територій житлових будинків загальною площею 
22940 кв.м. (113 об'єкт)

1 Сприяти концентрації 
роздрібної торгівлі у 
центрі міста та центрах 
житлових районів і 
стримувати поза 
межами цих територій

Реновація території 
навколо Житнього 
ринку
2019-2024

Департамент 
містобудування та 
земельних відносин 
міської ради 

Заплановано за 10 років  реконструювати Житній ринок на ринок 
європейського зразка -  зони фаст-фудів, фудкортів.
В 2021 році опрацьовувалися питання щодо проведення робіт з 
благоустрою та встановленню павільйону на прилеглій території 
щойно виявлених об"єктів культурної спадщини за видом пам"ятки 
архітектури місцевого значення "Ансамбль будівель Житнього 
ринку" за адресою: м.Житомира, вул. Небесної Сотні, 10-12.

2 Розвивати території 
промислового та 
логістичного 
призначення із 
забезпеченням умов 
ведення бізнесу

Департамент 
містобудування та 
земельних відносин 
міської ради 

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

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



Рішенням міської ради 29.03.2021 «Про затвердження документації 
із землеустрою та надання права користування земельною 
ділянкою», надано право користування земельною ділянкою за 
адресою: вул. Промислова 1/154 в місті Житомирі, площею 6,5132 
га, яка надається в користування ПАТ «Житичі». Компанія 
"Ферпласт" вже купила обладнання, приміщення на заводі хімічного 
волокна і хоче побудувати новий завод. Впродовж двох років 
компанія планує інвестувати впродовж 10 млн євро та впровадити 
технології  виробництва зі Словаччини. Спочатку товари для тварин 
виготовлятимуть з металу, деревини та пластику, пізніше 
впроваджуватимуть  технологію роботи зі склом.

Проект залізничного 
сполучення по вулиці 
Льонковій до території 
промзони

Виконавчі органи міської 
ради 

Дане питання розглянуто на засіданні робочої групи з впровадження 
Концепції інтегрованого розвитку міста "Комфортне місто". 
Вирішено реалізацію проєкту планувати на майбутнє.

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

Департамент 
містобудування та 
земельних відносин 
міської ради 

На території ВАТ "Житомирський завод "Автозапчастини"  ведеться 
будівництво житлового комплексу "Grand City Dombrovskyi". 



Розвиток вулиці 
Корольова у 
промисловій зоні та 
Левківського шосе як 
головних вулиць 2019-
2021 роки (розвиток 
в'їзної дороги для 
вантажного транспорту 
з боку Києва як 
альтернатива вулиці 
Київська та вісь 
розвитку 
індустріальної зони) 

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

Встановлені 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 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.

Стратегічна ціль 3
Досягнення сталої мобільності в компактному місті



1 Розвивати пішохідний 
рух та пішохідні 
простори, 
забезпечувати 
доступності міського 
простору

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

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

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. У 2021 році біля ЗОШ № 36 проведено капітальний 
ремонт тротуарів, влаштовано піднятий пішохідний перехід з 
додатковим зовнішнім освітленням, нанесено горизонтальну 
дорожню розмітку по вул. Домбровського навпроти шкільного 
двору. Біля ЗОШ № 8 здійснено капітальний ремонт тротуарів, 
влаштовано пішохідний перехід з острівцем безпеки та додатковим 
зовнішнім освітленням, нанесено горизонтальну дорожню розмітку 
по вул. Східній навпроти шкільного двору та суміжною територією. 
Встановлено станцію технічного самообслуговування велосипедів.

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

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Питання розглянуто на засіданні робочої групи "Комфортне місто" 
14.01.2020 року. Заплановано повернутись до розгляду питання 
облаштування місточків через річку Кам’янка.



Реорганізація  частини 
вулиць у простори 
дружні до пішоходів 

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

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. 
В рамках Європейського тижня мобільності 2021 у Житомирі (20-25 
вересня) проведено громадське обговорення концепції реконструкції 
вулиці Бориса Лятошинського. Триває виготовлення проєктно-
кошторисної документації 

Покращення 
пішохідних зв'язків з 
фокус-зоною 
Мар'янівка

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Питання обговорювалося на засіданні робочої групи "Комфортне 
місто".  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.

Створити пішохідний 
перехід через 
залізничні колії з 
метою поєднання 
фокус зон "Мар'янівка" 
та "Вокзал"

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

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.



2 Створити мережу 
велосипедних 
маршрутів з окремою 
дорожньою 
інфраструктурою й 
інфраструктурою 
паркування та 
зберігання

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

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

20-25 вересня проведено Європейський тиждень мобільності 2021 у 
Житомирі  з метою підтримки сталого розвитку транспорту і 
спонукання мешканців до використання альтернативних екологічних 
способів пересування. В рамках заходу проведено акцію з 
тактичного урбанізму, (трансформація пішохідної зони в 
інтерактивний майданчик для дітей шляхом тематичного 
художнього розпису), акцію (фото флешмоб) «Велосипедом на 
роботу», презентовано результати проєкта «TUMI: шлях до школи» 
тощо. Для покращення велоінфраструктури на територрії громади 
встановлено 21 велопарковку.. В рамках проєкту «TUMI: шлях до 
школи»  на території гуманітарної гімназії № 1, міського ліцею №2, 
ЗОШ № 10, 12, 15, 17, 19 та ДНЗ № 51 встановлено 40 велостійок.

3 Розвивати мережу 
громадського 
електротранспорту як 
альтернативу 
приватному 
автотранспорту

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

В рамках проєкту Європейського банку реконструкції та розвитку у 
2021 році  здійснено поставку 12 одиниць тролейбусів та розпочато 
будівництво тролейбусної лінії в мікрорайон Мальованки. 
Облаштовано більшу частину опор контактної мережі та проведено 
часткову модернізацію підстанції на Корбутівці, яка буде живити 
тролейбусну лінію.
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. 



Доступність зупинок 
та їх інтеграція з 
територіями 
концентрації 
роздрібної торгівлі, 
перехоплюючими 
паркінгами та 
публічними 
просторами

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Заплановано повернутися до розгляду питання на засіданні робочої 
групи з впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста 
"Комфортне місто".

Виділення смуг руху 
для тролейбусів та 
автобусів

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Виділено смугу руху для тролейбусів та автобусів на відрізку вулиці 
Перемоги  від майдану Короленка до перехрестя вулиць Перемоги та 
Михайла Грушевського 

Подовження 
трамвайної лінії по 
вулиці Небесної сотні 
до Сінного ринку

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку "Комфортне місто".

Продовження 
трамвайної лінії до 
Польової площі 

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку "Комфортне місто".

Оптимізація руху 
трамваїв в 
індустріальну зону 
шляхом 
запровадження рейсів 
за спеціальними 
графіками (переважно 
в ранкові та вечірні 
години у робочі дні)

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку "Комфортне місто".



4 Розвивати пасажирські 
вузли та логістичні 
центри приміських, 
міжміських та 
міжнародних 
перевезень

Створення 
транспортно-
торговельного хабу на 
базі Сінного ринку 
2019-2023 роки 
(створення автовокзалу 
для приміських 
автобусів, який буде 
переміщений з Житнього 
ринку разом з ринком. ) 

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

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку "Комфортне місто".

Створення 
інтегрованого 
транспортно-
торговельного 
комплексу 
"Приміський вокзал" 
2019-2023 роки 
(розміщення 
фермерського ринку у 
центрі фокус-зони, який 
заплановано перемістити 
з Житнього ринку разом 
з приміською 
автостанцією)

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку "Комфортне місто".



Модернізація та 
електрифікація 
залізничних ліній до 
Новоград-
Волинського, 
Коростеня, Бердичева 
(Житомир-
регіональний і 
національний 
транспортний вузол)

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Серед пріоритетних інвестиційних проєктів Міністерства 
інфраструктури України на 2022 рік проєкт електрифікації ділянки 
Житомир-Новоград-Волинський із відновленням об"їзду станції 
Новоград-Волинський -1.Згідно з планом він передбачає 
прокладання лінії протяжністю 91 кілометр та посилення 
електропостачання вздовж усього напрямку, адже старі лінії 
потребують негайного оновлення. Реалізація проєкту дасть змогу 
запустити через Житомир велику кількість потягів, в тому числі й 
Інтерсіті і тим самим забезпечити сполучення з 19 обласними 
центрами.

Модернізація та 
електрифікація 
залізничних ліній до 
міст Новоград-
Волинський, Бердичів, 
Коростень у поєднанні 
з аеропортом, 
автомагістраллю до 
Києва та промислово-
складськими 
територіями

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Серед пріоритетних інвестиційних проєктів Міністерства 
інфраструктури України на 2022 рік проєкт електрифікації ділянки 
Житомир-Новоград-Волинський із відновленням об"їзду станції 
Новоград-Волинський -1.Згідно з планом він передбачає 
прокладання лінії протяжністю 91 кілометр та посилення 
електропостачання вздовж усього напрямку, адже старі лінії 
потребують негайного оновлення. Реалізація проєкту дасть змогу 
запустити через Житомир велику кількість потягів, в тому числі й 
Інтерсіті і тим самим забезпечити сполучення з 19 обласними 
центрами.



Розвиток 
пасажирського 
транспорту для 
сполучення аеропорту 
з автовокзалом, а 
також з містом Київ та 
сусідніми обласними 
центрами

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Кабінетом Міністрів України прийнято рішення відкрити 
міжнародний пункт пропуску через державний кордон в аеропорту 
«Житомир» (дочірнє підприємство «Міжнародний аеропорт 
Житомир імені С.П.Корольова» товариства з обмеженою 
відповідальністю «Акорд») для вантажного та пасажирського 
повітряного сполучення з постійним режимом функціонування і 
цілодобовим часом роботи.  Визначено переможця тендеру на 
виконання реконструкції аеродромного комплексу за адресою: 
м.Житомир, вулиця Авіаторів, 9, компанію «Онур Конструкціон 
Інтернешнл». В рамках проєкту реконструкції злітно-посадкова 
смуга  буде продовжена  до 2 500 м (зараз  її довжина становить 1650 
м). Також проєктом передбачено  влаштування перону для 
вантажних літаків, світлосигнального  обладнання, придбання 
радіотехнічного  обладнання, розширення пасажирського перону 
тощо. Проєкт буде реалізовано за рахунок коштів державного  та 
місцевого бюджетів.

Модернізація та 
подовження злітно-
посадкової 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  

В рамках проєкту "Реконструкція аеродромного комплексу" злітно-
посадкова смуга аеропорту "Житомир"  буде продовжена  до 2 500 м 
(зараз  її довжина становить 1650 м). Також проєктом передбачено  
влаштування перону для вантажних літаків, світлосигнального  
обладнання, придбання радіотехнічного  обладнання, розширення 
пасажирського перону тощо. Проєкт буде реалізовано за рахунок 

 коштів державного  та місцевого бюджетів. 



