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Вступ
Програма економічного і соціального розвитку Житомирської
області на 2017 рік (далі – Програма) розроблена обласною
державною адміністрацією відповідно до вимог Законів України
«Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування
та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України».
Програма передбачає узгодження спільних дій органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зі створення у
2017 році сприятливих умов для соціально-економічного розвитку
області.
Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку
області та можливостей обласного бюджету на 2017 рік, визначено
головні проблеми, основні напрями соціально-економічного розвитку
області у 2017 році та заходи щодо їх реалізації.
Програму сформовано на основі пропозицій та прогнозів
структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних
органів міністерств, інших органів центральної виконавчої влади,
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення,
обласних установ і організацій з урахуванням стратегічних напрямів,
визначених у Державній стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України
від 06.08.2014 № 385, Стратегії розвитку Житомирської області на
період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від
19.03.2015 № 1403, завдань планів заходів на 2015-2017 роки з їх
реалізації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
07.10.2015 № 821 та рішенням обласної ради від 10.09.2015 № 1585
відповідно, та заходів обласних цільових програм.
Проект Програми обговорювався з науковцями та
громадськістю.
У Програмі враховано пропозиції постійних комісій обласної
ради.
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На підставі аналізу тенденцій соціально-економічного
розвитку у 2015-2016 роках у програмі визначені прогнозні
показники на 2017 рік (додаток 2), а за урахуванням оцінки
ресурсного потенціалу, змін у законодавчих та нормативно-правових
актах, наявних проблем та можливих ризиків та нагальних потреб
територіальних громад області – основні напрями та заходи,
спрямовані на досягнення її мети та стратегічних пріоритетів
розвитку Житомирщини (додаток 1).
Крім того, у додатках 3 і 4 до Програми наведено перелік
обласних комплексних (цільових) програм, що фінансуються з
обласного бюджету і діятимуть у 2017 році, та перелік проектних ідей
(проектів) регіонального розвитку, реалізація яких відповідно до
плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації регіональної стратегії
запланована у 2017 році.
Фінансування передбачених у Програмі заходів буде
здійснюватися
за
рахунок
коштів
інвесторів,
суб’єктів
господарювання, державного бюджету, у тому числі державного
фонду регіонального розвитку, обласного та місцевих бюджетів, а
також інших джерел, не заборонених законодавством.
Організацію
виконання
Програми
забезпечує
облдержадміністрація.
З метою оцінки ходу реалізації програмних завдань і заходів
облдержадміністрація забезпечуватиме проведення моніторингу
виконання Програми за результатами роботи за перше півріччя та
9 місяців 2017 року, а після завершення терміну дії – підготовку
річного звіту про її виконання для звітування територіальній громаді,
що затверджується обласною радою.
У ході виконання Програми до неї можуть вноситися зміни і
доповнення, які в установленому порядку подаються на розгляд і
затвердження обласній раді.
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І. Паспорт Програми
1. Розробник Програми

Облдержадміністрація

2. Дата, номер і назва
розпорядчого
документа про
розроблення
Програми

Розпорядження голови обласної державної
адміністрації та голови обласної ради від
18.08.2016 № 264/67 «Про розроблення проекту
програми економічного і соціального розвитку
Житомирської області на 2017 рік»

3. Співрозробники
Програми

Структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
територіальні
органи
міністерств,
інших
центральних
органів
виконавчої
влади,
райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст
обласного значення, об’єднані територіальні
громади, вищі учбові заклади ІІІ–ІV рівнів
акредитації,
громадські
організації,
інші
організації та установи області

4. Відповідальний
виконавець
Програми

Облдержадміністрація

5. Співвиконавці
Програми

Структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
територіальні
органи
міністерств,
інших
центральних
органів
виконавчої
влади,
райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст
обласного значення, об’єднані територіальні
громади, обласні установи, організації та суб’єкти
господарювання

6. Термін реалізації
Програми

2017 рік

7. Прогнозні джерела
фінансування заходів
Програми

Державний, обласний, районні, міські, сільські та
селищні бюджети, бюджети громад, позабюджетні
кошти

8. Загальний
прогнозний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації заходів
Програми, тис. грн.
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
та інших місцевих
бюджетів,
позабюджетних
коштів

2’438’710,4

402’296,6
524’462,3
1’511’951,5
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ІІ. Тенденції економічного і соціального
розвитку області
2015 рік
У 2015 році більшість галузей економіки області мали
позитивні тенденції розвитку.
Індекс промислової продукції за 2015 рік у порівнянні з
2014 роком склав 110,0%, у добувній промисловості і розробленні
кар’єрів – 124,1%, у переробній промисловості – 103,6%.
Позитивну
динаміку
виробництва
у
промисловості
найбільшою мірою обумовило зростання обсягів промислової
продукції у металургійному виробництві, виробництві готових
металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування – на
16,8%, машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і
устаткування – на 9,7%, виробництві основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів – на 5,6%, текстильному
виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів – на 5,0%.
Але в окремих галузях переробної промислововості у 2015 році
зафіксовано зменшення обсягів виробництва промислової продукції,
зокрема у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на
10,3%, виготовлені виробів з деревини, виробництві паперу та
поліграфічній діяльності – на 5,1%, виробництві харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів – на 2,2% та виробництві гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої продукції – на 1,3%.
Обсяг реалізованої промислової продукції за 2015 рік
(у відпускних цінах) становив 25645,0 млн. грн., що на 21,6% більше,
ніж за 2014 рік.
У 2015 році успішно реалізовано ряд інвестиційних проектів у
добувній, каменеобробній та деревообробній галузях промисловості,
а також тривали роботи по модернізації діючих та створенню нових
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промислових виробництв у добувній, каменеобробній, хімічній,
легкій, деревообробній, машинобудівній та енергетичній галузях.
У м. Коростень продовжувалась розбудова індустріального
парку «Коростень», який було включеного до Реєстру індустріальних
парків у 2014 році.
Усіма категоріями господарств за 2015 рік вироблено валової
продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 року
на загальну суму 8063,2 млн. грн., у тому числі продукції
рослинництва на суму 5253,0 млн. грн, тваринництва на суму
2810,9 млн. грн.
Індекс виробництва валової продукції сільського господарства
2015 рік порівняно з 2014 роком у всіх категоріях господарств
становив 91,2%, у тому числі у рослинництві – 86,8%, у тваринництві
– 100,8%.
Зменшення виробництва продукції рослинництва відбулося
через
несприятливі
погодні
умови,
в
результаті
чого
сільськогосподарські культури загинули на площі майже 8,5 тис. га та
знизилась їх урожайність у порівнянні з 2014 роком.
Усіма категоріями господарств у 2015 році реалізовано на забій
82,0 тис. тонн худоби та птиці у живій вазі, вироблено 578,4 тис. тонн
молока та вироблено 589,7 млн. штук яєць.
На території області у 2015 році здійснювало свою діяльність
182 інвестиційно-активних аграрних підприємства, 15 з яких
працювало із залученням іноземного капіталу. У минулому році в
обробітку інвестиційних компаній було сконцентровано 337,5 тис. га
ріллі (32,3% від наявної ріллі в області).
У 2015 році завершено низку інвестиційних проектів,
агропромислового спрямування, в рамках яких у с. Почуйки
Попільнянського району збудовано молочнотоварну ферму,
комбікормовий завод, налагоджено сучасне виробництво хліба та
введено в експлуатацію підприємство зі зберігання зерна. Крім того,
тривало будівництво комплексу для зберігання та сортування ягід,
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відновлення роботи Червоноармійського льонозаводу, будівництво
сучасних елеваторних комплексів у Чуднівському районі.
У 2015 році підприємствами та організаціями області за
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4044,4 млн. грн.
капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах становить 110,5%
обсягу 2014 року.
Протягом 2015 року в економіку області іноземними
інвесторами вкладено 14,1 млн. дол. США.
Підприємствами області протягом 2015 року виконано
будівельних робіт на 640,4 млн. грн., що на 12,3% менше, ніж за
2014 рік, у зв’язку з згортанням будівельної діяльності організацій,
які працювали в інших областях України, відсутністю замовлень на
об’єкти капітального будівництва через подорожчання їх вартості,
недостатністю або відсутністю передбаченого бюджетного
фінансування.
Оборот зовнішньої торгівлі товарами області у 2015 році склав
687,7 млн. дол. США.
Обсяги
експорту
товарів
становили
441,3 млн. дол. США, імпорту – 246,4 млн. дол. США і скоротилися у
порівнянні з 2014 роком на 33,6% та 13,8% відповідно.
Отримано позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, що
становить 194,9 млн. дол. США.
З метою активізації зовнішньоторгівельної діяльності на
обласному рівні проведено ряд зустрічей з іноземними делегаціями,
до складу яких входили представники дипломатичних установ та
бізнесмени з Австрії, Швейцарії, Японії, Китайської Народної
Республіки, Киргизії, Швеції, Польщі та Республіки Білорусь.
У 2015 році зовнішньоторговельні зв’язки були налагоджені з
партнерами 107 країн світу.
Середньомісячний рівень заробітної плати за 2015 рік становив
3271 грн. і збільшився у порівнянні з 2014 роком на 18,4%. Індекс
реальної заробітної плати за 2015 рік до 2014 року становив 76,9%.
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За станом на 01.01.2016 загальна сума заборгованості із
виплати заробітної плати на підприємствах області становила
8,9 млн. грн. і зменшилася упродовж 2015 року на 3,9 млн. грн. або на
30,5%.
У 2015 році в цілому по області статус зареєстрованого
безробітного мали 57,9 тис. осіб, у тому числі з початку року
звернулися за допомогою у працевлаштуванні та отримали статус
безробітного 37,9 тис. осіб.
На одне вільне робоче місце за станом на 01.01.2016
претендувало 17 осіб, проти 11 осіб за станом на 01.01.2015.
Загальний індекс споживчих цін у грудні 2015 року до грудня
2014 року склав 143,7 %, що на 0,4 в.п. більше, ніж у цілому по
Україні, у тому числі по продуктах харчування – 137,4 %, що на
2,7 в.п. менше, ніж по Україні.
Проте незважаючи на те, що загальна цінова ситуація в області,
як і загалом по Україні, з початку 2015 року була напруженою,
починаючи з червня 2015 року відбулося уповільнення зростання
споживчих цін, і протягом чотирьох місяців вперше в 2015 році в
області зафіксована дефляція. Індекс споживчих цін за грудень до
листопада склав 100,4 % (по Україні – 100,7%).
Підвищення цін, стрімка девальвація гривні та скорочення
реальних доходів населення негативно відбилося на оборотах
роздрібної торгівлі, який за січень-грудень 2015 року склав
28,5 млрд. грн. та у порівнянні з відповідним періодом 2014 року
(у порівнянних цінах) зменшився на 13,3 %.
Протягом 2015 року в області державні види допомогии
отримали 98,1 тис. родин з дітьми, 18,3 тис. малозабезпечених сімей,
18,0 тис. інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів.
У санаторно-курортних закладах України оздоровлено
2128 ветеранів війни та інвалідів, грошову компенсацію за
невикористане право на санаторно-курортне оздоровлення отримали
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980 інвалідів війни та інвалідів від загального захворювання у сумі
290,4 тис. грн.
За станом на 01.01.2016 субсидію для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг призначено 194,2 тис. сімей.
Протягом 2015 року забезпечено стабільне наповнення
місцевих бюджетів та перевиконання затверджених радами
показників. За цей період до бюджету області (без урахування
міжбюджетних трансфертів) надійшло 2760,5 млн. грн., що на
402,0 млн. грн. або на 17,0 % більше, ніж за 2014 рік.
Продовжувалося реформування первинної медичної допомоги.
За станом на 01.01.2016 в області функціонувало 24 центри первинної
медико-санітарної допомоги, як окремі юридичні особи (отримали
ліцензію на медичну практику), 5 з яких акредитовані, у тому числі 2
– на вищу категорію, 3 – на першу.
Протягом 2015 року на об’єктах галузі освіти за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку реалізовано
27 інвестиційних проектів на загальну суму 52,6 млн. грн.
У 2015 році область отримала із державного бюджету
30 млн. грн. для придбання шкільних автобусів, понад 8 млн. грн. для
оснащення опорних навчальних закладів сучасним шкільним
обладнанням та понад 2 млн. грн. на придбання підручників і
посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
У сфері фізичної культури і спорту за рахунок коштів
обласного бюджету профінансовано роботи з ремонту системи
опалення дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» на загальну
суму 313,3 тис. грн.
Оздоровленням та відпочинком протягом 2015 року охоплено
32,3 тисяч дітей або 23,2% від загальної кількості дітей шкільного
віку, з них пільгових категорій – 30,3 тисяч дітей (21,7% від загальної
кількості дітей шкільного віку або 89,7% від загальної кількості дітей
пільгових категорій).
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Вживалися заходи, спрямовані на дотримання права дітей на
сімейне виховання, запобігання безпритульності та бездоглядності,
поліпшення соціального стану дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Протягом 2015 року усиновлено таких 72 дитини, з
інтернатних закладів усіх сфер підпорядкування до сімейних форм
виховання влаштовано 132 дитини. За станом на 01.01.2016
у сімейних формах виховання перебуває 87,07% дітей, віднесених до
цієї категорії, проти 85,03% на початок 2015 року.
У 2015 році на виплату встановлених видів державної
допомоги області передбачена субвенція на загальну суму
1 млрд. 528,6 млн. грн.
Протягом січня-грудня 2015 року в області державні види
допомоги отримали різні верстви населення, які мають на це право,
серед
яких
зокрема:
98,1
тис.
родин
з
дітьми,
18,3 тис. малозабезпечених сімей, 18 тис. інвалідів з дитинства та
дітей-інвалідів.
Середній розмір субсидії на оплату послуг ЖКГ становить
1039,5 грн. А для відшкодування витрат на придбання твердого
палива і скрапленого газу таку субсидію призначено понад 53 тис.
сімей, середній розмір якої становить 1315,6 грн.