5 Підвищити 
ефективність 
використання 
приватних автомобілів 
через управління 
паркувальним 
простором та спільне 
користування

Забезпечення місць 
для паркування (вул. 
Велика 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) 

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Прийнято нормативну базу:
1. Регуляторний акт - рішення виконавчого комітету міської ради від 
03.11.21 №1246 "Про внесення змін рішення виконавчого комітету 
міської ради від 22.12.2016 № 1162 "Про організацію паркування 
транспортних засобів на території міста Житомира"";
2. Рішенням міської ради від 17.06.21 №192 затверджено перелік 
земельних ділянок для платних парковок.
3. Рішення  виконавчого комітету міської ради від 05.05.21 "Про 
визначення балансоутримувача майданчиків для паркування".

Розроблено та оприлюднено проєкти рішень:
"Про передачу спеціальних земельних ділянок балансоутримувачу 
майданчиків";
"Про затвердження коефіцієнту завантаженості майданчиків для 
паркування";
"Про встановлення режиму роботи майданчиків для паркування".
На геопорталі міста створено мапу розміщення паркувальних 
майданчиків.

Встановлення 
платіжної системи для 
паркування

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Керівництвом міста та депутатами міської ради вивчено досвід 
організації платного паркування у м. Дніпро. Заплановано створення 
платіжної системи для паркування. 

Евакуація 
транспортних засобів

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Третя складова проєкту платного паркування - евакуатор.  Послуги 
евакуації транспортних засобів будуть надаватися приватними 
компаніями відповідно до заключних договорів.



Створення внутрішніх 
паркувальних 
майданчиків

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку "Комфортне місто".

Розширення місць 
паркування для 
місцевих мешканців 
(розвиток гаражних 
комплексів і створення 
нових у напрямку вулиці 
Чуднівської на колишніх 
промислових і 
військових територіях)

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку "Комфортне місто".

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)

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку "Комфортне місто".

Будівництво 
багаторівневої 

 парковки 

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку "Комфортне місто".



Організація 
комбінованого 
паркування 
автомобілів мешканців 
житлових районів та 
відвідувачів 
торговельних закладів 
по вулиці Вітрука

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку "Комфортне місто".

Розвиток гаражних 
комплексів поблизу 
залізниці

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку "Комфортне місто".

6 Створити інтегровану 
систему транспортної 
мобільності міста та 
агломерації з єдиною 
системою оплати 
проїзду

Розвиток сполучення з 
новими кварталами 
Крошні та села Оліївка 
2019-2022 роки
(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 планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку "Комфортне місто".



"Громадський 
транспорт агломерацій"
2020-2022

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

З метою задоволення потреб жителів громади в перевезеннях 
громадським транспортом функціонує автобусний маршрут №7 
«Вереси-Сінний ринок» 

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

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

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 
вулично-дорожньої 
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)

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Готується технічна документація на розробку нової комплексної 
схеми руху громадського транспорту Житомирської ОТГ. У разі 
наявності фінансування буде замовлена зазначена схема.



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 

Придбано програмне забезпечення автоматизованої системи 
керування дорожнім рухом

Маршрути 
комерційного 
транспорту 2019-2020 
роки (запровадження 
маршрутів руху 
комерційного 
вантажного та 
пасажирського 
транспорту транзитними 
коридорами і 
промислово-складськими 
територіями із 
забезпеченням 
обмеження руху через 
житлові райони)

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

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 руху в 
центральній частині 
міста 2019-2024 
(комплексна 
реорганізація 
використання проїзних 
частин, влаштування 
пішохідних зон, 
велодоріжок, зон для 
паркування, виділених 
смуг громадського 
транспорту, прокладання 
нових проїздів тощо) 

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Розроблено зміни до мережі громадського транспорту, які 
передбачають збільшення випуску міського електротранспорту та 
оптимізацію роботи автобусних маршрутів. 

Зменшення швидкості 
руху транспорту 
шляхом впровадження 
інфраструктурних 
рішень: скорочення 
кількості смуг руху, 
влаштування фізичних 
елементів для 
забезпечення 
максимальної 
швидкості 50 км/год.

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Біля екологічного ліцею №24 встановлено два радари вимірювання 
швидкості транспортних засобів з інформаційним табло.
Впроваджено односторонній рух по пров. 1-й Богунський, по вул. 
Тараса Бульби Боровця (від пров. 1-й Індустріальний до вул. 
Вільський шлях), по вул. Ольжича (від вул. Володимирської до вул. 
Старовільської).
По вул. Івана Мазепи (від вул. проспекту Незалежності до вул. 
Михайла Грушевського) запроваджено двосторонній рух.



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 

Запланована реконструкція мосту біля вокзалу, що включає його 
розширення і підняття.

Реорганізація 
транспортного вузла 
біля залізничного 
вокзалу (забезпечення 
транзитного руху, 
ефективної роботи 
пасажирського 
транспортно-
пересадкового вузла 
автобусних і залізничних 
міжміських та 
приміських перевезень з 
розвитком 
велопішохідних 
комунікацій)

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

За результатами засідання робочої групи з впровадження Концепції 
інтегрованого розвитку "Комфортне місто" рекомендовано 
відновити робочу групу з питання реконструкції Київського мосту



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 

По Київському шосе розташований автодорожній шляхопровід через 
залізницю, що побудований у 1957 році, реконструйований у 1977 
році та потребує капітального ремонту. У 2017 році на замовлення 
балансоутримувача КП "Експлуатація штучних 
споруд"Житомирської міської ради ТОВ "Інститут Укрдорпроект" 
м.Київ розроблено проєкт "Реконструкція шляхопроводів на 
Київському шосе у м.Житомирі".  У 2021 році у зв'язку з 
будівництвом нової електрифікованої залізничної лінії через місто 
Житомир здійснено коригування проєктно-кошторисної 
документації "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в 
м.Житомирі"

Розроблення 
сполучення через 
вулиці Промислова, 
Слобідська з виходом 
на вулицю Велику 
Бердичівську та 
Бердичівський міст для 
здійснення вантажних 
перевезень з 
промислової зони на 
південний захід 

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

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)

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

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

Збільшення кількості 
та покращення діючих 
переїздів через 
залізницю із 
забезпеченням 
водночас руху 
вантажного 
транспорту, оминаючи 
житлові райони

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.

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 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

1 Створити раду 
агломерації в межах 
Житомирського району 
з метою координації 
генеральних та 
поточних планів 
розвитку і реалізації 
спільних 
інфраструктурних 
проектів

Виконавчі органи міської 
ради  

Питання планується розглянути на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста "Комфортне 
місто"

Здійснити 
децентралізацію 
міського управління 
шляхом реорганізації 
адміністративних 
районів міста 
відповідно до реальних 
міських утворень 
(Богунія, Крошня, 
Польова тощо)

Виконавчі органи міської 
ради  

В мікрорайоні Польова за адресою площа Польова, 8 створено 
сучасний центр надання адміністративних послуг "Прозорий офіс".
У 2020 році виготовлено проєктно-кошторисну документацію для 
реконструкції приміщень адміністративної будівлі в форматі 
"Прозорий офіс" за адресою вул. Перемоги, 55 (мікрорайон Богунія).

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



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 

У 2021 році створені нові реєстри та їх наповнення (договорів 
оренди, культурної спадщини, містобудівної документації);
забезпечено збір та класифікація даних із структурних підрозділів 
міської ради (комунальних підприємств), які можуть бути 
використані для створення/оновлення бази даних містобудівного 
кадастру та 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 2021 році департаментом містобудування та земельних відносин 
міської ради розроблено 3 проєкти благоустрою громадського 
простору.
Проведено заміну широкоформатної реклами на сучасну більш 
привабливу - 28 одиниць, встановлено 40 сучасних зупинок 
громадського транспорту.

Стратегічна ціль 5
Забезпечення стійкого розвитку центру міста, що має пріоритет на рівні регіону



1 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  

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. 

В рамках Європейського тижня мобільності 2021 у Житомирі (20-25 
вересня) проведено громадське обговорення концепції реконструкції 
вулиці Бориса Лятошинського. Триває виготовлення проєктно-
кошторисної документації  



Створити торгівельний 
кільцевий маршрут від 
Житнього ринку через 
вулицю Київську до 
вулиці Михайлівської 
й через вулицю Бориса 
Лятошинського назад 
до Житнього ринку

Департамент 
містобудування та 
земельних відносин 
міської ради

Заплановано за 10 років  реконструювати Житній ринок на ринок 
європейського зразка -  зони фаст-фудів, фудкортів 

2 Здійснити 
ревіталізацію майданів 
Соборного та Перемоги 
з влаштуванням 
публічного простору 
для масових заходів, 
зручним транспортно-
пересадковим вузлом 
та скороченням 
використання простору 
автотранспортом

Перепланування 
майданів Соборного та 
Перемоги з розвитком 
публічних просторів 
2019-2024 роки
(скорочення території з 
транспортною функцією, 
формування найбільшої 
площі міста для масових 
заходів, інтеграція 
наявних та нових 
публічних просторів і 
зелених зон)

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

Здійснено реконструкцію скверу на майдані Соборному (на умовах 
співфінансування) зі встановленням 50 метрового флагштока 
Державного Прапора України, облаштовано місця для відпочинку, 
освітлення, здійснено озеленення території.
В 2019 році був проведений конкурс на кращу концепцію 
реконструкції майданів Соборний та Перемоги. Визначений 
переможець конкурсу. 
Планується  провести роботи по аналізу та доопрацюванню 
матеріалів, представлених переможцями конкурсу ЛКП "Інститут 
просторового розвитку".



3 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 райони, 
створення пішохідних 
просторів із розвитком 
роздрібної торгівлі 
вищої доданої 
вартості, закладів 
громадського 
харчування та розваг 
(розподілений торгово-
розважальний центр) 

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

Планується провести роботи по благоустрою та встановленню 
павільйону на прилеглій території щойно виявлених об"єктів 
культурної спадщини за видом пам"ятки архітектури місцевого 
значення "Ансамбль будівель Житнього ринку" за адресою: 
м.Житомир. вул.  Небесної Сотні. 10-12, що надасть можливість 
відкрити фасади пам"яток архітектури та поліпшити архітектурно-
просторовий вигляд міста. 

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

Ревіталізація території 
заводу 
"Електровимірювач"

Департамент 
містобудування та 
земельних ресурсів 
міської ради 

Ревіталізація території заводу "Електровимірювач" проведено 
частково.

1 Забезпечити велику 
кількість різноманітних 
функцій центрів 
мікрорайонів

Виконавчі органи міської 
ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста "Комфортне 
місто". 

Формувати та розвивати центри мікрорайонів, що мають пріоритет над широкою міською територією
Стратегічна ціль 6



2 Створити центральні 
публічні простори 
мікрорайонів із 
забезпеченням 
комфортного 
перебування та 
проведення дозвілля 
різними категоріями 
мешканців

Виконавчі органи міської 
ради 

Розпочато реконструкцію території благоустрою майдану Мистецькі 
Ворота

Здійснено реконструкцію території благоустрою бульвару Нового. 
Виконано комплекс будівельних робіт та ландшафтний дизайн: 
замінено та модернізовано покриття пішохідних доріжок, виконано 
освітлення, оновлено мощення плиткою, висаджено декоративні 
дерева та кущі, оснащено лавками.  
Здійснено реконструкцію території благоустрою скверу (біля 
пам'ятника Жертвам Голодомору) за адресою: м.Житомир, майдан 
Путятинський
Проведені  роботи з капітального ремонту з організації благоустрою 
території бульвару Польского. Розпочато капітальний ремонт 
території благоустрою центральної алеї бульвару Польського..

Проведено капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі 
вулиць Князів Острозьких та М. Грушевського в м.Житомирі

Розпочато реконструкцію частини території благоустрою з 
влаштуванням скверу за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 9

Здійснювалася підготовка документів для проведення тендеру на 
"Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вул. 
Перемоги та майдану Короленка в м.Житомирі"



Здійснювалася підготовка документів для проведення тендеру на 
"Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу 
на перехресті вулиць Троянівська та Радивилівська в м.Житомирі"

Здійснювалася підготовка документів для проведення спрощеної 
закупівлі проєктних робіт "Реконструкція частини території 
благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м.Житомир, майдан 
Станишівський,7"

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 планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста "Комфортне 
місто". 



№ 
з/п

Опис завдання 
відповідно до Концепції Проект

Виконавчий орган 
міської ради - 

відповідальний за 
надання  інформації

Інформація про виконання за 2021 рік

1 Створити інформаційну 
мережу, присвячену 
культурним, науковим, 
туристичним і 
спортивним подіям

Інформаційний портал 
"Активне місто"
2019-2020 роки

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. 
Станом на 1 липня 2021 року буде завершено 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 офіційному сайті міської ради в розділі "Спорт" та 
"Спортивний Житомир".

Інформація про виконання завдань та реалізацію проєктів пріоритету "Активне місто"  
Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року 

Стратегічна ціль 1
Формування та забезпечення культурних запитів



Мережа театральних 
тумб
2019-2020 роки

Управління культури 
міської ради, 
департамент 
містобудування та 
земельних відносин 
міської ради 

У 2019-2020 роках надано дозвіл на розміщення двох тумб 
для афіш за адресою: вул. Київська, 104 та Івана Кочерги, 
3а. В 2021 році дозволи на розміщення тумб не надавалися. 
Робота проводиться і надалі. 

Туристично-
інформаційний центр 
(ТІ)
2019-2020 роки

Управління культури 
міської ради, КУ 
"Агенція розвитку 
міста" міської ради

Створення туристично-інформаційного центру планується у 
"Водонапірній вежі" після реконструкції.

2 Модернізувати, 
розвивати наявні й 
облаштовувати нові 
громадські простори в 
центрі міста як хаби для 
культури, креативних 
індустрій, туризму й 
організації дозвілля

Арт-центр "Жовтень"
2023-2030 роки 

Управління культури 
міської ради, управління 
капітального 
будівництва міської ради 

Створено робочу групу з розробки технічного завдання на 
проєктування об’єкта «Реконструкція кінотеатру «Жовтень» 
за адресою майдан імені С.П. Корольова, 11». До робочої 
групи увійшли керівники управлінь та департаментів, 
депутати міської ради, голови громадських організацій, 
архітектори, актори.
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". 
Триває виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Реконструкція 25-го 
гарнізонного Будинку 
офіцерів
2019-2020 роки

Департамент 
містобудування та 
земельних відносин 
міської ради 

Розпорядженням голови Житомирської обласної державної 
адміністрації від 14.03.1996 № 151 будинок за адресою: 
м.Житомир, вул. Пушкінська, 27, включений до Переліку 
пам"яток архітектури місцевого значення - Жіноче духовне 
училище (охоронний номер 13). Будівля належить до 
державної власності, власник - Міністерство оборони 
України, користувач - квартирно-експлуатаційний відділ 
м.Житомира.



Відповідно до п.1. ст.24 Закону України "Про охорону 
культурної спадщини" власник або уповноважений ним 
орган, користувач зобов"язані утримувати пам"ятку в 
належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати 
від пошкодження, руйнування або знищення. Листом 
департаменту містобудування та земельних відносин 
міської ради від 16.12.2019 № 3225/11 повідомлено 
користувача пам"ятки про необхідність вжиття заходів 
щодо приведення в належний та безпечний стан фасадів 
будинку офіцерів шляхом проведення комплексу ремонтно-
реставраційних робіт фасадів будівлі пам"ятки архітектури 
місцевого значення.

Також наголошено про необхідність укладання охоронного 
договору на об"єкт культурної спадщини. На даний час. 
науково-проєктна документація на проведення ремонтно-
реставраційних робіт фасадів пам"ятки архітектури 
місцевого значення - Жіноче духовне училище  (охоронний 
номер 13) не розроблена, охоронний договір з власником 
(користувачем) не укладено.  

3 Модернізувати й 
розвивати наявні й 
облаштовувати нові 
громадські простори в 
мікрорайонах міста з 
урахуванням культурних 
запитів різних цільових, 
вікових і соціальних груп

Центр дозвілля в 
мікрорайоні 
2021-2023 роки 

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

В місті функціонує 8 бюджетних закладів культури, а саме: 
6 комунальних мистецьких закладів (5 музичних шкіл та 1 
художня); комунальні заклади: "Палац культури" (з філією - 
клубом "Соколова Гора" та структурним підрозділом "Дім 
української культури"), "Міські публічні бібліотеки" (з 13 
бібліотеками-філіями) та 2 комунальні підприємства: 
"Парк", Об'єднана дирекція кінотеатрів міста". 



Забезпечено роботу 20 підліткових клубів міського 
культурно-спортивного центру міської ради у мікрорайонах 
міста
В перші вихідні вересня проведений щорічний арт-
фестиваль "День житомирян", що започаткований у 2020 
році. 
Організовано та проведено Космічний фестиваль імені С.П. 
Корольова "KOROLEV AVIA FEST". 
Щоп'ятниці та щосуботи впродовж червня-вересня 2021 
року проведено мистецький захід "Музичні вечори на 
Михайлівській". 

4 Сприяти інтеграції 
освітніх закладів у 
культурне життя міста

Університети - 
культурно-освітні 
платформи

Управління культури 
міської ради 

Підписано меморандум між управлінням культури 
Житомирської міської ради та Поліським національним 
університетом щодо співпраці з питань культурної, творчої, 
освітньої, навчально-методичної, науково-дослідної, 
туристичної  та виховної діяльності

1 Зберігати та розвивати 
пам’ятки культурно-
історичної спадщини 
через реєстрацію та 
реновацію  

Департамент 
містобудування та 
земельних відносин 
міської ради 

Створено науково-консультативну раду Житомира, що 
займається питаннями культурної та історичної спадщини 
на території Житомирської міської територіальної громади. 
Основним завданням ради є професійне вирішення питань 
дослідження, охорони, реставрації, відтворення об'єктів 
культурної спадщини шляхом опрацювання висновків, 
рішень, рекомендацій і пропозицій для органів державної 
влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій. 
До складу дорадчого органу входять фахівці у сфері 
архітектури, історії, художники тощо. На першому 
засіданні члени ради визначилися з президією та створили 
три комісії: з питань охорони культурної та історичної 
спадщини, з розвитку туризму та залучення інвестицій та 
художньо-мистецьку

Стратегічна ціль 2
Збереження та розвиток історико-культурної спадщини міста



Проводиться робота з розроблення облікової документації 
та заключення охоронних договорів на об"єкти культурної 
спадщини. Планується створення реєстру культурної 
спадщини. 

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. До 50-
річчя  закладу презентували лімітовану колекцію цукерок, 
яку присвятили геніальному землякові Святославу Ріхтеру.

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. 

В рамках проєкту заплановано опорядження фасаду, заміна 
віконних блоків та дверей, розміщення туристично-
інформаційного центру та багатофункціональних просторів.  
 У грудні 2021 року укладено договір на коригування 
науково-проектної документації з метою визначення черг 
будівництва та актуалізації вартості будівельних робіт.

2 Розвивати наявні та 
створювати нові музеї й 
інформаційні центри

Музей Житомира/Музей 
Шодуара
2023-2030 роки

Управління культури 
міської ради 

На базі музичних шкіл працюють народні музеї Святослава 
Ріхтера та Бориса Лятошинського. 



Здійснювати брендинг 
Житомира через імена 
відомих людей, 
пов’язаних із містом 
(музеї, конференції, 
лекторії, фестивалі, 
інтернет-ресурси, мас-
медіа та ін.)

Управління по зв'язках з 
громадськістю міської 
ради, управління 
культури 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. 
Створено відкриту культурну платформу "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".

1 Розвивати туристичну 
інфраструктуру та 
підвищувати 
гостинність міста

Створення туристично-
інформаційного центру
2019-2020 роки

Управління культури 
міської ради 

Створення туристично-інформаційного центру планується у 
"Водонапірній вежі" після проведення реконструкції.

Конкурс на розробку 
персонажу-символу 
міста
2019-2020 роки

Управління по зв'язках з 
громадськістю міської 
ради, управління 
культури міської ради 

Систематично управління по зв'язках з громадськістю 
міської ради оприлюднює на офіційному вебсайті міської 
ради інформацію надану виконавчими органами влади.

Формування туристичної привабливості та гостинності міста
Стратегічна ціль 3



Розробка та 
впровадження 
туристичних аудіо/відео 
турів містом

Управління культури 
міської ради 

Реалізовано проєкт «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).

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

Управління культури 
міської ради, управління 
капітального 
будівництва міської ради 

Завершено капітальний ремонт благоустрою територій 
набережної річки Тетерів з розміщенням об'єктів фізичної 
культури і спорту (І-черга).
Здійснено реконструкцію території благоустрою бульвару 
Нового.

Здійснено реконструкцію скверу на майдані Соборному (на 
умовах співфінансування) зі встановленням 50 метрового 
флагштока Державного Прапора України, облаштовано 
місця для відпочинку, освітлення, здійснено озеленення 
території.
Розпочато капітальний ремонт території благоустрою 
центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі.
Здійснено реконструкцію частини території благоустрою з 
встановленням дитячого майданчика за адресою: м. 
Житомир, вул. Чехова, 35. 