2016 рік
Загальний обсяг промислового виробництва за січень-жовтень
2016 року у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року зріс на
5,5%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на
9,8%, у переробній промисловості – на 102,8%, у постачанні
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 0,9%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів позитивна
динаміка виробництва забезпечена за рахунок зростання видобутку
граніту, необробленого або начорно обробленого на 13,2%, у
переробній – за рахунок зростання виробництва основних
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фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 21,3%,
машинобудування – на 11,0%, виробництва гумових і пластмасових
виробів та іншої неметалевої мінеральної продукції – на 6,4%,
виготовлення виробів з деревини, виробництві паперу та
поліграфічній діяльності – на 0,2%.
Серед підгалузей переробної промисловості зменшення обсягів
виробництва зафіксовано у виробництві харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів – на 5,8%, у текстильному виробництві,
виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на
13,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових
металевих виробів, крім машин і устаткування – на 3,8% та
виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 3,0%.
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за
січень-вересень 2016 року становив 21,3 млрд. грн., що на 19,5%
більше, ніж за січень-вересень 2015 року.
Протягом 2016 року на промислових підприємствах області
продовжувались роботи по створенню нових та модернізації діючих
виробництв.
Зокрема,
у
Житомирському
районі
впроваджується
інвестиційний проект підприємства з іноземними інвестиціями
ТОВ «Кромберг енд Шуберт Житомир» з організації виробництва
електричних бортових кабельних систем для автомобілів загальною
вартістю 30 млн.євро, яким передбачено створення понад
5000 робочих місць. Впродовж року вже працевлаштовано 1870 осіб.
ТОВ «Папірус Плюс» впроваджувало інвестиційний проект з
реконструкції
незавершеного
будівництва
стрічково-ткацької
фабрики в смт Брусилів під фабрику канцелярських виробів вартістю
27,6 млн. грн., в рамках якого планується створення 150 робочих
місць.
ПрАТ «Товкачівський ГЗК» Овруцького району реалізовував
інвестиційний проект з будівництва цеху по переробці деревини на

13

щепу до 50 мм вартістю 15 млн. грн., в рамках якого створено
10 нових робочих місць;
У Черняхівському районі завершено розширення виробництва
ТОВ «Даніко», основним видом діяльності якого є виготовлення ліній
з виробництва шоколаду, вартістю 2,2 млн. грн., в ході якого
створено 25 нових робочих місць.
У м. Коростені впроваджувався інвестиційний проект з
будівництва першої черги нового підприємства – ТОВ «Українська
холдингова лісопильна компанія», яким передбачено організацію
виробництва брусу та дошки. В рамках проекту передбачається
створення до 600 нових робочих місць.
Крім того, наказом Мінекономрозвитку від 27.10.2016 № 1789
в місті Житомирі створено індустріальний парк «ZHYTOMYREAST», який було включено до Реєстру індустріальних
(промислових) парків.
За січень-жовтень 2016 року по всіх категоріях господарств
вироблено валової продукції сільського господарства у постійних
цінах 2010 року на загальну суму 7818,8 млн. грн., що на
600,0 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2015 року, у тому
числі продукції галузі тваринництва – 2390,6 млн. грн., що на
14,5 млн. грн. більше, рослинництва – 5428,2 млн. грн., що на
585,0 млн. грн. більше.
Індекс сільськогосподарського виробництва у порівнянні з
аналогічним періодом 2015 року склав 108,9%; у тому числі по галузі
рослинництва – 111,1%, тваринництва – 107,4%.
Серед інвестиційних проектів, що реалізовувались у сфері
агропромислового комплексу області у 2016 році, слід відмітити:
відновлення
роботи
льонозаводу
ТОВ «Грінтех»
у с. Молодіжне Пулинського району вартістю 950 тис. євро, що
забезпечить функціонування експортоорієнтованого виробництва та
створення понад 60 робочих місць;
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реконструкція елеватора з добудовою ємностей зберігання
в с. Вільшанка
Чуднівського
району
загальною
вартістю
140 млн. грн., в рамках якого передбачається створення до 50 нових
робочих місць.
Загалом у січні-вересні 2016 року підприємствами та
організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно
3240,2 млн. грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах
становить 148,5% обсягу відповідного періоду 2015 року.
У січні-вересні 2016 року іноземними інвесторами вкладено
5,2 млн. дол. США прямих інвестицій.
Підприємствами області у січні-жовтні 2016 року виконано
будівельних робіт на 598,6 млн. грн. Індекс будівельної продукції у
січні-жовтні 2016 року порівняно з січнем-жовтнем 2015 року
становив 146,7%.
Активно розвивається зовнішньоекономічна діяльність.
Вітчизняним виробникам вдалося суттєво компенсувати втрату
ринків збуту в Росію та інші країни СНД насамперед європейським
ринком. Зберігається, на відміну від України, позитивне сальдо
експортно-імпортних операцій 118,7 млн.дол.США. За січеньвересень 2016 року забезпечено зростання експорту на 0,6% або
на 2,0 млн.дол.США порівняно з січнем-вереснем 2015 року.
У січні-вересні 2016 року зовнішньоторговельний оборот
товарами становив 549,7 млн. дол. США та зріс порівняно з січнемвереснем 2015 року на 6,4%.
Отримано позитивне сальдо зовнішньоторговельного обороту,
яке склало 118,7 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття експортом
імпорту склав 1,55.
З метою активізації зовнішньоторгівельної діяльності на
обласному рівні проведено ряд зустрічей з іноземними делегаціями,
до складу яких входили представники дипломатичних установ та
бізнесмени з Республіки Словенія, Туркменістану, Швеції, Ізраїлю,
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Німеччини, Республіки Польща, Австрії та Китайської Народної
Республіки.
Представники області з офіційними візитами відвідали
м. Берлін, Федеративної Республіки Німеччина та Нижньосілезьке
воєводство Республіки Польща.
На цей час зовнішньоторговельні зв’язки налагоджені з
партнерами 98 країн світу.
Загальний індекс споживчих цін у жовтні 2016 року до грудня
2015 року склав 109,6% (по Україні – 109,4%), у тому числі по
продуктах харчування – 101,0% (по Україні – 100,4%).
Протягом січня-жовтня 2016 року до загального фонду
місцевих бюджетів надійшло майже 2,9 млрд. грн., що на 12% або на
308,2 млн. грн. більше затверджених з урахуванням змін планових
показників та на 50,2% або на 959,3 млн. грн. – надходжень за
аналогічний період 2015 року.
Загальна сума надходжень до спеціального фонду бюджету
області за січень-жовтень 2016 року становить 315,4 млн. грн., що на
41,2 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2015 року.
Видатки загального фонду бюджету області на утримання
галузі освіти збільшилися у порівнянні з січнем-жовтнем 2015 року
на 143,5 млн. грн., охорони здоров’я – на 78,4 млн. грн., соціального
захисту та соціального забезпечення населення – на 1029,2 млн. грн.,
культури і мистецтва – на 21,0 млн. грн., фізичної культури і спорту –
на 9,4 млн. грн.
Загальний фінансовий результат до оподаткування великих і
середніх підприємств у січні-вересні 2016 року склав 153,4 млн. грн.
прибутку, проти 776,3 млн. грн. збитку у січні-вересні 2015 року.
Сума прибутків підприємств області збільшилася на 10,6 % і складає
1197,1 млн. грн., сума збитків – зменшилася на 43,9 % і складає
1043,8 млн. грн.
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Середньомісячна заробітна плата за січень-вересень 2016 року
у порівнянні з січнем-вереснем 2015 року зросла на 24,6% і склала
3864 грн.
Індекс реальної заробітної плати за січень-вересень 2016 року
порівняно з січнем-вереснем 2015 року склав 111,0%.
За станом на 01.10.2016 заборгованість із виплати заробітної
плати склала 5,5 млн. грн, що на на 38,1% менше, ніж за станом на
01.01.2016.
Протягом січня-жовтня 2016 року статус зареєстрованого
безробітного мали 44,5 тис. осіб, що на 5,1 тис. осіб або на 10,2%
менше, ніж у січні-жовтні 2015 року.
За станом на 01.11.2016 кількість зареєстрованих безробітних
становила 15,2 тис. осіб, що на 3,5 тис. осіб або на 18,8% менше, ніж
було на 01.11.2015.
Протягом січня-вересня 2016 року населенням області
сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення
боргів попередніх періодів, близько 793,0 млн. грн., що складає
130,1% від нарахованих сум за цей період сум.
У галузі охорони здоров’я у січні-вересні 2016 року медичні
установи та заклади з різних видів бюджету та спонсорської
допомоги отримали медичного обладнання та виробів медичного
призначення на загальну суму понад 48 млн. грн., у тому числі:
центри ПМСД (І рівень надання медичної допомоги) на суму
784,5 тис. грн.;
ЦРЛ, ЦМЛ, ТМО(ІІ рівень надання медичної допомоги) на
суму 10,9 млн. грн.;
обласні заклади (ІІІ рівень надання медичної допомоги) на
суму 36,5 млн. грн.
На оплату робіт з капітального будівництва, реконструкції,
модернізації та капітального ремонту закладів охорони здоров’я усіх
рівнів з бюджету профінансовано 12,9 млн. грн.
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У галузі освіти у січні-вересні 2016 року на підготовку
навчальних закладів до нового навчального року та осінньо-зимового
періоду 2016-2017 років використано майже 160 млн. грн. з бюджетів
усіх рівнів, у тому числі з державного фонду регіонального розвитку
понад 69 млн. грн.
На цей час завершується будівництво 2 загальноосвітніх шкіл,
01.09.2016 введено в дію блок «Б» Черняхівської ЗОШ, проводиться
реконструкція 3 дошкільних, 10 загальноосвітніх навчальних закладів
та 3 шкільних котелень, на 77 освітянських об’єктах виконані
ремонтні роботи із заміною віконних та дверних блоків, систем
тепло- та водозабезпечення, реконструкції та ремонту шкільних
котелень, 38 із яких переведені на альтернативні види палива,
придбані нові шкільні меблі та спортивне обладнання.
З метою покращення якості освіти за станом на 01.09.2016
органами місцевого самоврядування прийнято рішення про створення
19 опорних шкіл із 26 запланованих.
220-ти шкільними автобусами забезпечується безперебійний
підвіз 13 тис. (100%) учнів та 3,2 тис. (88%) педагогів сільської
місцевості до навчальних закладів.
У 115-ти загальноосвітніх навчальних закладах, у тому числі у
30-ти з цього навчального року, забезпечено інклюзивне навчання
206 дітей, що на 48 дітей більше в порівнянні з минулим навчальним
роком.
Усіма видами харчування охоплено 85855 учнів (68,4%),
гарячим – 69348 дітей (55,2%).
Розроблено план розвитку професійно-технічної освіти області
на 2016-2018 роки, яким передбачається приведення мережі
професійно-технічних навчальних закладів у відповідність до потреб
регіонального ринку праці, створення системи соціального
партнерства між навчальними закладами та роботодавцямизамовниками робітничих кадрів шляхом відкриття галузевих центрів
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із упровадження інноваційних технологій, зміцнення їх матеріальнотехнічної бази.
У галузі культури протягом січня-вересня 2016 року проведено
34 культурно-освітніх та мистецьких заходи.
За рахунок коштів загального фонду у обласних закладах
культури проведено поточних та капітальних ремонтів на суму понад
2,7 млн. грн. та придбано обладнання і предметів довгострокового
користування на суму 134 тис. грн.
Протягом січня-вересня 2016 року забезпечено проведення
чемпіонатів області з різних видів спорту, навчально-тренувальних
зборів для збірних команд області та участь збірних команд області у
чемпіонатах та Кубках України з ряду олімпійських та
неолімпійських видів спорту.
За рахунок коштів обласного бюджету дитячо-юнацьким
спортивними школами придбано спортивний інвентар для
проведення навчально-тренувальних зборів на суму 177,5 тис. грн. та
профінансовано роботи з реконструкції приміщення басейну та
спортивного комплексу обласної ДЮСШ «Авангард» та СДЮШОР з
легкої атлетики на суму 1499,4 тис. грн.
За січень-вересень 2016 року оздоровленням та відпочинком
охоплено майже 49 тис. дітей, що становить 35% від загальної
кількості дітей шкільного віку, у тому числі за бюджетні кошти –
22,4 тис. дітей.
Упродовж 9 місяців поточного року на первинний облік
поставлено 329 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, із яких 86% влаштовано в сім'ї. Стовідсотково
забезпечено влаштування нововиявлених дітей цієї категорії в сімейні
форми
виховання
у
Андрушівському,
Баранівському,
Бердичівському, Брусилівському, Ємільчинському, Лугинському,
Любарському,
Народицькому,
Овруцькому,
Олевському,
Попільнянському, Романівському, Ружинському, Черняхівському
районах та місті Малині.
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Протягом січня-вересня 2016 року в області забезпечено
своєчасну виплату державних видів допомог, які отримали
85 тис. родин
з
дітьми,
20,1 тис. малозабезпечених
сімей,
18,1 тис. інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів на загальну суму
1,3 млрд. грн.
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг у вересні 2016 року отримували 228,2 тис.
домогосподарств. Організаціям, що надають житлово-комунальні
послуги, у січні-вересні нараховано 813,6 млн. грн., перераховано –
804,9 млн. грн., із яких 321,3 млн. грн. – на погашення заборгованості
минулого року.
Субсидію для відшкодування витрат на придбання твердого
палива і скрапленого газу у січні-вересні 2016 року призначено
43,2 тис. домогосподарств на суму 75,5 млн. грн. Отримали субсидію
готівкою у січні-вересні 2016 року 45,1 тис. домогосподарств на
загальну суму 74,3 млн. грн., із яких за 2015 рік – 13,7 тис.
домогосподарств на суму 16,5 млн. грн.
З метою вирішення проблем у економічних і соціальних
сферах, подоланням негативних тенденцій та закріпленням
позитивних тенденцій визначені завдання Програми та заходи з її
реалізації.

ІІІ. Мета і основні завдання Програми
Метою Програми є збереження та зміцнення економічного
потенціалу, забезпечення сталого розвитку соціальної та гуманітарної
сфер, підвищення рівня та якості життя населення завдяки
розв’язанню існуючих проблем, максимальному використанню
внутрішнього потенціалу та зовнішніх можливостей області,
збереженню та створенню нових робочих місць, реалізації проектів
регіонального розвитку, визначених у Плані заходів на 20152017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на
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період до 2020 року в умовах впровадження реформи децентралізації
та інших реформ, започаткованих на державному рівні.
Основними завданнями Програми є:
створення умов для економічного зростання шляхом сприяння
залученню
інвестицій
та
впровадженню
підприємствами
інноваційних і інвестиційних проектів, спрямованих на виробництво
конкурентоспроможної
продукції
із
застосуванням
ресурсозберігаючих технологій, надання їм всебічної підтримки
(юридична, організаційна, презентаційна тощо);
розвиток міжнародної співпраці та сприяння інтеграції
товаровиробників області на світові ринки у зв’язку з втратою
російського ринку збуту;
забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;
всебічна підтримка підприємницької діяльності шляхом
усунення адміністративних та організаційних перешкод, надання
комплексу інформаційно-консультаційних послуг та розвитку
інфраструктури підтримки малого і середнього бізнесу;
створення сприятливих умов для задоволення законних потреб
громадян в адміністративних послугах належної якості;
забезпечення підвищення ефективності та надійності
функціонування житлово-комунального господарства;
сприяння запровадженню енергозберігаючих заходів у
комунальній і бюджетній сферах та стимулювання населення до їх
впровадження;
проведення реконструкції та капітального ремонту дорожньої
інфраструктури;
сприяння розвитку соціально-орієнтованої системи торгового
обслуговування
населення,
зокрема
шляхом
проведення
продовольчих ярмарків;
здійснення контролю за додержанням законодавства про
оплату праці та активізація роботи щодо зменшення заборгованості з
виплати заробітної плати на підприємствах області;
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сприяння вжиттю відповідними органами заходів з легалізації
заробітної плати та забезпеченню зайнятості працездатного
населення;
реалізація механізмів фінансової та іншої підтримки
малозабезпечених верств населення, демобілізованих учасників
антитерористичної операції та сімей загиблих в антитерористичній
операції;
забезпечення якісних і доступних медичних послуг,
запобігання росту захворювань;
забезпечення сучасної і якісної освіти;
підтримка культурної інфраструктури та розширення
культурного простору;
сприяння задоволенню інтересів громадян у фізичній культурі і
спорті;
підтримка процесу об’єднання територіальних громад та
забезпечення конструктивної взаємодії з громадами, що об’єдналися;
залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів
міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів
регіонального розвитку;
забезпечення
безпеки
життєдіяльності
та
стабільної
екологічної ситуації;
зміцнення законності та правопорядку;
забезпечення відкритості і прозорості, об’єктивного та
всебічного інформування територіальної громади області про
діяльність органів виконавчої влади.
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ІV. Головні проблеми та основні
напрями соціально-економічного розвитку
області у 2017 році
1. Забезпечення соціально-економічного розвитку
області
1.1. Бюджетно-фінансова політика
Проблемні питання:
Незабезпеченість бюджетних установ області коштами на
заробітну плату працівникам та розрахунки за енергоносії.
Відсутня цільова субвенція з державного бюджету на надання
пільг з послуг зв’язку, пільговий проїзд та інші пільги, яка становить
понад 177 млн. грн.
Основні напрями діяльності:
Вирішення питання забезпеченості бюджетних установ області
коштами на заробітну плату працівникам та розрахунки за
енергоносії за рахунок додаткового фінансування з державного
бюджету та вжиття власних заходів містами та районами області.
Підготовка пропозицій Кабінету Міністрів України щодо
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2016 рік» та виділення додаткового фінансового ресурсу з
державного бюджету (на надання пільг з послуг зв’язку, пільговий
проїзд та інші пільги) або розроблення механізму надання адресної
допомоги громадянам.
Вжиття органами головного управління ДФС у Житомирській
області та Житомирської митниці ДФС ефективних заходів,
спрямованих на забезпечення виконання прогнозних показників
надходження до бюджетів.
Очікувані результати:
Збільшення доходів до зведеного бюджету на 9,5 %, у тому
числі збору платежів державного бюджету, що контролюються
територіальними органами головного управління ДФС у
Житомирській області та Житомирською митницею ДФС на 4,0 %
відповідно, доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) – на 16,1%.
Покращення платіжної дисципліни.
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Забезпечення стабільного фінансування видатків місцевих
бюджетів.