Мистецька алея
2023-2030 роки
(перетворення 
Пушкінської та 
Лермонтовської на 
креативний міський 
простір для художників, 
ремісників, вуличних 
артистів)

Виконавчі органи 
міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста 
"Активне місто"

Мережа оглядових 
майданчиків
2021-2023 роки

Управління 
комунального 
господарства міської 
ради, управління 
культури міської ради

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста 
"Активне місто"

Облаштування території 
для скелелазіння
2021-2023 роки

Виконавчі органи 
міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста 
"Активне місто"

3 Облаштувати туристичні 
маршрути у місті через 
планувальні та 
інфраструктурні рішення

Управління культури 
міської ради 

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради 
від 16.02.2022 №135 «Про погодження міської цільової 
програми «Програма розвитку туризму Житомирської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки»» 
здійснення розробки  туристичних маршрутів заплановано 
на 2023 рік. 

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

Управління культури 
міської ради 

В 2021 році  проведено космічний фестиваль імені 
С.П.Корольова "КOROLEV AVIA FEST - 2021", 
міжнародний фестиваль мистецтв "Пісенний Спас", 
міжнародну хореографічну асамблею ім. Н. Скорульської.



Фестиваль не просто 
морозива
2019-2020 роки

Управління культури 
міської ради 

5-6 червня 2021 року проведено Свято Морозива від ПАТ 
"Житомирський маслозавод" . Компанія "РУДЬ" 14-ий рік 
поспіль організовує свято родинного спілкування, 
дружнього єднання та найсмачнішого морозива.

Космічний марафон
2023-2030 роки

Управління у справах 
сім'ї, молоді та спорту 
міської ради 

Починаючи з 2016 року на центральних вулицях та площах 
міста проводиться загальноміський захід "Космічний 
напівмарафон". У вересні 2021 році проведений VI Нова 
пошта - космічний напівмарафон (2500 учасників).Захід є 
традиційним і проводиться щорічно.

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

Управління культури 
міської ради, управління 
у справах сім'ї, молоді 
та спорту міської ради, 
управління капітального 
будівництва міської ради 

Триває підготовка документів для виготовлення ПКД 
"Реконструкція території Гідропарку"

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).



1 Спорудити 
багатофункціональний 
спортивний комплекс 
для ігрових видів спорту 
та басейн

Палац спорту 
2023-2030 роки

Управління 
капітального 
будівництва міської ради 

Триває виготовлення ескізного проєкту на об"єкт 
"Будівництво багатофункціонального спортивного 
комплексу за адресою: бульвар Старий, 14-А в м.Житомирі" 

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  

На Новому бульварі відкрито скейт-парк для катання на 
скейтбордах, самокатах, роликах і BMX-велосипедах. 
Майданчик збудовано за кошти місцевого бюджету та 
спонсорських коштів.

Завершені роботи  з реконструкції існуючих відкритих 
спортивних майданчиків на території ліцею № 25,  які було 
реконструйовано за кошти субвенції з державного бюджету 
на реалізацію заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій у розмірі 2999,843 тис. грн.

Нові стадіони в 
мікрорайонах (ЗОШ № 
16-ЗОШ № 28)
2023-2030 роки

Департамент освіти 
міської ради 

У 2019 році на території ЗОШ №16 влаштовано спортивний 
майданчик із штучним покриттям. Триває виготовлення 
проєктно-кошторисної документації "Реконструкція 
спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 28 імені Гетьмана Івана Виговського"

Стратегічна ціль 4
Підтримка здорового способу  життя, масових та професійних видів спорту



Реконструкція стадіону 
біля школи № 1 
(Мальованський 
стадіон, вул. 
Троянівська, 26.

Департамент освіти 
міської ради 

Стадіон, який знаходиться біля ЗОШ №1, перебуває на 
балансі Державної служби з надзвичайних ситуацій. 
Опрацьовується питання щодо передачі стадіону у 
комунальну власність громади. Стадіон на Мальованці міг 
би стати додатковим майданчиком для тренувань 
вихованців СДЮСШОР «Полісся».

Нові стадіони в 
мікрорайонах (Центр 
професійно-технічної 
освіти, школа № 30)
2023-2030 роки

Департамент освіти 
міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста 
"Активне місто"

3 Розвивати 
інфраструктуру для 
водних видів спорту та 
дозвілля (закриті 
басейни і відкриті 
водойми)

База водних видів 
спорту 
2023-2030

Управління сім'ї, молоді 
та спорту міської ради  

Забезпечено проведення "Кубку трьох річок", взято 
співучасть у проведенні всеукраїнських змагань з плавання 
на відкритій воді.
З метою розвитку веслування на човнах "Дракон", плавання 
на відкритій воді управлінням у справах сім"ї, молоді та 
спорту міської ради забезпечено придбання у 2021 році 
індивідуальних страхувальних буїв, шапочок для плавання, 
понтонної системи.

4 Облаштувати паркові 
зони, сквери і 
прибудинкові території 
для активного 
відпочинку та здоров'я

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

Завершено капітальний ремонт благоустрою територій 
набережної річки Тетерів з розміщенням об'єктів фізичної 
культури і спорту.
На Новому бульварі відкрито скейт-парк для катання на 
скейтбордах, самокатах, роликах і BMX-велосипедах. 
Майданчик збудовано за кошти місцевого бюджету та 
спонсорських коштів.



Танцмайданчик у парку 
культури і відпочинку 
ім.Ю Гагаріна 2023-
2030 роки

Управління культури 
міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста 
"Активне місто"

Польський бульвар  - 
громадський простір 
для проведення 
культурних заходів і 
дозвілля мешканців

Управління культури 
міської ради 

Розпочато капітальний ремонт території благоустрою 
центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі.
У 2019 році завершено реконструкцію територій 
благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного 
майданчику «Натхнення» та громадської інтернет-
бібліотеки «Велесова книга» на бульварі Польському. 
До Дня захисту дітей на Бульварі Польському, 13, відбулося 
"Свято Дитинства". Для дітей, у тому числі з інвалідністю, 
проведені майстер класи, читацьке містечко, розважально-
ігрова та концертна програма, смаколики та різноманітні 
сюрпризи

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

Виконавчі органи 
міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста 
"Активне місто"



№ 
з/п

Опис завдання 
відповідно до Концепції Проект

Виконавчий орган 
міської ради - 

відповідальний за 
надання  інформації

Інформація про виконання за 2021 рік

1 1.1. Запровадження 
публічного 
екомоніторингу 
параметрів природного 
навколишнього 
середовища

Мобільний 
екомоніторинг 
Житомира

 2021-2023 роки 

КП "Інспекція з 
благоустрою 
м.Житомира",
управління житлового 
господарства міської 
ради 

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.
Питання обговорювалося на засіданні робочої групи з впровадження 
Концепції інтегрованого розвитку міста "Зелене місто". 
Опрацьовується питання місць розміщення станцій для здійснення  
контролю за якістю атмосферного повітря на території ЖМТГ

1.2. Підвищення якості 
питної води шляхом 
реконструкції 
водопостачальних 
мереж, зміни технології 
очищення питної води, 
відкриття бюветів 
питної води

Реконструкція 
водопостачальних 
мереж.
Зміна технології 
очищення питної води.

Управління 
комунального 
господарства міської 
ради 

З червні поточного року КП «Житомирводоканал» розпочав 
реконструкцію північного магістрального трубопроводу  – найбільшого 
та найважливішого  в місті,  що забезпечує водою центр Житомира та 
54% домоволодінь усього міста. Реконструкція 2,5 км трубопроводу 
відбуватиметься за технологією санації, тобто методом  прокладання 
труби в трубу. «В   трубопровід діаметром 1200 мм інсталюється 
менший трубопровід -  діаметром 1000 мм, а на ділянках більш 
віддалених – 900 мм».

Стратегічна ціль 1
Формування та підтримка екологічного безпечного середовища

Інформація про виконання завдань та реалізацію проєктів пріоритету "Зелене місто"  
Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року 



Трубопровід  розпочинається  від перехрестя вул. О. Теліги — вул. 
Каховської,  йде вздовж вул. Каховської через дюкерний перехід до 
пров. 1-го Короленка, вул. Короленка, пров. 2-го Колективного, вул. 
Новосінної.
Проведення  реконструкції  значно збільшить тиск води в кранах, та 
покращить її якість. Окрім того, зменшаться  і втрати води. «Цей  

 бетонний трубопровід збудований 40 років тому. 
Вартість реконструкції північного магістрального трубопроводу – 41 
млн 786 тис. грн. Загальна ж вартість реконструкції двох основних  
міських магістралей – 137 млн грн. Проєкт реалізується за кредитні 
кошти Світового банку.  Рівень виконання робіт з реконструкції 
насосних станцій водопроводу та водоочисної станції - 44,0%. На 
85,0% завершено реконструкцію водопровідних мереж. 

Встановлення станції 
доочистки води
2023-2030 роки

Управління 
комунального 
господарства міської 
ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з впровадження 
Концепції інтегрованого розвитку міста "Зелене міста"

Відкриття бюветів 
питної води 2023-2030 
роки

Управління 
комунального 
господарства міської 
ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з впровадження 
Концепції інтегрованого розвитку міста "Зелене міста"

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

Створення сучасної 
системи знешкодження 
ТПВ, збору та 
переробки 
ресурсоцінних відходів

Управління житлового 
господарства міської 
ради 

Для збору твердих побутових відходів в місті встановлено 2364 
контейнерів, з них 704 - для роздільного збору сміття, що становить 
30,0 % від загальної кількості контейнерів. В с.Вереси - 17 контейнерів 

 та 11 баків для сміття. 



На початку лютого 2021 року  у Житомирі ТОВ "Ґрін Бін Україна" та 
КП АТП 0628  започаткували практику використання в приватних 
домоволодіннях індивідуальних контейнерів. Під час видачі 
безкоштовних контейнерів з мешканцями приватного сектору 
заключаються відповідні договори на вивезення ТПВ. Наразі 
населенню приватного сектору видано 1473 контейнера.
КАТП 0628 з лютого 2021 року було запроваджено пілотний проєкт в 
мікрорайоні Мар’янівка. Мешканцям приватного сектору видано в 
користування близько 700 контейнерів 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.