1.2. Інвестиційна політика
Проблемні питання:
Суперечливість законодавчої бази, що регулює питання
інвестиційної діяльності на території України.
Нерозвиненість механізмів державно-приватного партнерства.
Скасування спеціального режиму інвестиційної діяльності на
територіях області, постраждалих від наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, та у зв’язку з цим нерівномірний рівень
інвестиційної привабливості окремих районах та міст області.
Затяжні процедури відведення земельних ділянок інвесторам
для здійснення господарської діяльності.
Обтяжливий
процес
підключення
енергопотужностей,
необхідних для реалізації нових інвестиційних проектів.
Основні напрями діяльності:
Постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій,
вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, які
можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних
проектів.
Розвиток мережі індустріальних парків області як ефективного
механізму залучення інвестицій.
Забезпечення інформаційного супроводу інвесторів, а також
супроводу інвесторів при проходженні реєстраційних та дозвільнопогоджувальних процедур.
Налагодження постійного контакту місцевих органів влади із
суб'єктами господарської діяльності з метою вивчення їх потенційних
виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у
залученні інвестицій.
Налагодження співпраці з суб’єктами господарської діяльності у
рамках реалізації проектів державно-приватного партнерства.
Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення
іноземних інвестицій шляхом забезпечення функціонування
Інвестиційного порталу «Житомирщина – інвестуй в успіх»
(ztinvest.gov.ua).
Сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах
міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва,
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співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для
фінансування інвестиційних проектів.
Розробка та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції
та інформаційно-презентаційних матеріалів про область.
Запровадження ефективного механізму пошуку інвестора та
забезпечення сталого зростання інвестиційної активності в області
шляхом запровадження посади Хедхантера (уповноваженого з питань
залучення інвестицій).
Висвітлення успішних практик інвестування у засобах масової
інформації.
Використання можливостей дипломатичних представництв
України за кордоном та дипломатичних представництв країн,
акредитованих в Україні, та можливостей міжрегіонального
співробітництва для поширення інформаційних матеріалів про
область.
Розгляд проблемних питань здійснення інвестиційної діяльності
на
засіданнях
ради
з
питань
залучення
інвестицій
облдержадміністрації.
Підготовка та подання центральним органам виконавчої влади
пропозицій по вдосконаленню нормативно-правової бази здійснення
інвестиційної діяльності та формування ефективного механізму
залучення інвестицій.
Проведення навчальних семінарів, нарад, круглих столів для
представників
райдержадміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування, відповідальних за перебіг інвестиційних процесів в
регіоні.
Сприяння
участі
представників
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад у програмах
підвищення кваліфікації у сфері інвестиційної діяльності.
Інструменти виконання:
Програма залучення інвестицій в економіку області на 20162020 роки;
розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2012 № 88
«Про забезпечення комплексного розвитку інвестиційної та
інноваційної діяльності в Житомирській області»;
розпорядження голови облдержадміністрації від 27.08.2014
№ 246 «Про утворення ради з питань залучення інвестицій при
облдержадміністрації».
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Очікувані результати:
Зростання позитивного інвестиційного іміджу Житомирської
області.
Налагодження нових контактів між суб’єктами господарювання
області та іноземними інвесторами.
Скорочення ролі часової складової у процесі підбору інвестором
об’єктів для впровадження інвестиційних проектів.
Створення нових робочих місць та збільшення надходжень
платежів до бюджету.
Підвищення обізнаності міжнародної економічної спільноти
стосовно інвестиційного потенціалу Житомирської області.

1.3. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне
співробітництво
Проблемні питання:
Низька питома вага експортних поставок до країн Африки, Азії
та Латинської Америки в загальній структурі експорту області.
Переважання в структурі експорту сировинних товарів, що
мають незначну частку доданої вартості.
Низька конкурентоспроможність окремих видів експортної
продукції виробничо-технічного призначення та товарів широкого
вжитку.
Необхідність
підвищення
рівня
поінформованості
підприємницьких структур, населення, державних службовців щодо
напрямів розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом.
Основні напрями діяльності:
Активізація роботи у напрямку розвитку вже існуючих та
налагодження нових міжрегіональних зв’язків регіону, а також
формування позитивного міжнародного іміджу області.
Вивчення та прогнозування кон’юнктури ринків, пошук нових
ринків збуту для продукції, що експортувалася до Російської
Федерації.
Нарощування обсягу експорту області на зовнішніх ринках та
створення умов для активації зовнішньоекономічної діяльності.
Забезпечення реалізації євроінтеграційної політики України в
області.
Активізація роботи щодо залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги.
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Інформаційна
підтримка
підприємств-експортерів
Житомирщини в розширенні їхньої присутності на міжнародних
торговельних ринках та в пошуку бізнес-партнерів за кордоном.
Промоція товарів і послуг товаровиробників області на
зовнішньому ринку через залучення торговельно-економічних
відділів при Посольствах України за кордоном.
Представлення експортної продукції на регіональних,
національних та міжнародних виставках, економічних форумах;
використання Інтернет-каналів і медіа-ресурсів тощо.
Підвищення рівня поінформованості підприємницьких структур,
населення, державних службовців щодо напрямів розвитку співпраці
між Україною та Європейським Союзом.
Внесення пропозицій до роботи міжурядових комісій з питань
торговельно-економічної співпраці.
Створення каталогу комерційних пропозицій підприємствекспортерів Житомирської області.
Інструменти виконання:
Програма залучення інвестицій в економіку Житомирської
області на 2016-2020 роки;
угоди
про
міжрегіональне
співробітництво
між
облдержадміністрацією та відповідними органами регіонів інших
країн світу, серед яких Республіка Білорусь, Литовська Республіка,
Грузія, Республіка Польща, Грецька Республіка, Італійська
Республіка, Китайська Народна Республіка, Канада та інші;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня
2014 р. № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони»;
розпорядження голови облдержадміністрації від 29.10.2014
№ 313 «Про затвердження плану заходів з імплементації Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами на
2014-2017 роки»;
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року.
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Очікувані результати:
Збереження стабільного розвитку існуючих та налагодження
нових зв’язків між областю та окремими регіонами іноземних держав.
Збільшення експорту товарів та послуг підприємств регіону.
Збереження позитивного сальдо зовнішньої торгівлі на рівні
160 млн. дол. США.
Розширення ринків збуту продукції товаровиробників області.
Формування позитивного міжнародного іміджу регіону як
надійного торговельного партнера.

1.4. Інноваційний розвиток
Проблемні питання:
Неналежна взаємодія наукових інститутів та виробничих
підприємств.
Тематика більшості досліджень місцевих вчених не відповідає
стратегічним пріоритетам соціально-економічного розвитку області.
Значна зношеність обладнання та застаріла матеріально-технічна
база.
Дефіцит фінансових ресурсів і слабкий розвиток інфраструктури
трансферу технологій.
Недосконалість та недостатність інформаційного забезпечення
інноваційної діяльності підприємств.
Відсутність чіткої методології формування облікової інформації
та впорядкованої системи внутрішньої звітності щодо інноваційної
діяльності підприємств
Відсутність попиту на продукцію та кваліфікованого персоналу.
Недосконала
нормативно-правова
база
регулювання
інноваційної діяльності в Україні.
Недостатня ефективність інструментів державної підтримки
інновацій.
Основні напрями діяльності:
Популяризація інноваційного потенціалу та підвищення
обізнаності в сфері інноваційної діяльності.
Налагодження належної взаємодії між суб’єктами інноваційної
діяльності та виробничими підприємствами області.
Формування мережі науково-технічної та інноваційної
інфраструктури.
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Інструменти виконання:
розпорядження голови обласної державної адміністрації:
від 11.12.2007 № 422 «Про організацію діяльності у сфері
інноваційного розвитку області»;
від 26.03.2012 № 88 «Про забезпечення комплексного розвитку
інвестиційної та інноваційної діяльності в Житомирській області»;
від 23.05.2012 № 181 «Про заходи щодо сприяння в активізації
інноваційної діяльності».
Очікувані результати:
Належна взаємодія суб’єктів господарювання, наукових установ
та місцевих органів державної влади.
Зростання кількості інноваційно-активних підприємств в області
та збільшення обсягів здійснення науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт.
Зміцнення інноваційного потенціалу регіону відповідно до
потреб суспільства та виробництва в умовах світової глобалізації.
Сприяння підприємствам, науково-дослідним установам у
здійсненні ними інноваційної та науково-технічної діяльності,
посилення їх взаємодії.
Формування сприятливого інноваційного клімату, задіяння всіх
необхідних механізмів та стимулів для підвищення зацікавленості
підприємств у впровадженні наукомістких технологій.

1.5. Розвиток
земельних
землевпорядкування територій

відносин

та

Проблемні питання:
Недостатня кількість земельних масивів, придатних для
розподілу між військовослужбовцями – учасниками АТО, членами
сімей загиблих військовослужбовців.
Недостатність коштів для здійснення компенсації вартості
виготовлення документації із землеустрою для військовослужбовців –
учасників АТО, членів сімей загиблих військовослужбовців. за
рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.
Неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи з
державного та місцевих бюджетів.
Необхідність завершення інвентаризації земель населених
пунктів
та
проведення
суцільної
інвентаризації
земель
несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.
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Низький відсоток використання коштів, які надійшли в порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва за цільовим призначенням.
Використання значної частини земель сільськогосподарського
призначення для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва з порушенням затверджених схем землеустрою, що не
дозволяє забезпечити еколого-економічне дотримання сівозмін та
впорядкування угідь.
Порушення земель внаслідок незаконного видобування
бурштину
на
території
Олевського,
Коростенського
та
Ємільчинського районів.
Основні напрями діяльності:
Пошук додаткових земельних ділянок, придатних для передачі у
власність в межах норм безоплатної приватизації.
Складання проектів землеустрою щодо встановлення (змін) меж
населених пунктів області.
Проведення інвентаризації земельних ділянок.
Поновлення нормативної грошової оцінки земель.
Здійснення заходів з охорони земель, зокрема: рекультивація
порушених земель, будівництво і реконструкція протиерозійних
гідротехнічних
споруд,
проведення
поліпшення
сільськогосподарських та лісогосподарських угідь.
Інструменти виконання:
Земельний кодекс України;
Закон України «Про землеустрій»;
Закон України «Про охорону земель»;
Закон України «Про оцінку земель»;
Закон України «Про державний земельний кадастр»;
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень»;
рішення органів місцевого самоврядування про виділення
коштів місцевих бюджетів;
договори на виконання робіт.
Очікувані результати:
Визначення нормативної грошової оцінки забезпечить
збільшення надходжень до місцевих бюджетів від податку на землю
та орендної плати.
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Оптимізація складу угідь.
Поліпшення якості ґрунтів.
Забезпечення потреби військовослужбовців – учасників АТО,
членів сімей загиблих військовослужбовців у земельних ділянках в
межах норм безоплатної приватизації.
Проведена нормативна грошова оцінка земель населених
пунктів надасть можливість визначення державного мита при обміні,
спадкуванні та даруванні земель.
Завершення інвентаризації земель населених пунктів та
проведення суцільної інвентаризації земель несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів дозволить:
наповнити інформаційну базу для ведення державного
земельного кадастру;
раціонально використовувати наявні земельні ресурси;
додатково наповнити бюджет за рахунок плати за землю.

1.6. Регуляторна
підприємництва

політика

та

розвиток

Проблемні питання:
Недосконалість нормативно-правової бази у сфері ведення
підприємницької діяльності.
Недостатня гнучкість та адаптованість підприємств щодо зміни
факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
Слабка підтримка держави щодо виходу вітчизняних
підприємств на зовнішні ринки.
Брак спеціальних знань і навичок.
Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки суб’єктів
підприємництва.
Недоступність фінансово-кредитних ресурсів.
Відсутність мотивації до інвестиційної та інноваційної
діяльності.
Низький рівень обізнаності суб’єктів підприємницької
діяльності щодо можливостей використання міжнародної технічної
допомоги.
Порушення суб’єктами господарювання норм і гарантій з
оплати праці, використання роботодавцями робочої сили без
оформлення трудових відносин.
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Основні напрями діяльності:
Забезпечення повноти та якості виконання положень державної
регуляторної політики.
Ініціювання перед центральними органами виконавчої влади
питань що заважають веденню підприємницької діяльності.
Сприяння у залученні суб’єктів малого і середнього бізнесу до
участі у програмах з надання фінансово-кредитної підтримки, у тому
числі міжнародної технічної допомоги, а також за рахунок
донорських організацій.
Вивчення можливості надання фінансової підтримки суб’єктам
малого і середнього підприємництва за рахунок часткового
відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на
реалізацію бізнес-проектів.
Популяризація підприємницької діяльності.
Забезпечення доступу суб’єктів підприємництва до інформації
про вільне нерухоме майно державної і комунальної власності, що
може бути запропоноване суб’єктам малого і середнього
підприємництва до приватизації або передачі в оренду.
Комплексна інформаційно-консультаційна підтримка (доступні
консультації, семінари, тренінги, інтернет-ресурси, друковані
матеріали, засоби масової інформації).
Стимулювання розвитку інноваційних форм підприємництва.
Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до
процесів здійснення публічних закупівель.
Забезпечення підприємцям доступу до інформації про новітні
технології та науково-технічні розробки.
Підвищення рівня підприємницької професійної освіти
населення.
Залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у
виставково-ярмаркових заходах.
Сприяння створенню об’єктів інфраструктури розвитку
підприємництва.
Інструменти виконання:
Комплексна програма розвитку малого і середнього
підприємництва у Житомирській області на 2017-2020 роки (проект);
районні та міські програми розвитку малого і середнього
підприємництва на 2017-2020 роки.
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Очікуваний результат:
Збільшення кількості суб’єктів малого і середнього
підприємництва через забезпечення функціонування дієвої
інфраструктури сприяння підприємництву.
Забезпечення
можливості
отримати
інформаційноконсультаційну підтримку при підготовці інноваційних проектів.
Розширення механізмів ресурсної підтримки суб’єктів
підприємницької діяльності.
Створення умов для розвитку інфраструктури підтримки
підприємництва.
Зростання кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тисяч
осіб наявного населення до 2%.
Підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування у підтримці розвитку суб’єктів
підприємництва.

1.7. Надання адміністративних послуг
Проблемні питання:
Не урегульованість окремих положень нормативно-правових
актів у сфері надання адміністративних послуг.
Не прийнятий Закон України «Про перелік адміністративних
послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання».
Частина приміщень центрів надання адміністративних послуг не
відповідають нормативам, встановленим постановою КМУ від
01.08.2013 № 588.
Відсутність в центрах надання адміністративних послуг
спеціального обладнання, яке входить до складу автоматизованих
робочих місць (робочих станцій), для отримання адміністративної
послуги з видачі закордонного паспорту.
Недостатнє фінансування центрів надання адміністративних
послуг.
Не функціонує Єдиний державний портал адміністративних
послуг.
Основні напрями діяльності:
Ініціювання питань перед центральними органами виконавчої
влади щодо врегулювання нормативно-правової бази у сфері надання
адміністративних послуг.
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Покращення якості надання адміністративних послуг,
забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів
звернень.
Створення обласного (регіонального) Центру підтримки
підприємництва.
Утворення центрів надання адміністративних послуг при
об’єднаних територіальних громадах.
Надання консультативно-методологічної допомоги органам
місцевого самоврядування, в тому числі об’єднаним територіальним
громадам, з питань створення та організації діяльності центрів
надання адміністративних послуг;
Прозорість
та
спрощення
процедури
отримання
адміністративних послуг громадянами.
Забезпечення належних умов у центрах, скорочення часу та
витрат населення для отримання адміністративних послуг.
Висвітлення інформації про адміністративні послуги на вебсайтах райдержадміністрацій, міськвиконкомів та суб’єктів надання
послуг.
Переведення окремих адміністративних послуг в електронний
формат, що користуються найбільшим попитом серед населення і
бізнесу та не містять інформації, доступ до якої обмежений згідно
чинного законодавства.
Інструменти виконання:
Закон України «Про адміністративні послуги»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014
№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органами
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;
постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588
«Про затвердження Примірного регламенту центру надання
адміністративних послуг».
Очікувані результати:
Передача повноважень по наданню окремих адміністративних
послуг з центрального на місцевий рівень.
Усунення суперечностей у нормативно-правових актах у сфері
надання адміністративних послуг.
Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг.
Вільний доступ населення до інформації щодо порядку, умов,
строків, вартості (у разі платності) надання адміністративних послуг.
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Зручні умови для обслуговування громадян у центрах
адміністративних послуг, економія часу та витрат населення при
отриманні послуг.

1.8. Розвиток конкуренції та демонополізації
Проблемні питання:
Повільний розвиток конкурентного середовища в галузях
паливно-енергетичного комплексу, транспорту та зв’язку.
Складність дозвільних і контрольних процедур, необхідних для
початку здійснення та припинення господарської діяльності, що
негативно впливає на вступ нових суб’єктів господарювання на
товарні ринки та закріплення на них.
Недостатній розвиток ринкової інфраструктури, яка б
забезпечувала вільний та недискримінаційний доступ суб’єктам
господарювання до фінансових ресурсів, торговельних майданчиків,
каналів руху товарів, ринкової інфраструктури та засобів
рекламування.
Основні напрями діяльності:
Здійснення заходів щодо демонополізації економіки, підтримки
суб’єктів господарювання, які сприяють розвитку конкуренції.
Забезпечення дотримання вимог законодавства про захист
економічної конкуренції на соціально важливих ринках товарів та
послуг.
Запобігання вчиненню антиконкурентних дій місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних
органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Забезпечення проведення обов’язкової експертизи проектів
регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади в області щодо їх
впливу на конкуренцію.
Сприяння розвитку добросовісної конкуренції.
Очікувані результати:
Забезпечення економічного зростання, покращення умов для
ефективного функціонування товарних ринків та сфери послуг.
Задоволення потреб споживачів.
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2. Розвиток реального сектору
інфраструктури та сфери послуг

економіки,

2.1. Промисловість
Проблемні питання:
Спостерігається спад темпів промислового виробництва у
2016 році в окремих галузях промисловості, зокрема, у текстильному
виробництві, виробництві одягу, шкіри виробів зі шкіри та інших
матеріалів; виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів; металургійному виробництві, виробництві готових
металевих виробів, крім машин і устаткування; виробництві хімічних
речовин і хімічної продукції та виготовленні виробів з деревини,
виробництві паперу та поліграфічній діяльності.
З початку 2016 року понад 50% підприємств добувної галузі
значно знизили обсяги виробництва продукції або взагалі не
здійснювали виробничу діяльність, реалізуючи раніше виготовлену
продукцію.
Завищена вартість залізничних тарифів на перевезення
продукції каменеобробки (щебеню) не дозволяє переорієнтуватись на
інші зовнішні ринки збуту підприємствам. Складається ситуація, коли
вартість виробленої продукції є нижчою, ніж її перевезення до
споживача-замовника, особливо до країн, які не мають спільного з
Україною кордону. Основною проблемою на сьогодні виступають
прорахунки Укрзалізниці у збереженні вагонного парку на рівні
минулих років.
Недостатньо глибока переробка сировинних ресурсів (структура
промислового виробництва характеризується невисокою питомою
вагою продукції кінцевого споживання).
Висока енерго- та матеріаломісткість виготовленої продукції і,
як наслідок, низькі темпи підвищення конкурентоспроможності
промисловості та ефективності виробництва.
Висока вартість металопрокату та енергоносіїв.
Складний доступ до кредитних ресурсів та їх висока вартість.
Втрата ринків Російської Федерації, Автономної Республіки
Крим та частини Луганської і Донецької областей.
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Основні напрями діяльності:
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Подальше підвищення технологічного та технічного рівня
виробництва шляхом впровадження новітніх технологій та
модернізації основних засобів.
Забезпечення модернізації виробничих процесів:
ТОВ «Кутищанський гранітний кар’єр» у Любарському районі;
Спільне українсько-російське підприємство «Граніт» у формі
ТОВ та ТОВ«Юнігран» у Малинському районі.
Здійснення заходів щодо відновлення розробки Товкачівської
ділянки Овруцького родовища кварцитів, запуску підприємства по їх
переробці ТОВ «Овруч Стоун» та здійснення видобутку лабрадориту
Салівського родовища у Черняхівському районі ТОВ «Планета2005».
З метою зменшення енергетичної залежності господарського
комплексу області від постійно зростаючої ціни на природний газ та
забезпечення бюджетних установ та організацій області
альтернативним видом палива здійснюватимуться заходи щодо
забезпечення стабільної роботи Озерянського торфозаводу філії
ДП «Житомирторф».
Відповідно
до
Закону
України
«Про
затвердження
Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази
України на період до 2030 року», з метою забезпечення потреб
національної економіки у мінеральних ресурсах за рахунок власного
видобутку, зменшення залежності України від імпорту мінеральних
ресурсів та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок
власного видобутку корисних копалин, розвитку вітчизняних
технологій
отримання
алюмінієво-скандієвих
сплавів
для
забезпечення потреб вітчизняного літако- та ракетобудування,
продовження розвитку вітчизняних технологій вилучення скандію під
час хімічної переробки ільменіту, забезпечення галузей економіки у
фосфорній сировині продовжуватиметься підготовка до експлуатації
Стремигородського
апатит-ільменітового
родовища
в
Коростенському районі.
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів
Початок роботи підприємства по виробництву органічної
м’ясної продукції компанією «Галекс Агро» у м. Баранівка.
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Розширення
асортименту
м’ясної
продукції
ТОВ
«Житомирський м’ясокомбінат» і ТОВ «Інко-Фуд Бердичів».
Нарощення потужностей, після проведеної реконструкції,
виробництва сирів, вершкового масла на ПП «Ренет»,
ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» та ТОВ «Баранівський
молокозавод»,
Збільшення обсягів виробництва цукру ВАТ «Червоненський
цукровик».
Текстильне виробництво, виробництво
виробів зі шкіри та інших матеріалів

одягу,

шкіри,

Введення нових потужностей по пошиттю взуття та одягу,
зокрема на СП ТОВ «РІФ-1» та ПрАТ ВКФ «Леся».
Найбільш потужні і впливові на обсяги у галузі підприємства
здійснюватимуть виготовлення продукції із давальницької сировини
та будуть орієнтовані на іноземного замовника.
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
поліграфічна діяльність
Розвиток галузі за рахунок будівництва нових цехів,
реконструкції виробництва, встановлення нового обладнання,
впровадження
нових
видів
продукції,
зокрема
на
ПрАТ «Коростенський завод МДФ», ПАТ «Малинська паперова
фабрика – Вайдманн», ТОВ «Папірус Плюс», ТОВ «Факро–ТЛ»,
ТОВ «Фабрика-Класум».
Вагомі обсяги виробництва у розвиток галузі буде внесено
ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» у м. Коростені,
яке у 2017 році нарощуватиме свої потужності по безвідходному
циклу виробництва деревини.
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Впровадження нових видів продукції та зменшення
енерговитрат, зокрема на ПАТ «Янтар».
Встановлення нового обладнання на ТОВ «Укрмедпак».
Відновлення роботи Липницьким місцем провадження
діяльності ДП «Укрспирт».
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Виробництво основних
фармацевтичних препаратів