Облаштовано 13 нових контейнерних майданчиків
Рекультивація 
сміттєзвалища по вул. 
Андріївській
2021-2023 роки

Управління житлового 
господарства міської 
ради 

Рекультивація сміттєзвалища буде здійснена після будівництва 
сміттєпереробного заводу

Будівництво 
сміттєпереробного 
комплексу
2021-2023

Управління житлового 
господарства міської 
ради 

У травні 2021 року у м. Житомирі розпочалося будівництво 
сміттєпереробного заводу у промзоні міста за адресою: проїзд 
Складський, 20 за приватний кошт. Завод зможе переробляти понад 0,5 
млн. кубів сміття за рік. Технологія передбачає саме переробку, а не 
спалювання сміття. Потужність заводу на сьогодні нормативна - 510 
тис. кубів на рік. 
В кінцевому результаті завод буде створювати, виробляти компост, 
RDF-пальне, яке буде альтернативою для забезпечення тепловою 
енергією, як промислових, так і звичайних споживачів. І, звичайно, 
вторинна сировина – як третя складова. 



Загальна проєктна вартість будівництва заводу становить 9 млн. євро. 
Компанія вже інвестувала 1,5 млн. євро в обладнання, 
металоконструкції та інші матеріали. Обладнання, яке відповідає 
європейським нормам безпеки, виготовив хорватський завод Tehnix. За 
проєктом, на заводі будуть дві лінії з сортування та переробки органіки 
в еко-компост. Жодних технологій спалювання не 
використовуватимуть. Результатом виробництва буде вторинна 
сировина, енергія та екологічно чисті добрива.
Сміття буде поступати не на полігон, а повністю на цей завод. Машина 
приїжджає на сміттєпереробний завод: є окремий бункер, в який 
скидається все змішане сміття, окремий – куди скидається скло, 
пластик, папір тощо. 
Після цього йде лінія, яка сортує. Там металодетектори, магніти, які 
відділяють метал, скло, органіку, все інше. І за фракціями – в 
залежності від морфології воно сортується. Пластик, папір, скло йдуть 
по окремих лініях. І вони також сортуються, бо пластик теж є різний і 
по-різному переробляється. 
Після цього пластик миється, потім подрібнюється, робляться так звані 
«пластівці», і потім воно продається для подальшої переробки. Після 
такого заводу повинно виходити не більше 20% так званих «хвостів», 
які йдуть знову на полігон. 
Рівень виконання будівельних робіт сортувального цеху становить 
90%, рівень виконання робіт з монтажу обладнання - 40%. 
Здійснюється поступова доставка обладнання.  Заплановано монтаж 
обладнання і початок пусконалагоджувальних робіт.

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

Модернізація 
каналізаційних мереж
  

Управління 
комунального 
господарства міської 
ради 

Розпочато роботи з ремонту зруйнованого зливового колектора, що 
знаходиться поблизу берега річки Кам'янки, біля Богунського мосту, 
який донедавна перебував в не комунальній власності. Міською радою 
було прийнято рішення про прийняття його в комунальну власність. 
Тут знаходяться й малі очисні споруди, тобто після зливового 
колектору вода попадає в малі очисні споруди перед тим, як попасти в 
річку. 



Триває будівництво каналізаційних очисних споруд, реконструкція 
головної каналізаційної насосної станції, мереж водовідведення.
Рівень виконання робіт з будівництва очисних споруд каналізації 
становить 63,0%.  Завершено реконструкцію лівої частини головної 
каналізаційної насосної станції. 

Будівництво 
каналізаційних систем у 
секторі приватної 
забудови

Управління 
комунального 
господарства міської 
ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з впровадження 
Концепції інтегрованого розвитку міста "Зелене міста"

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 приватному секторі 
вздовж річок Крошенка 
та Кам'янка
2021-2023 роки
  

Управління 
комунального 
господарства міської 
ради 

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 
господарства міської 
ради 

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 річки Путятинка
2021-2023 роки

Управління 
комунального 
господарства міської 
ради 

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. 

Формування екологічної свідомості та поведінки
2. 2.1. Організація 

екологічного виховання 
у дитсадках, школах, 
коледжах, вищих 
навчальних закладах

Еконавчання
 2019-2020 роки 
(розробка навчальних 
програм, навчання та 
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 

Учні ЗЗСО відвідують  заняття екологічної школи «Агенти 
кліматичних змін» на базі Поліського  національного університету.   
"18 травня відбулося  відкриття освітньої платформи «Агенти 
кліматичних змін» за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з 
економічних питань (SECO) та Житомирської міської ради, що 
впроваджується комунальною установою Агенція розвитку міста, 
Департаментом економічного розвитку  міської ради, Департаментом 
освіти міської ради та Поліським Національним університетом.                                                                                                                                                                                                                              

Центр професійно-технічної освіти м.Житомира серед 18 закладів 
обраних для участі у проєкті «Професійне навчання з питань 
енергоефективності в Україні». Проєкт спрямований на формування 
компетенцій із енергоефективності, затребуваних на ринку праці. 

27 травня стартує онлайн-курс про відновлювану енергетику «Зелене 
світло для Землі», яку здійснює Міжнародний фонд «Відродження» за 
фінансової підтримки Швеції. 
24-26 червня 2021 року заплановано проведення урбаністично-

 культурного фестивалю "Майстерня міста Житомира". 
Проведено "Дні сталої енергії в Житомирській міській територіальній 
громаді"
Заклади освіти працюють за навчальними програмами, затвердженими 
МОН України.

Стратегічні ціль 2



Проведено трудові акції (міські, обласні, Всеукраїнські): “Посади і 
збережи дерево”, “Марш парків”, “Ошатні двори”, “Животоки рідної 
землі”, “Майбутнє лісу в твоїх руках”, “Парад квітів біля школи”, 
“Екологічна стежка”, “День юного натураліста” і “Чиста Україна - 
чиста Земля” та ін..

Творча група вчителів біології розробила практичний посібник 
«Кліматичні краплі» як інструмент скорочення викидів парникових 
газів та адаптації до змін клімату». Практичний посібник 
розповсюджено серед учнів та вчителів ЗЗСО для впровадження в 
освітній процес

У 2021 році переможцями конкурсу екологічної просвіти стали 
колективи ЗОШ №5,6,19,22,28,30, ЖМГГ №23, ЖЕЛ №24, ліцею №25, 
а фестивалю "Голос Землі" - ЗОШ №5,8,19,27,28,30, ЖЕЛ №24, ЖМК. 
Учні ЗЗСО відвідують заняття екологічної школи «Агенти кліматичних 
змін» на базі Поліського національного університету.

Учні та вихованці ЗО (ЖМЦНТТУМ) є призерами та переможцями 
Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів: «Енергія і середовище», 
«ЕкоСофт», «Україна-Європа-Світ», «INFORMATRIX», «Винахідників 
і раціоналізаторів» та ін.

Учні в рамках міської акції “Очистимо планету від сміття” звертались 
до жителів мікрорайонів з проханням приєднатися до 
природоохоронної акції та дотримуватися чистоти в своїх 
мікрорайонах, під час прогулянок в парках, скверах, біля водойм, в лісі.



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

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

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради

19 травня 2021 року Житомир долучився до онлайн марафону «Гарні 
практики відкритого врядування». В панелі «Взаємодія з громадськістю 
у збереженні довкілля» поширено досвід впровадження комунікаційної 
концепції енергоефективності та зміни клімату Житомира під час 
проведення заходу Дні сталої енергії.
24-26 червня 2021 року заплановано проведення урбаністично-
культурного фестивалю "Майстерня міста Житомира".
25-29 жовтня 2021 року заплановано проведення заходу "Дні сталої 

 енергії в Житомирській міській територіальній громаді"      

Відкриття 
екомаршрутів по лівому 
та правому берегах 
річок Кам'янка й Тетерів

Управління 
комунального 
господарства міської 
ради, КП "Інспекція з 
благоустрою 
м.Житомира" міської 
ради 

Упорядковано та розчищено прибережні смуги річок Путятинка, 
Кам’янка, Лісова, Руденка, Крошенка, території геологічних пам’яток 
природи місцевого значення – скель «Чотири брати» та «Голова 
Чацького». Прибрано 226209 кв.м. території; вивезено 16,8 т. сміття, 
зрізано 14 аварійних дерев, скошено 15300 кв.м газонів

2.3. Стимулювання 
впровадження 
екологічного 
менеджменту на 
підприємствах, в 
установах, організаціях, 
зон відпочинку, зелених 
зон у районах міста та 
передмістя

Запровадження 
екологічного 
менеджменту на 
підприємствах

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з впровадження 
Концепції інтегрованого розвитку міста "Зелене місто"



Створення та розвиток  
зон відпочинку, зелених 
зон у районах міста та 
передмістя

Управління 
комунального 
господарства міської 
ради 

Відбулася акція «Дереводень», в рамках якої на території міста 
висадили тисячу саджанців. Ініціаторами акції була Житомирська 
міська рада. Дерева саджали на територіях ОСББ, Польському бульварі 
та майдані Польовому. До акції долучились депутати та працівники 
міської ради, Пластовий молодіжний центр та мешканці.

На території парку культури та відпочинку імені Ю. Гагаріна компанія 
«Епіцентр К» висадила 30 кущів, квіти та 30 плодово-ягідних дерев . 
Акція відбулася у межах екомарафону «Збережи природу», який 
компанія започаткувала до Дня Землі. Мета екомарафону – об’єднати 
всі міста України та небайдужих українців задля збереження природи.

В рамках проєкту «Затишний двір – затишний Житомир», депутати 
Житомирської міської ради від партії ВО «Батьківщина» за ініціативи 
Олени Розенблат подарували місту 40 сакур, які висадили на «Алеї 
закоханих» біля фонтану "Космонавт" на Польовій та Європейському 
сквері на Крошні
Розпочато капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї 
бульвару Польського в м. Житомирі.

Здійснено реконструкцію території благоустрою бульвару Нового. 
Виконано комплекс будівельних робіт та ландшафтний дизайн: 
замінено та модернізовано покриття пішохідних доріжок, виконано 
освітлення, оновлено мощення плиткою, висаджено декоративні дерева 
та кущі, оснащено лавками.  
Здійснено реконструкцію скверу на майдані Соборному (на умовах 
співфінансування) зі встановленням 50 метрового флагштока 
Державного Прапора України, облаштовано місця для відпочинку, 
освітлення, здійснено озеленення території.
Реконструйовано сквер біля пам’ятника Жертвам Голодомору, що 
розташований на майдані Путятинському.

Стратегічні ціль 3



Досягнення європейських стандартів енергоефективності та енергозбереження
3. 3.1. Стимулювати 

розвиток використання 
відновлювальних 
джерел енергії

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради, 
управління 
комунального 
господарства міської 
ради 

Заплановано вивчити питання можливості відновлення роботи 
 теплового насоса для ГВП в ДНЗ №49. 