фармацевтичних

продуктів

і

Продовження нарощування обсягів виробництва за рахунок
покращення маркетингової діяльності, зокрема найбільшими
підприємствами галузі ПрАТ «Ліктрави» та ТОВ фірма «НовофармБіосинтез».
Виробництво гумових і пластмасових
неметалевої мінеральної продукції

виробів,

іншої

Розвиток галузі здійснюватиметься за рахунок введення в
експлуатацію нових потужностей, нових видів продукції та
підвищення їх якості, зокрема:
введення в експлуатацію ліній по термообробці каменю та
випуску бучердованого каменю на ПП «Кванта ЛЧ» (Хорошівський
район);
придбання та введення в експлуатацію багатопильного верстату
для розпилювання природного каменю на ТОВ «Габро Сервіс»
(Хорошівський район);
впровадження енергозберігаючих заходів з метою зниження
собівартості
продукції
на
ПрАТ
«Коростенський
завод
залізобетонних шпал»;
розширення виробництва господарського посуду на ТОВ
«Довбиський фарфор» (Баранівський район).
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих
виробів, крім виробництва машин і устаткування
Нарощуватиме обсяги виробництва продукції за рахунок
провідних підприємств області, зокрема, ПАТ «Житомирський завод
огороджувальних конструкцій», ДП «Євроголд Індестріз ЛТД»,
ТОВ «Житомирський
завод
металевих
конструкцій»
та
ПрАТ «Трубний завод «Трубосталь».
Машинобудування
Модернізація виробництва та освоєння нових видів продукції,
зокрема на ДП «Житомирський бронетанковий завод», ТОВ «АТЕМФРАНК» та ТОВ «Житомиртепломаш».
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Очікувані результати:
Збільшення обсягів виробництва у добувній промисловості і
розробленні кар’єрів на 3,5 %, у переробній промисловості на 3,3%.
Приріст обсягу реалізованої промислової продукції на 11,5%.

2.2. Дорожньо-транспортний комплекс
Проблемні питання:
Обсяги фінансування дорожнього господарства області
забезпечують нормативні потреби лише на 15-20%.
Зниження технічних характеристик покриття доріг.
Необхідність проведення капітальних ремонтів по підсиленню
покриття доріг.
Проведення ямкового ремонту не вирішує проблему доріг, а
носить лише сезонний характер.
Повільна заміна застарілого рухомого складу автобусів на
маршрутах загального користування.
Значна частина автобусів, що обслуговують пасажирів, не
відповідають умовам комфортності, у тому числі для перевезення
осіб з обмеженими можливостями.
Залишається не вирішеним питання регулярного автобусного
сполучення з 18 населеними пунктами області.
Необхідність проведення ремонтних робіт на автостанціях
області та об’єктах інфраструктури пасажирського господарства
лінійних станцій Коростенської дирекції залізничних перевезень.
Основні напрями діяльності:
Забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг
загального користування.
Виконання основних заходів з безпеки дорожнього руху
(встановлення та заміна дорожніх знаків, аварійний ремонт
бар’єрного огородження, обслуговування та ремонт зовнішнього
освітлення, відновлення дорожньої розмітки).
Створення умов для розвитку рівної та добросовісної
конкуренції у сфері послуг пасажирських автоперевезень та заміна
маломісткого автотранспорту.
Модернізація
виробничо-технічної
бази
транспортного
комплексу.
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Забезпечення на кожному міському та приміському автобусному
маршруті одного автобуса, пристосованого для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями.
Встановлення на автобусах за рахунок перевізників системи
GPS та тахографів.
Ремонт об’єктів інфраструктури пасажирського господарства
лінійних станцій Коростенської дирекції залізничних перевезень.
Проведення ремонтних робіт на автостанціях області.
Інструменти виконання:
Закон України «Про джерела фінансування дорожнього
господарства»;
Закон України «Про дорожній рух»;
Закон України «Про автомобільні дороги»;
постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198
«Про затвердження Єдиних Правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил
користування ними та охорони»;
постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2003 № 1731
«Про затвердження Порядку спрямування коштів спеціального фонду
державного бюджету, призначених для фінансування розвитку
мережі і утримання автомобільних доріг України»;
затверджена
проектно-кошторисна
документація
на
будівництво,
проведення
осінньо-весняного
обстеження
автомобільних доріг та підготовка дефектних актів.
Очікувані результати:
Утримання доріг загального користування в належному стані.
Забезпечення безпечних умов руху на автомобільних дорогах.
Зниження аварійності на дорогах за рахунок поліпшення умов
руху.
Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху.
Створення
комфортних
умов
для
пасажирота
вантажоперевезень.
Підвищення безпеки дорожнього руху та якості надання послуг
при перевезенні пасажирів, у тому числі для осіб з обмеженими
фізичними можливостями.
Забезпечення усіх населених пунктів області регулярним
автобусним сполученням.
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Покращення якості надання
автобусних станціях області.

послуг

на

залізничних

та

2.3. Агропромисловий комплекс
Проблемні питання:
Складні ґрунтово-кліматичні умови та радіаційне забруднення
значної частини Поліської зони вимагають встановлення
диференційованого підходу щодо державної бюджетної підтримки
сільськогосподарських виробників області для забезпечення
конкурентоспроможності виробленої ними сільськогосподарської
продукції.
Не врегульованим на законодавчому рівні залишається механізм
реєстрації договорів оренди невитребуваних земельних часток (паїв)
та земель під польовими дорогами.
Необхідність рекультивації земель, що зазнали забруднення
внаслідок аварії на ЧАЕС.
Нераціональне
використання
та
виснаження
сільськогосподарських угідь, погіршення їх якісних властивостей.
Порушення сільськогосподарськими виробниками законодавчо
встановлених нормативів оптимального співвідношення культур у
сівозмінах.
Галузева розбалансованість розвитку сільського господарства та
цільового використання наявних ресурсів.
Втрата
виробничого
та
інвестиційного
потенціалу
тваринницької галузі.
Невиплата кредиторської заборгованості за державними
програмами підтримки сільськогосподарських товаровиробників за
2012-2014 роки, зареєстрованої у територіальних органах головного
управління
Державної
казначейської
служби
України
у
Житомирській області, у сумі 16,9 млн. грн., зокрема за напрямами
державної підтримки розвитку хмелярства – 7,8 млн. грн., галузі
тваринництва – 5,1 млн. грн., на закладення та догляд за молодими
ягідниками – 3,3 млн. грн., сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів – 0,1 млн. грн., фінансової підтримки суб’єктів
господарювання агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів – 0,6 млн. грн.
Недостатній розвиток сільських територій.

42

Основні напрями діяльності:
Підготовка та подання Кабінету Міністрів України пропозицій
щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою
вирішення існуючих правових колізій з питань агропромислового
виробництва та розвитку сільських територій.
Забезпечення оптимізації галузевого розвитку сільського
господарства у розрізі рослинництва та тваринництва.
Покращення якості сільськогосподарських угідь шляхом
оптимізації їх кислотності, співвідношення культур у сівозмінах, схем
внесення мінеральних та органічних добрив, проведення
культуртехнічних робіт, вапнування ґрунтів, залуження та
перезалуження лук і пасовищ.
Забезпечення розвитку рослинницької галузі, зокрема шляхом
покращення селекції та насінництва, підтримки органічних
виробників, розширення існуючих виробничих потужностей та
розбудови виробничої інфраструктури.
Забезпечення реалізації сучасних технологій у галузі скотарства,
у тому числі шляхом зміцнення та реконструкції наявної матеріальнотехнічної бази.
Розвиток спеціалізованих підприємств у галузі свинарства
завдяки створенню та реконструкції сучасних тваринницьких
комплексів.
Сприяння розвитку птахівництва, зокрема шляхом створення
нових та покращення діяльності існуючих птахокомплексів через
впровадження сучасного обладнання.
Розвиток вівчарства та збільшення поголів’я овець.
Сприяння розвитку інфраструктури та сільських територій, у
тому числі за рахунок розвитку обслуговуючих кооперативів та
фермерських господарств.
Інструменти виконання:
Програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської
області на 2016-2020 роки;
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року.
Очікувані результати:
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях
господарств у цінах 2010 року у 2017 році становитиме
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8437,8 млн. грн., у тому числі у рослинництві – 5578,3 млн. грн., у
тваринництві – 2859,5 млн. грн.
Індекс виробництва валової продукції сільського господарства в
усіх категоріях господарств складе 101,9 %, у тому числі продукції
рослинництва – 102,4 %, тваринництва – 101,0%.

2.4. Лісове господарство
Проблемні питання:
Незаконні рубки дерев.
Зростання кількості пожеж на землях сільськогосподарського
призначення.
Висока вартість послуг з виконання проектних робіт з
виготовлення та реєстрації правовстановлюючих документів.
Незаконне видобування бурштину-сирцю в лісових масивах ДП
«Олевське лісове господарство», ДП «Білокоровицьке лісове
господарство», ДП «Словечанське ЛГ» та охоронній зоні Поліського
природного заповідника.
Активізація лісопатологічних процесів, які стали хронічними та
призводять до всихання хвойних насаджень в державних
лісогосподарських підприємствах, наслідками цього негативного
процесу є погіршення санітарного стану лісів та збільшенням обсягів
рубок сухостійної деревини.
Відповідно до статті 256 Податкового Кодексу України не
встановлено плати за надання лісових ділянок у довгострокове
тимчасове користування.
Основні напрями діяльності:
Підвищення продуктивності та поліпшення якості лісових
насаджень.
Раціональне використання наявних лісових ресурсів та
впровадження енергозберігаючих технологій з використанням
відходів виробництва.
Створення нових лісів та своєчасне заліснення зрубів.
Збільшення обсягів вирощування стандартного садивного
матеріалу для прискорення лісорозведення.
Оновлення лісогосподарської техніки і знаряддя.
Посилення контролю за охороною, захистом, використанням та
відтворенням лісів.
Забезпечення чіткого обліку руху деревини.
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Взаємодія лісової охорони та правоохоронних органів для
запобігання самовільних рубок лісу.
Інструменти виконання:
Фінансові плани лісогосподарських підприємств на 2017 рік.
Очікувані результати:
Відновлення 9,4 тис. гектарів лісу.
Зменшення ймовірності виникнення лісових пожеж.
Підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісу.
Зменшення самовільних рубок лісу.
Чіткий облік руху деревини.

2.5. Житлово-комунальне
енергозбереження

господарство

та

Проблемні питання:
Велика кількість застарілого житлового фонду, який призводить
до суттєвого погіршення умов проживання людей.
Поганий технічний стан та значна зношеність основних фондів у
водопровідно-каналізаційному господарстві.
Недостатня поінформованість населення про можливості та
переваги програм (механізмів) державної та місцевої підтримки у
питанні впровадження у житловому секторі енергоефективних
заходів.
31 % котлоагрегатів встановлених в котельнях комунальної
теплоенергетики вичерпали проектний термін експлуатації (понад
20 років) та потребують термінової заміни.
21 % теплових мереж знаходиться в аварійному та ветхому
стані.
Незважаючи на поступове зменшення питомих витрат палива на
вироблення теплової енергії, вони є ще надто високими і складають
161,9 кг.у.п./Гкал (по Україні 167), втрати в теплових мережах –
11,5%.
Полігони твердих побутових відходів в містах Житомирі,
Новоград-Волинському, Коростені, Малині, Коростишеві та
Радомишлі переповнені і загрожують екологічному стану довкілля.
Відсутність коштів на будівництво полігонів твердих побутових
відходів.
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Основні напрями діяльності:
Забезпечення застосування на підприємствах житловокомунального господарства новітніх енергоефективних технологій,
обладнання та матеріалів, зокрема щодо автоматизації технологічних
процесів, впровадження частотного регулювання електроенергії,
спрямованих на зменшення використання енергоресурсів, витрат та
втрат питної води і теплової енергії, переведення котелень на місцеві
види палива (відходи деревини).
Сприяння залученню інвесторів до впровадження інвестиційних
проектів з переведення об’єктів теплопостачання на альтернативні
види палива.
Створення умов для надання якісних послуг із вивезення та
переробки побутових відходів, використовуючи сучасні методи і
технології та зменшуючи екологічне навантаження на навколишнє
природне середовище та здоров`я людини.
Стимулювання населення до впровадження енергоефективних
заходів.
Організація діяльності з масової популяризації програм
(механізмів) державної та місцевої підтримки населення у питанні
впровадження у житловому секторі енергоефективних заходів.
Інструменти виконання:
Програма
реформування
водопровідно-каналізаційного
господарства у Житомирській області на 2012-2020 роки;
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року;
Програма стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини
щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та
енергозбереження на 2015-2018 роки.
Очікувані результати:
Запровадження ефективної системи державного регулювання
діяльності суб’єктів природних монополій у сферах тепло-,
водопостачання та водовідведення.
Забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств житловокомунального господарства.
Підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених
пунктів області.
Зменшення частки ветхих і аварійних теплових мереж.
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Зменшення обсягів використання природного газу у комунальній
теплоенергетиці.
Зменшення кредиторської заборгованості.
Збільшення кількості квартир та будинків, у яких встановлено
прилади обліку енергетичних ресурсів, енергоефективне обладнання
та матеріали.
Зменшення непродуктивних втрат та витрат питної води в
централізованих водопровідних мережах.
Покращення якості житлово-комунальних послуг.
Беззбиткова діяльність підприємств галузі.
Залучення інвестицій у технічне переоснащення об’єктів
житлово-комунального господарства.
Надання фінансової підтримки понад 1000 осіб на впровадження
енергоефективних заходів.

2.6. Розвиток туризму
Проблемні питання:
Недостатній рівень розвитку внутрішнього туризму.
Низький рівень поінформованості туристів про туристичні
маршрути та об’єкти туристичної інфраструктури області.
Недостатнє залучення інвестицій у розбудову туристичної
інфраструктури області.
Основні напрями діяльності:
Сприяння у створенні в області туристично-інформаційних
центрів та пунктів.
Сприяння реалізації проектів щодо розвитку внутрішнього та
в’їзного туризму.
Представлення
туристичного
потенціалу
області
на
міжнародних, всеукраїнських та регіональних туристичних
виставкових заходах.
Організація
регіональних
виставок,
конференцій,
фестивалів,семінарів, рекламно-інформаційних турів.
Інструменти виконання:
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року.
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Очікувані результати:
Збільшення кількості внутрішніх та в’їзних туристів та
екскурсантів.
Створення сприятливих умов для задоволення потреб мешканців
та туристів у відпочинку на території області.

2.7. Розвиток внутрішньої торгівлі
Проблемні питання:
Відсутність законодавства про внутрішню торгівлю призводить
до відсутності комплексного нормативного регулювання відносин у
сфері внутрішньої торгівлі.
Зниження купівельної спроможності населення.
Недосконалість системи контролю за якістю і безпекою
продукції, робіт, послуг, яка б гарантувала споживачам придбання
товарів належної якості.
Наявність стихійних торговельних місць та торгівлі з рук у
невстановлених місцях.
Основні напрями діяльності:
Подальший розвиток сучасної торговельної інфраструктури
споживчого ринку з пріоритетним орієнтиром на забезпечення
населення області широким асортиментом якісних товарів та послуг.
Сприяння розвитку пересувної торгівлі для обслуговування
населених пунктів без стаціонарної торговельної мережі, а також у
разі необхідності торгівлі товарами складного асортименту в
населених пунктах.
Забезпечення зростання обсягів роздрібного товарообороту за
рахунок залучення суб’єктів підприємницької діяльності сфери
торгівлі до участі в ярмаркових заходах, насичення торговельної
мережі продуктами харчування та непродовольчими товарами
місцевих товаровиробників.
Подальше переобладнання та реконструкція об’єктів на
кооперативних ринках споживчої кооперації.
Впорядкування несанкціонованої торговельної діяльності.
Інструменти виконання:
постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833
«Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності
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та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих
товарів»;
спільний наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України,
Державної податкової адміністрації України та Державного комітету
стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002
№ 57/188/84/105, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
22.03.2002 за № 288/6576 «Про затвердження Правил торгівлі на
ринках» (із змінами);
Програма
модернізації
матеріально-технічної
бази
кооперативних ринків по Житомирській обласній спілці споживчих
товариств на 2016-2020 роки;
План заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання
бідності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 08.08.2016 № 573-р.
Очікувані результати:
Збільшення в області обороту роздрібної торгівлі у порівнянні з
очікуваними даними 2016 року на 3,3 %.
Будівництво малих архітектурних форм (кіосків) на
підприємствах облспоживспілки «Бердичівський кооперативний
ринок», «Житомирський кооперативний ринок», «Малинський
кооперативний
ринок»
та
на
підприємстві
Олевської
райспоживспілки «Кооперативний ринок».

3. Доходи населення та розвиток ринку праці
3.1. Заробітна плата
Проблемні питання:
Висока частка заборгованості із виплати заробітної плати на
підприємствах-банкрутах.
Низькі темпи зростання номінальної заробітної плати.
Очікуване скорочення рівня реальної заробітної плати.
Застосування режимів неповної зайнятості працівників.
Виплата значної частини заробітної плати «в конвертах».
Використання робочої сили без оформлення відповідно до
законодавства трудових відносин з роботодавцями.
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Основні напрями діяльності:
Забезпечення погашення існуючої заборгованості із виплати
заробітної плати на підприємствах-банкрутах області за сприяння
представників правоохоронних органів та контролюючих структур,
соціальних партнерів та інвесторів, керівників підприємствборжників.
Підвищення ефективності діяльності обласної, районних та
міських комісій з питань погашення заборгованості із заробітної
плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
Активізація роботи груп з легалізації виплати заробітної плати
та зайнятості населення та діяльності спеціальних комісій щодо
запобігання різкому зростанню безробіття під час масового
вивільнення працівників.
Підвищення рівня середньої заробітної плати в області шляхом
посилення співпраці з вітчизняними та іноземними інвесторами та
створення нових робочих місць з високим рівнем заробітної плати.
Вжиття ефективних заходів щодо легалізації трудових відносин
та детінізації доходів населення області, зокрема шляхом
проведення постійної роз’яснювальної роботи.
Очікувані результати:
Зменшення на 1,8 млн. грн. суми заборгованості із виплати
заробітної плати на підприємствах області від очікуваного показника
за 2016 рік (до 4,6 млн. грн.), у тому числі на 0,9 млн. грн. – на
економічно-активних підприємствах (до 0,6 млн. грн.).
Зростання розміру середньомісячної заробітної плати одного
штатного працівника в області до 4640 грн. або на 19 % у порівнянні
з очікуваним у 2016 році.

3.2. Пенсійне забезпечення
Проблемні питання:
Борги із платежів до Пенсійного фонду України, в тому числі
підприємств-банкрутів.
Незначні темпи зменшення боргу із страхових внесків
економічно-активних платників.
Значна заборгованість із платежів до Пенсійного фонду України
сільгосппідприємств та підприємств комунальної сфери.
Низька забезпеченість потреби на виплату пенсій власними
коштами.
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Основні напрями діяльності:
Посилення в межах діючого законодавства заходів впливу на
платників-боржників та їх посадових осіб з метою скорочення
заборгованості перед Пенсійним фондом України.
Забезпечення своєчасного перерахунку пенсій та допомог,
визначених на державному рівні.
Очікувані результати:
Підвищення в області середнього розміру пенсії до 1679 грн.
Своєчасна та у повному обсязі виплата пенсій.

3.3. Ринок праці
Проблемні питання:
Дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці
практично за всіма групами професій.
Високий рівень тіньової зайнятості.
Проблема вимушеної неповної зайнятості.
Потреба підприємств в основному в робітничих професіях.
Ріст
чисельності
економічно
неактивного
населення
працездатного віку.
Звужені можливості для працевлаштування у сільській
місцевості.
Основні напрями діяльності:
Новий підхід в організації роботи обслуговування клієнтів
фахівцями базових центрів зайнятості, запровадження якого
спрямоване на забезпечення:
якісного підбору персоналу на замовлення роботодавців;
задоволення потреб клієнтів щодо їх зайнятості та розвитку
професійної кар’єри;
посилення ролі керівника центру зайнятості в управлінні
персоналом та контролі ризиків;
ефективне використання Інтернет-порталу державної служби
зайнятості trud.gov.ua.
Розширення кола роботодавців, які будуть співпрацювати щодо
організації професійного навчання безпосередньо на робочому місці.
Кількість напрямів підвищення кваліфікації значно розшириться
за рахунок організації стажування робітників та фахівців.
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Організація професійного навчання безробітних з числа
учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених
осіб.
Організація професійного навчання безробітних у відповідності
до потреб ринку праці на замовлення роботодавців, у тому числі в
малокомплектних групах.
Використання навчальної бази центрів професійно-технічної
освіти державною службою зайнятості.
Професійне навчання безробітних безпосередньо на робочому
місці за індивідуальними навчальними планами і програмами та
шляхом стажування.
Підвищення кваліфікації безробітних, в тому числі на курсах
цільового призначення.
Велика увага буде приділятись особам без професії, особливо
молоді, що забезпечить підвищення їх конкурентоспроможності на
ринку праці та прискорення працевлаштування.
Проведення семінарів, зустрічей, круглих столів з метою
активізації співпраці з суб’єктами ринку праці, соціальними
партнерами та громадськими організаціями для забезпечення
доступу до зайнятості зазначених груп населення.
Інструменти виконання:
Обласна програма зайнятості населення на період до 2017 року.
Очікувані результати:
Забезпечення роботою 30 тис. осіб.
Виплата 300 безробітним одноразової допомоги по безробіттю
для започаткування власного бізнесу.
Працевлаштування 430 осіб, шляхом отримання компенсації
єдиного внеску роботодавцям.
Охоплення професійним навчанням 4,6 тис. безробітних.
Підвищення конкурентоздатності робочої сили та забезпечення
рівня працевлаштування після професійного навчання на рівні 95%.
Прогнозна чисельність деяких категорій громадян, які матимуть
право для отримання ваучера, становитиме 15 осіб.
Забезпечення 3,9 тис. осіб громадськими роботами та іншими
роботами тимчасового характеру.
Надання 96 % безробітних послуг з професійної орієнтації.
Надання 56 тис. осіб послуг служби зайнятості.
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4. Соціальний захист населення
Проблемні питання:
Велика черга на забезпечення спецавтотранспортом інвалідів
різних груп та категорій.
З 2006 року, у зв’язку із зверненнями громадян, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи до судових інстанцій,
обліковується заборгованість виплати компенсації за здане житло на
суму 94,5 млн. грн.
Збільшення кількості учасників антитерористичної операції та
члени їх сімей, які потребують першочергової соціальної допомоги
та підтримки, у тому числі матеріальної.
Розширення сфери діяльності Центру допомоги учасникам АТО
при Житомирській облдержадміністрації.
Основні напрями діяльності:
Розв’язання
питання
забезпечення
інвалідів
області
спецавтотранспортом.
Забезпечення адресності соціальної допомоги інвалідам,
ветеранам війни та праці, пенсіонерам та малозабезпеченим сім’ям
залежно від майнового стану і доходів сім’ї.
Забезпечення виплат державних видів допомоги у розмірах,
визначених Державним бюджетом України на 2017 рік.
Забезпечення соціальних виплат громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірах, визначених
Державним бюджетом України на 2017 рік.
Забезпечення
виплат
грошової
допомоги
учасникам
антитерористичної операції та членам їх сімей, які потрапили у
складні життєві умови.
Забезпечення виплати грошової допомоги членам сімей загиблих
учасників антитерористичної операції.
Забезпечення діяльності Центру допомоги учасникам АТО при
Житомирській облдержадміністрації.
Інструменти виконання:
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;
Закон України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям»;
Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам»;