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

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради, 
управління транспорту 
міської ради, 
управління житлового 
господарства міської 
ради, управління 
комунального 
господарства міської 
ради 

На виконання зобов’язань підписаного Меморандуму про 
взаєморозуміння між Житомирською міською радою та Німецьким 
товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ в рамках 
проєкту міжнародної технічної допомоги «Просування 
енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 
енергоефективність в Україні», що впроваджується в Україні 
компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH» за дорученням урядів Німеччини та Швейцарії  
проводився збір інформації щодо існуючого стану мереж, системи 
теплопостачання міста з метою детальної розробки муніципального 
енергетичного плану.

Здійснено капітальний ремонт частини житлового будинку сімейного 
типу із застосуванням енергозберігаючих технологій термомодернізації 
за адресою: пров.Скельний,3, кв.2
У нових ліфтах використовуються енергозберігаючі технології. 
Основною відмінністю цих ліфтів є застосування регулятора 
швидкості, який живить одношвидкісний двигун головного приводу 
(ліфтової лебідки), що забезпечує економію електроенергії на 34,7%



3.3. Використання 
відновлювальних 
джерел енергії у сфері 
теплопостачання та 
електрогенерації

Використання 
відновлюваних джерел 
енергії мешканцями 
міста, суб'єктами 
господарювання, 
установами та 
організаціями

Управління 
комунального 
господарства міської 
ради 

За фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з 
економічних питань (SECO) збудовано теплоелектростанцію, що 
працює на альтернативному паливі (подрібненій деревині) на території 
районної котельні РК-10 (провулок 1-й Винокурний, 36-а). 
Встановлено 40 ІТП.

Збалансований розвиток зелених зон міста та передмістя
4.1. Відновлення, 
реконструкція та 
збільшення 
рекреаційних і природно-
заповідних зон міста

Сквер біля дому
2023-2030 роки

  

Управління 
комунального 
господарства міської 
ради, управління 
житлового 
господарства міської 
ради 

Проведено капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі 
вулиць Князів Острозьких та М. Грушевського в м.Житомирі

Проведено капітальний ремонт частини території благоустрою по вул. 
М.Грушевського,103 в м.Житомирі
Розпочато роботи з реконструкції частини території благоустрою з 
влаштуванням скверу за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 9. 

Розпочато реконструкцію території благоустрою майдану Мистецькі 
Ворота в м.Житомирі
Придбано та встановлено елементи дитячих майданчиків за адресами: 
вул. Театральна, 13, вул. Космонавтів, 2, вул. Вітрука, 42/7, вул. Івана 
Огієнка, 12, вул. Вітрука, 27, вул. Льва Толстого, 15, провул. Шкільний, 
2, вул. Космонавтів, 
2-а, вул. Слобідська, 17, вул. Офіцерська, 12, вул. Офіцерська, 14, 3-й 
пров. Селецький, 7а, вул. Театральна, 13 ОСББ "Театральна,13"

Стратегічні ціль 4



Реконструкція 
Гідропарку
2023-2030

Управління 
капітального 
будівництва міської 
ради, управління 
культури міської ради 

Триває підготовка документів для виготовлення ПКД "Реконструкція 
території Гідропарку". Планується створити зони для різних видів 
відпочинку - зона затишного відпочинку, спортивна зона, дитячі зони, 
контактний зоопарк, велотрек тощо. 

4.2. Очищення водойм 
та облаштування зон 
активного відпочинку 
біля води

Очищення річок 
Тетерів та Кам'янка

Управління 
комунального 
господарства міської 
ради 

Упорядковано та розчищено прибережну смугу річок

Облаштування зон 
відпочинку вздовж 
річки Кам'янка
2021-2023 роки

Управління 
комунального 
господарства міської 
ради 

В мікрорайоні Маликова облаштовано  каскадні сходи до річки 
Кам’янка.

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

Управління транспорту 
та зв'язку міської ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з впровадження 
Концепції інтегрованого розвитку міста "Зелене місто"

Формування зелених 
екранів між 
пішохідною й 
транспортною 
частиною вулиці 
Покровської
2023-2030 роки

Управління 
комунального 
господарства міської 
ради 

Розгляд питання планується на засіданні робочої групи з впровадження 
Концепції інтегрованого розвитку міста "Зелене місто"



№ 
з/п

Опис завдання 
відповідно до Концепції Проект

Виконавчий орган міської 
ради - відповідальний за 

надання  інформації
Інформація про виконання за 2021 рік

1 Забезпечити доступність 
міської інфраструктури 
для всіх категорій 
суспільства

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 

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.
З метою доступу до соціальних, реабілтаційних та медичних 
установ надається послуга «Соціальне таксі» для перевезення 
спеціально обладнаним автомобілем осіб з інвалідністю

Управління охорони 
здоров'я міської ради 

Виконано значний обсяг робіт з реконструкції  амбулаторії за 
адресою: майдан Визволення,1, яка відповідатиме вимогам 
доступності та комфорту на сучасному рівні. 

Інформація про виконання завдань та реалізацію проєктів пріоритету "Інклюзивне місто"  
Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року 

Стратегічна ціль 1
Забезпечення рівних можливостей для всіх



Для зручності осіб з обмеженим зором всі амбулаторії сімейної 
медицини оснащено вивісками та табличками з шрифтом Брайля. 
Заклади охороги здоров"я вторинного рівня медичної допомоги - 
частково. 
У 2021 році придбано таблиці Брайля у
кількості 178 одиниць.
З метою виконання рекомендацій експертів щодо забезпечення 
доступності закладів охорони здоров'я в повній мірі, у 2021 році 
КП "Стоматологічна поліклініка № 1" ЖМР проведено ремонт 
пандусів та туалету.  У КП "Лікарня № 1" ЖМР ведуться роботи по 
переобладнанню існуючих пандусів в травматологічно-
урологічному, пологовому корпусах стаціонару та поліклініці № 2 
(термін виконання до 1 липня 2021 року). У КП "Дитяча лікарня 
імені В.Й.Башека" ЖМР проволись підготовчі роботи до 
встановлення двох підйомників з електричним приводом в 
поліклініці Богунського району по пр.Миру, 11 

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

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. 



Управління житлового 
господарства міської ради

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.                                                                                                   

Управління транспорту та 
зв'язку міської ради

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
Доступність  послуг з перевезення пасажирів громадським 
комунальним транспортом для людей з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення забезпечують 50 низькопідлогових 
тролейбусів та 16 автобусів.
Забезпечено роботу світлофорів із системою озвучення для осіб з 
вадами зору 

Безбар'єрний простір у 
навчальних закладах 
міста 2019-2021 року

Департамент освіти 
міської ради

Департаментом освіти міської ради  ведеться робота щодо 
створення безбар'єрного простору у закладах освіти

Інклюзивний шкільний 
автобус 2019-2020 роки 

Департамент освіти 
міської ради

Мешканці Житомирської міської територіальної громади,  у т.ч.  
діти з інвалідністю, можуть скористатися безкоштовною послугою 
«Соціальне авто» із виклику автомобіля для поїздок  до 
лікувальних, лікувально-профілактичних, реабілітаційних, 
протезно-ортопедичних закладів, а також до закладів, що надають 
соціальні послуги, органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування різних  рівнів, суду в межах території громади



Рейтинг доступності 
публічних закладів 2019-
2020 роки (проведення 
аудиту публічних 
закладів міста на 
предмет їх 
інфраструктурної 
доступності для людей з 
обмеженою 
мобільністю, батьків з 
дітьми)

Департамент соціальної 
політики міської ради 

Департаментом соціальної політики підготовлено Критерії 
відповідності об'єкта вимогам щодо забезпечення його доступності 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

Доступні тротуари та 
пішохідні переходи 
2019-2020 роки

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

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.

Проведено апітальний ремонт тротуару  з облаштуванням його 
плиткою, в т.ч. тактильною по вул. Театральній (від вул. В. 
Бердичівської до вул. Київської) навпроти телецентру.
Проведено капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка в 
м.Житомирі  в районі Житомирського екологічного ліцею №24

Проведено капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка в 
м.Житомирі
Проведено капітальний ремонт тротуару від вул. В.Бердичівська до 
вул. Пушкінська (ліворуч) в м.Житомирі 



Проведено капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Гонти (вул. 
Івана Гонти буд. 84 - вул. Івана Гонти буд.70, праворуч) в 
м.Житомирі 
Проведено капітальний ремонт частини вулиці Тараса Бульби-
Боровця з влаштуванням пішохідних доріжок та зупинок 
громадського транспорту. Рівень виконання робіт становить 50%.

Система орієнтування та 
інформування 2019-2025 
роки 

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

В електротранспорті встановлено інформаційні системи. На 
зупинках громадського транспорту встановлено електронних табло 
прогнозування часу приїзду громадського транспорту. В 
комунальному громадському транспорті автоматично 
оголошуються назви зупинок.

2 Впроваджувати заходи, 
що сприятимуть 
підвищенню загального 
рівня толерантності в 
суспільстві

Соціальна реклама 2019-
2023 роки  

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  

Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, 
Житомирським міським центром соціальних служб міської ради  
виготовляэться та поширюэться різнопланова соціальна реклама 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)

Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно 
з Всеукраїнською благодійною
організацією «АСЕТ» проведено
інформаційно-просвітницьку кампанію
«Попередь ВІЛ – обери життя» .



Проведено: акції «Рух – це здоров’я» впродовж літнього 
оздоровчого періоду 2021 року на території ПЗОВ «Супутник», 
квест для учнівської молоді «Майбутнє варто планувати». Спільно 
з Всеукраїнською благодійною організацією «АСЕТ» реалізовано 
інформаційно-просвітницький проєкт «Рух для дівчат 
«#безфільтрів».
З метою інформування населення з питань соціальних проблем, 
шляхів їх подолання, а також щодо розвитку сімейних форм 
виховання та напрямів  діяльності службою (управлінням) у 
справах дітей міської ради, упродовж 2021  року систематично 
поновлюється інформаційно-просвітницькі матеріали на  сторінці 
служби у соцмережах  Проводилися вуличні тематичні акції, 
профілактичні  бесіди, інформаційні заходи. 

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 2021 році   виготовлено 
3,4 тис. од. іміджевої реклами, інформаційних матеріалів з 
розвитку сімейних форм виховання, розроблені та виготовлені сіті 
лайти до Дня усиновлення



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, 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).

Портал соціальної 
взаємодії 2019-2021 роки 

Департамент соціальної 
політики міської ради

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

Дитячий простір у 
публічних закладах 2019-
2021 роки 

Управління охорони 
здоров'я міської ради, 
управління культури 
міської ради, Центр 
надання адміністративних 
послуг міської ради, 
департамент соціальної 
політики міської ради  

В приміщенні «Прозорого офісу»  за адресою: м.Житомир, площа 
Польова, 8 передбачено дитячу кімнату для перебування дітей, 
батьки яких звернулися за отриманням адміністративної послуги

3 Забезпечити 
збалансовану участь 
жінок і чоловіків у 
соціально-економічному 
житті та на рівні 
прийняття управлінських 
рішень

Запобігання проявам 
сексизму у публічній 
сфері, рекламі та ЗМІ 
2019-2020 роки

Управління у справах 
сім'ї, молоді та спорту 
міської ради 

Забезпечено проведення громадської експертизи контенту 
зовнішньої реклами Житомирської міської територіальної громади 
упродовж березня - жовтня 2021 року. Направлено скаргу до 
Індустріального Гендерного Комітету з Реклами щодо зразків 
сексистської реклами, які виявлено внаслідок моніторингу у 
Житомирі



4 Здійснювати інтеграцію 
вразливих категорій 
мешканців через 
розвиток центрів 
підтримки та 
соціального 
підприємництва

Центр соціально-
психологічної 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.

Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 
Житомирської міської ради  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. При Центрі функціонує  група денного 
догляду. Соціальна послуга денного догляду забезпечує 
перебування дітей важких нозологій протягом дня, забезпечення 
харчуванням, допомогу у самообслуговуванні, надання 
реабілітаційних послуг, формування та підтримку навичок 
самообслуговування, психологічну підтримку, організацію денної 
зайнятості, дозвілля

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

Житомирський міський 
центр соціальних служб 
міської ради 

Створено мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги 
особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі, при Житомирському міському центрі 

 соціальних служб міської ради. 



Створено денний центр соціально-психологічної допомоги особам, 
які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі, як структурний підрозділ Житомирського міського 
центру соціальних служб міської ради, для надання комплексної 
соціально-психологічної та первинної правової допомоги, а також 
соціальних послуг постраждалим особам, у тому числі у випадках, 
коли такі особи звернулися разом із дитиною, та для забезпечення 
їм (за потреби) можливості короткострокового або цілодобового 
перебування у спеціально обладнаному при денному центрі 
приміщенні, що забезпечене комунальними послугами і призначене 
для надання постраждалим особам, які звернулися до такого 
центру, послуг короткострокового або цілодобового перебування.

Активна зрілість 2019-
2021 роки (створення 
локальних центрів 
дозвілля для людей 
поважного віку, де буде 
можливість навчання та 
обмін досвідом, творчі 
заняття, заняття для 
фізичної культури)

Департамент соціальної 
політики міської ради, 
управління культури 
міської ради 

На базі Центральної міської бібліотеки ім. В.Земляка працює 
«Університет третього віку», метою якого є організація та 
проведення безкоштовного навчання та освітніх заходів для людей 
поважного віку. В університеті діє чотири факультети: освітньо-
інформаційний, краєзнавчо-просвітницький, факультет творчості та 
хобі-факультет. В 6 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

У Житомирі організовано «Майстерню активного та здорового 
довголіття». Проєкт передбачає проведення з людьми старшого 
віку та особами з інвалідністю віком старше 65-ти років 
безоплатних занять скандинавської ходьби. Його ініціатори - ГО 
«Територія здоров’я, краси та успіху» та департамент соціальної 
політики міської ради. Тренування проводяться на безоплатній 
основі в малих групах на свіжому повітрі з дотриманням усіх 
протиепідемічних норм



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, бізнес-планування, 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.

Безкоштовне навчання за різними галузями знань для учасників 
АТО/ООС пропонують в державному університеті «Житомирська 
політехніка». У виші реалізують і інші проєкти, пов’язані з 
професійною адаптацією учасників АТО/ООС, ветеранів війни. Під 
час навчання за проєктом «Норвегія - Україна. Професійна 
адаптація. Інтеграція в державну систему» понад 100 житомирян 
отримали допомогу у правовій та психологічній адаптації, а також 
сертифікати про проходження зазначеного курсу.



Муніципальна служба 
медіації (порозуміння) 
2019-2021 роки

Департамент соціальної 
політики міської ради 

Розгдяд питання планується на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста "Інклюзивне 
місто"

Центр безхатченків 2019-
2020 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.

Соціальні контейнери 
(скринька милосердя) 
2019-2020 роки

Департамент соціальної 
політики міської ради 

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

1 Застосовувати сучасні 
практики комунікації 
влади, громади і бізнесу 
через проведення 
форумів, фокус-груп, 
опитувань тощо 

Офіційне щотижневе 
видання міста 2019-2020 
роки (друковане 
видання для людей 
старшого віку про 
діяльність органів влади, 
важливі соціально-
культурні події в місті)

Управління по зв'язках з 
громадськістю міської 
ради 

Інформація щодо діяльності органів влади, соціально-культурні 
події в місті розміщується на офіційному веб-сайті Житомирської 
міської ради, в соціальних мережах, розсиовсюджується через 
місцеві засоби масової інформації та інші канали комунікації.

Стратегічна ціль 2
Забезпечення партнерських відносин влади, громади, бізнесу



Дослідження потреб 
громади 2019-2020 роки

Виконавчі органи міської 
ради 

Упродовж квітня-червня 2021 року з метою вивчення потреб і 
запитів молоді різного віку щодо розвитку молодіжної політики у 
Житомирській міській територіальній громаді управлінням у 
справах сім’ї. молоді та спорту міської ради проводилося 
опитування. Цільовою групою були молоді люди віком від 14 до 35 
років, які мешкають на території Житомирської територіальної 
громади. 
Група студентів спеціальності «Журналістика» Житомирського 
державного університету імені Івана Франка під керівництвом 
доцента Євченко О. В. брала безпосередню участь у дослідженні, 
зокрема у підготовці питань для анкети та обробці результатів 
опитування. За результатами були створені таблиці та діаграми, які 
репрезентують відповіді опитуваних. 

Проведено онлайн-опитування щодо послуг у сфері позашкільної 
освіти за місцем проживання з урахуванням гендерних аспектів. 

2 Стимулювати 
громадську активність 
містян через 
використання 
партисипативних 
практик міського 
урядування

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

Організовано і проведено Шостий культурно-урбаністичний 
фестиваль «Майстерня міста» у м. Житомир «Перезавантаження 
6.0» (24–26 червня 2021 року). Майстерня міста має на меті 
залучення мешканців до процесів розвитку та оновлення міста, 
об’єднує ініціативи, ідеї містян і слугує комунікаційним 
майданчиком між громадою, бізнесом і владою. 

Фестиваль організовується щорічно, починаючи з 2016 року 
комунальною установою «Агенція розвитку міста» Житомирської 
міської ради, департаментом економічного розвитку міської ради 
та німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в рамках проєкту 
«Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ». 



В рамках фестивалю проведено 39 заходів. На Майстерні міста 
обговорення відбулися за шістьма пріоритетами Концепції 
інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року. Програма 
заходу була насичена предметними дискусіями з питань сталого 
міського розвитку, урбаністики, міського планування, 
партисипації, просвіти та пропаганди серед населення, озеленення 
тощо. 
Організовано зустрічі «на ранковій каві» мешканців громади з 
головною архітекторкою Житомира та заступником міського 
голови, до повноважень якого відносяться питання транспортної 
інфраструктури і міської мобільності. 
Відбулися дискусії та збір пропозицій від мешканців щодо 
реконструкції Гідропарку, організації паркування в центральній 
частині міста. Презентовано результати проєкта «Інтегрований 
розвиток міст в Україні ІІ», впровадження Плану сталої міської 
мобільності, реалізації проєкта «TUMI: шлях до школи», 
напрацювання Плана дій сталого енергетичного розвитку та 
клімату Житомирської міської територіальної громади до 2030 
року.

День двору/День вулиці 
2019-2020 роки 
(проведення святкових 
заходів та/або толоки з 
покращення 
благоустрою прилеглих 
територій)

Управління житлового 
господарства, управління 
комунального 
господарства міської 
ради, управління 
муніципального розвитку 
міської ради 

В рамках акції «Затишний двір – затишний Житомир» 
представниками ОСББ спільно з «Зеленбудом» висаджено понад 
600 дерев. 

В квітні 2021 року ОСББ долучилися до екологічної  акції 
«Дереводень» («Дереводень» - це перша частина акції «Zhytomyr 
City Challenge»). Всі охочі та  небайдужі ОСББ активно взяли 
участь  у заході і завдяки їм, охоплено все місто. Сотні нових 
насаджень прикрасять прибудинкові території ОСББ та сквери 
міста



3 Впровадити 
клієнтоорієнтовану 
систему надання 
адміністративних і 
соціальних послуг

Центр надання 
адміністративних послуг 
2019-2020 роки 
(будівництво нового 
приміщення ЦНАПу)

Центр надання 
адміністративних послуг

Розпочав роботу Центр надання адміністративних послуг, у тому 
числі послуг соціального характеру "Прозорий офіс", що 
надаватиме близько 400 послуг, у тому числі оформлення пенсій, 
отримання паспортів, реєстрації місця проживання тощо. В офісі 
працює термінал для самообслуговування, громадяни можуть 
сплатити рахунки безпосередньо на місці.

Житомирська міська рада та Міністерство у справах ветеранів 
України мають намір спільно  реалізувати пілотний проєкт  
«Адмінсервіс Ветеран» для покращення обслуговування ветеранів 
війни та членів сімей загиблих.
У  Прозорому офісі для прийому ветеранів війни  буде забезпечено 
два робочих місця для працівників  Житомирської міської ради  та 
Міністерства у справах ветеранів України, з метою  покращення  
обслуговування ветеранів війни та членів сімей загиблих.

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

Департамент соціальної 
політики міської ради 

У центрі надання адміністративних, у тому числі соціальних, 
послуг "Прозорий офіс" 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 

Рішенням міської ради від 17.05.2021 року Міжнародному 
благодійному фонду «Місія в Україну» передано в оренду на 5 
років  земельну ділянку площею 1 га за адресою: проїзд 
Шпаковський, 14-а для будівництва медико-соціального 
реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю

Отримали фінансову підтримку на реалізацію 
тематичнихьсоціальних проєктів ГО "Кіборги Полісся"- проєкт 
"Постріл у минуле", ЖВВБО "Турбота про літніх в Україні"- 
проєкт "Турбуємось про Вас-бажаємо здоров'я", "Відважним від 
турботливих", ГО "Територія здоров'я, краси та успіху"- проєкт 
"Житомирська майстерня активного та здорового довголіття", БО 
"Благодійний фонд "Роби добро, даруй надію" - проєкт "Свято 
дитинства до дня захисту дітей", БО "Благодійний фонд "Я-мама" - 
проєкт "Повіремо у себе", Житомирська обласна громадська 
організація "Милосердя" - проєкт "Створимо дозвілля власними 
руками", Товариство інвалідів Корольовського району - проєкт 
"Інформаційно просвітницька компанія "Людина з інвалідністю в 
умовах пандемії COVID-19"



Громадські організації спортивного спрямування беруть активну 
участь у популяризації здорового способу життя шляхом 
проведення масових заходів, виготовлення соціальної реклами. 
Приватні суб'єкти господарювання надають фінансову та 
організаційну підтримку у проведенні масових спортивних заходів. 

Затверджено меморандум про організацію надання послуги 
іпотерапії (реабілітаційної верхової їзди) між виконавчим 
комітетом Житомирської міської ради та громадською 
організацією «Берегиня Полісся». Метою Меморандуму є 
співпраця Сторін у проведенні заходів, спрямованих на соціальну 
підтримку дітей з інвалідністю, що зареєстровані та/або фактично 
проживають на території Житомирської міської територіальної 
громади. За умовами меморандуму, ГО «Берегиня Полісся» має 
забезпечити надання послуги шляхом проведення занять 
тривалістю 30 хвилин циклом 10 занять з обов’язковим контролем 
фізичного та психоемоційного стану дитини з інвалідністю, а 
міська влада зобов’язується частково оплатити ці заняття

За сприяння німецького благодійного фонду "Міст в життя"  
побудовано два  дитячі будинки сімейного типу. Площа  одного  
будинку - 290 кв. м. У кожному  -  по 7 спалень та 6 санвузлів, 
тепла підлога та просторі кухні. Для опалення облаштували  
теплові насоси: така технологія значно заощадить фінанси родини.
Будинки знаходяться у мікрорайоні Мальованка. Поруч планують 
звести спортивний майданчик та озеленити прибудинкову 
територію.
 Влітку будинки передали новоствореним родинам, які прийняли 
на виховання і спільне проживання 11 дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування



Рішенням міської ради від 17.05.2021 року виділено ще одну 
земельну ділянку для будівництва дитячого будинку сімейного 
типу площею 0,08 га за адресою: пров.Шумський, 24. Будівництво 
здійснюватиметься за кошти німецького благодійного фонду "Міст 
в життя".
Підписано меморандум між Житомирською міською радою, БО 
«Благодійний фонд «Карітас - Житомир»,  БО «Український фонд 
благодійництва» щодо співпраці для надання допомоги  найменш 
захищеним категоріям громадян. 
БО «Благодійний фонд «Карітас - Житомир»  впродовж  2020 року 
надав благодійну допомогу на загальну суму понад 8,0 млн грн, 
діяльністю організації  охоплено близько 3500 осіб соціально 
незахищених верств населення.
Більш як 5 років функціонує, надаючи  соціальну допомогу, БО 
«Український фонд благодійництва». В межах соціального проєкту 
«Банк добра»  мешканці отримують необхідну допомогу – одяг, 
взуття, продукти харчування, засоби гігієни, меблі, обладнання.

1 Підвищити рівень 
громадської безпеки 
шляхом планувальних, 
інфраструктурних та 
організаційних рішень

Світле місто 2019-2023 
роки (модернізація 
системи освітлення)

Управління комунального 
господарства міської ради

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)

Забезпечення високого рівня громадської безпеки міського середовища
Стратегічна ціль 3



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 2021 році в рамках реалізації програми "Безпечне місто" 
продовжувалася робота щодо подальшого розширення та 
нарощення міської системи відеоспостереження, а саме. в межах 
реконструкції та будівництва об'єктів встановлено: 2 відеокамери у 
скейт-парку на бульварі Новому, 2 камери біля пам'ятнику Героям 
АТО/ООС, 6 камер у сквері на майдані Путятинському, 5 камер у 
сквері на перехресті вул. Театральна - вул. Велика Бердичівська, 16 
камер на набережній у парку ім. Гагаріна. Встановлено об'єктову 
систему відеоспостереження в сквері "Музей каменю"

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, який знаходиться у підпорядкуванні управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської 
ради

Встановлено системи відеоспостереження житлових будинків 
ОСББ "Біля Вежі", ОСББ "Лермонтовське-20" 



Протягом 2020-2021 років в межах реалізації проєкту 
«Поліцейський офіцер громади» придбано та передано до ГУНП в 
Житомирській області 10 автомобілів, проведено ремонт 
приміщень 14 поліцейських станцій, які обладнані комплектами 
нових меблів та забезпечені необхідною компʼютерною та офісною 
технікою.

2 Сприяти оперативній 
діяльності екстрених 
служб

З метою сприяння матеріально-технічному забезпеченню 
готовності Житомирського міського відділу УДСНС у 
Житомирській області на виконання завдань за призначенням 
надано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на 
придбання паливно-мастильні матеріали, аварійне спорядження, 
формений та спеціальний одяг 

Сприяти покращенню матеріально-технічного забезпечення 
готовності Житомирського районного управління Головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Житомирській області для виконання завдань за призначенням 
надано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на 
придбання паливно-мастильних матеріалів, речового майна, майна 
радіаційно-хімічного та біологічного захисту, придбання аварійно-
рятувального та пожежно-технічного обладнання тощо



Сприяти безпечному 
співіснуванню людей і 
тварин у місті

Відповідальне утримання 
домашніх тварин 2019-
2020 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) 

КП "Центр захисту тварин" 
міської ради  

У 2021 році здійснювалося інформування населення міста щодо 
відповідального утримання домашніх тварин (важливість 
вакцинації, стерилізації, належний догляд й вигул тварин) та 
гуманного ставлення до безпритульних тварин через різні канали 
комунікації: екскурсії учнів до підприємства, публікації у 
соц.мережах, проведення міських заходів, соціальна реклама на 
білбордах, сітілайтах, у транспорті, на радіо тощо). 
За підтримки меблевої фабрики "Луч" встановлено 15 сіті-лайтів із 
соціальною рекламою щодо відповідального ставлення до тварин.

Також продовжувалася робота зі стерилізації, кастрації  та 
ревакцинації від сказу вуличних тварин. 
Здійснено відлов 797 безпритульних тварин, повернено на місце 
відлову – 792. Стерилізовано 360 собак та 661 кішку, кастровано 
100 собак та 124 коти. Повторно вакциновано від сказу 432 
особини. Забезпечено утримання тварин без годування 905 діб, з 
годуванням – 1872 доби. 

Стратегічна ціль 3
 Забезпечення підтримки здоров'я мешканців міста через профілактичні заходи та розвиток сімейної медицини



1 Підтримувати 
спеціалізовані заклади 
вторинної медичної 
допомоги 
міжрегіонального та 
всеукраїнського значення

Підтримка материнства 
та дитинства 2021-2023 
роки (проводити 
інформаційну-
просвітницьку роботу з 
популяризації пологових 
будинків; створити 
сервісні центри 
обслуговування родичів 
породіль на час 
госпіталізації)

Управління охорони 
здоров'я міської ради 

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",  публікація з фотозвітом щодо 
новонароджених у пологовому відділенні, які отримали в 
подарунок до Дня вишиванки від Житомирської міської ради 

 вишиті сорочки. 

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. 

2 Розвивати мережу 
медичних закладів 
надання медичної 
допомоги - амбулаторій 
сімейної медицини

Доступна первинна 
медична допомога 2021-
2023 роки (створення 
мережі амбулаторій 
сімейної медицини)

Управління охорони 
здоров'я міської ради 

У місті функціонують 21 амбулаторія сімейного лікаря. 
З метою забезпечення пацієнтів комфортними та сучасними 
умовами для надання первинної медичної допомоги проводилися 
роботи з реконструкції амбулаторії загальної практики - сімейної 
медицини за адресою: м. Житомир, майдан Визволення, 1. 



Післядипломна освіта 
лікарів загальної 
практики-сімейної 
медицини 2021-2023 
роки (створення центру 
підвищення кваліфікації 
сімейних лікарів на базі 
Житомирського 
інституту 
медсестринства)

Управління охорони 
здоров'я міської ради 

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.



3 Формувати дієві 
механізми профілактики 
захворювань, інфекцій, 
травм та інших чинників, 
що негативно впливають 
на здоров'я мешканців 
міста

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

Управління охорони 
здоров'я міської ради 

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 2021 році реалізовано  комплекс заходів, спрямованих на 
розвиток системи громадського здоров'я. 
Проводено збір даних, обмін інформацією стосовно інфекційних 
хвороб, неінфекційних захворювань тощо.
Здійснено прогнозування
епідемічної систуації, порівняння з
епідемічним порогом та підготовка
аналітичних матеріалів по
м. Житомиру щодо динаміки
грипу/ГРВІ та СOVID-19 (підготовлено
598 інформаційно-аналітичних довідок)
У разі відсутності централізованих поставок здійснювалось 
забезпечення травматологічних пунктів антирабічною вакциною, 
протиправцевою сироваткою тощо. Взято участь в організації 
вакцинації населення міста проти Сovid-19. Щомісячно проводився 
моніторинг і аналіз виконання плану профілактичних щеплень по 
м. Житомиру

Закуплено 192 од. вакцини для профілактики захворювань, що 
викликаються вірусом папіломи людини на суму 179,9 тис. грн. У 
2021 році вакциновано 109 дівчаток вікової групи 9-14 років, з них 

 93 дівчинки отримали 2 дози. 



4 Створити медико-
соціальні центри 
підтримки особливих 
категорій мешканців 
міста

Паліативна медицина 
2021-2023 роки 
(підготувати проектну 
документацію та 
збудувати хоспіс для 
важкохворих чи 
невиліковних громадян 
за адресою провулок 
Енергетичний,3)

Управління охорони 
здоров'я міської ради 

Питання планується розглянути на засіданні робочої групи з 
впровадження Концепції інтегрованого розвитку міста "Інклюзивне 
місто"

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 важких невиліковних 
захворювань, для її отримання можуть бути влаштовані до міських 
лікарень.
На базі КП "Дитяча лікарня" ЖМР функціонує "Клініка дружня до 
молоді". Відділення надає медикосоціальну і психологічну 
допомогу підліткам і молоді. Комплекс послуг надається на основі 
дружнього до них підходу, на принципах доступності, 
добровільності, доброзичливості, конфіденційності, анонімності та 
неосудливого ставлення до відвідувачів. Співробітниками 
відділення проводяться бесіди, семінари-тренінги, відеолекторії, 
лекції, профілактичні акції, молодіжні форуми, виступи по радіо та 
телебаченню, індивідуальні консультації тощо. Крім того, у 
відділенні проводиться тестування на ВІЛ-інфекцію; відвідувачі, за 
потреби, можуть отримати засоби контрацепції.
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