53

Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
Указ Президента України від 18.03.2015 № 150 «Про додаткові
заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної
операції»;
постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192
«Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає
разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за
висновком лікарської комісії медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду, на догляд за ним»;
постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558
«Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги»;
Обласна комплексна програма соціального захисту інвалідів,
ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств
населення Житомирської області на 2013-2017 роки;
Обласна програма забезпечення діяльності Центру допомоги
учасникам АТО на 2016-2018 роки;
Програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з
тимчасово
окупованої
території,
районів
проведення
антитерористичної операції на територію Житомирської області, та
військовослужбовців, працівників Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших
силових структур області, що брали участь в антитерористичній
операції, у 2017 році (проект).
Очікувані результати:
Забезпечення спецавтотранспортом 4195 інвалідів різних груп та
категорій, які перебувають на обліку.
Забезпечення надання:
державної соціальної допомоги 110 тис. сім’ям з дітьми та
22 тис. малозабезпеченим сім’ям;
субсидії на житлово-комунальні послуги і тверде паливо та
скраплений газ понад 200 тис. домогосподарств;
компенсації 4,5 тис. фізичних осіб, які надають соціальні
послуги.
Забезпечення своєчасних виплат громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірах, визначених
Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які
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постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Державним
бюджетом України на 2017 рік.
Забезпечення комплексного підходу до вирішення питання
підтримки учасників антитерористичної операції та їх родин.

5. Охорона здоров’я населення
Проблемні питання:
Незадовільна демографічна ситуація (старіння населення,
зменшення народжуваності).
Стан здоров’я населення (збільшення захворюваності на
серцево-судинну патологію, онкологічні захворювання, соціальнонебезпечні
захворювання,
психічне
здоров’я,
алкогольна,
наркотична та тютюнова залежність тощо).
Відсутність повноцінної системи медичної реабілітації, якої
потребують 90 % пацієнтів.
Оптимізація ліжкового фонду лікарняних закладів з
урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні.
Область потребує реконструкції діючого онкодиспансеру і
добудови його приміщень та будівництво боксованого корпусу
обласного протитуберкульозного диспансеру на 75 ліжок.
Кредиторська заборгованість по субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання
(мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової
діагностики) вітчизняного виробництва за 2012 рік у сумі 4655,0 тис.
грн.
Відсутність єдиної диспетчерської системи Центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф.
Основні напрями діяльності:
Створення єдиної диспетчерської системи Центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф.
Клопотання перед центральними органами виконавчої влади
щодо необхідності виділення державних коштів на проведення
реконструкції діючого онкодиспансеру і добудови його приміщень
та
будівництво
боксованого
корпусу
обласного
протитуберкульозного диспансеру на 75 ліжок.
Вирішення питання кредиторської заборгованості по субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного
обладнання.

55

Забезпечення
оптимізації
медико-санітарної
допомоги
(реорганізація
лікарських
амбулаторій
та
фельдшерськоакушерських пунктів в амбулаторії сімейного лікаря).
Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну
медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними
засобами та кадрами.
Придбання життєво необхідних лікарських засобів для лікування
дихальних розладів у новонароджених, кровотеч, імунносупресорів,
хіміопрепаратів для лікування онкохворих.
Формування нового механізму у фінансуванні галузі охорони
здоров'я (впровадження фінансування за надані послуги,
фінансування на основі пролікованого випадку на засадах DRG
group-системи діагностично-споріднених груп).
Оснащення (за рахунок коштів державного бюджету) відділень
інтенсивної терапії та реанімації новонароджених сучасним
медичним обладнанням.
Створення сучасного реабілітаційного центру на базі обласного
медичного центру вертебрології та реабілітації.
Забезпечення кардіохірургічного відділення обласної клінічної
лікарні ім. О.Ф. Гербачевського медикаментами та витратними
матеріалами.
Створення (за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів) перинатальних центрів ІІ рівня на базі «Центру жінки»
ЦМЛ м. Бердичева та пологового відділення ЦМЛ № 1
м. Житомира.
Інструменти виконання
Регіональна цільова соціальна програма протидії ВІЛінфекції/СНІДУ на 2015-2018 роки;
обласна комплексна програма боротьби з онкологічними
захворюваннями (проект);
обласна цільова соціальна програма протидії захворюванню на
туберкульоз (проект);
обласна цільова соціальна програма профілактики діагностики
та лікування вірусних гепатитів (проект);
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року.
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Очікувані результати:
Підвищення ефективності та якості надання екстреної медичної
допомоги населенню області.
Поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.
Створення умов для надання високоспеціалізованої медичної
допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями.
Зниження материнської смертності та рівня перинатальної і
малюкової смертності.
Створення нормативу забезпеченості мережею амбулаторій –
підрозділів центрів первинної медико-санітарної допомоги
(відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від
10.09.2013 № 793).
Збільшення питомої ваги населення, що обслуговуються на
засадах сімейної медицини.

6. Освіта
Проблемні питання:
Потребує подальшого розвитку мережа дошкільних навчальних
закладів та груп в них, особливо у міській місцевості (на 100 місцях
у дошкільних закладах області виховуються 114 дітей).
Необхідність впровадження енергозберігаючих технологій у
навчальних закладах.
Необхідність модернізації системи професійно-технічних
навчальних закладів.
У зв’язку з відкриттям опорних шкіл та технічним зношенням
шкільних автобусів існує потреба у поповненні парку шкільних
автобусів на 50 одиниць.
Необхідність оснащення обладнанням навчальних закладів.
Необхідність максимального охоплення дітей з особливими
потребами інклюзивною освітою.
Необхідність оптимізації мережі навчальних закладів з метою
забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти.
Основні напрями діяльності:
Відновлення раніше закритих та будівництво нових дошкільних
навчальних закладів.
Відкриття додаткових груп при функціонуючих садочках.
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Оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів,
утворення опорних шкіл.
Створення навчально-виховних комплексів.
Збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних
закладів.
Продовження робіт з реконструкції та капітальних ремонтів
закладів освіти.
Організація інклюзивного навчання дітей з особливими
освітніми потребами.
Підвищення якості надання освітніх послуг в інтернатних
закладах.
Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів,
оснащення новим обладнанням навчальних закладів.
Модернізація системи професійно-технічної освіти області.
Приведення приміщень навчальних закладів до санітарногігієнічних норм.
Забезпечення безкоштовного перевезення школярів сільської
місцевості.
Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням усіх учнів
пільгових категорій.
Інструменти виконання:
Закон України «Про загальну середню освіту»;
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року.
Очікувані результати:
Підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку
дошкільною освітою.
Проведення капітальних ремонтів приміщень 109 загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ), у тому числі:
систем тепло та водозабезпечення (26 ЗНЗ);
переведення котелень на альтернативні види палива (68 ЗНЗ);
облаштування внутрішніх санвузлів (15 ЗНЗ).
Збільшення відсотку учнів, охоплених позашкільною освітою до
45 %.
Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням 100 %
школярів пільгових категорій відповідно до фізіологічних норм.
Забезпечення 100 % охоплення дітей з особливими освітніми
потребами інклюзивним навчанням.
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Поліпшення умов навчального процесу.
Створення належних умов для навчання учнів, які перебувають
на тривалому лікуванні в обласному протитуберкульозному
диспансері, у загальноосвітніх школах Житомирської області.
Підвищення якості надання освітніх послуг в інтернатних
навчальних закладах області.
Проведення ремонтних робіт у 24 навчальних корпусах, тому
числі:
13 гуртожитків професійно-технічних навчальних закладів;
ремонт 6 котелень;
встановлення 5 бойлерів.
Ведення факультативного курсу з навчання учнівської молоді
підприємницькому мисленню в професійно-технічних навчальних
закладах області.
Забезпечення підготовки робочих кадрів для роботи на
підприємствах області.

7. Культура
Проблемні питання:
Відсутність приміщення для зберігання експонатів Музею
Природи.
Сільські бібліотеки не у повній мірі задовольняють потреби
користувачів у сучасній літературі та періодичних виданнях, у
зв’язку з відсутністю коштів на їх придбання.
Значна кількість приміщень клубів та будинків культури в
області потребують капітального і поточного ремонтів з
переобладнанням систем опалення.
Відсутні самостійні органи культурної спадщини на рівні
області, районів та міст, занесених до Списку історично населених
місць України.
Основні напрями діяльності:
Капітальний ремонт приміщень обласних установ культури,
проведення протипожежних робіт.
Придбання книг сучасної україномовної вітчизняної та світової
літератури, передплата періодичних видань.
Проведення обласних фестивалів та конкурсів.
Виготовлення облікової документації на об`єкти культурної
спадщини.
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Інструменти виконання:
Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку
області на 2015-2020 роки;
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року;
календарний план проведення мистецьких та культурно-освітніх
заходів на 2017 рік;
обласна програма охорони та збереження культурної спадщини
Житомирської області (проект).
Очікувані результати:
Забезпечення належного стану приміщень обласних установ
культури з механічним та протипожежним обладнанням.
Поповнення бібліотечних фондів сучасною україномовною
літературою та передплата періодичних видань.
Популяризація українського традиційного фольклорного
мистецтва.
Популяризації та розвитку аматорських колективів
Створення єдиної бази даних об`єктів культурної спадщини та
створення електронного каталогу об`єктів культурної спадщини.

8. Розвиток фізичної культури
забезпечення здорового способу життя

та

спорту,

Проблемні питання:
Низький рівень залучення населення до занять фізичною
культурою та спортом за місцем проживання.
Низький рівень фінансування фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів області.
Незавершеність будівництва стадіону «Полісся» (м. Житомир),
реконструкції плавального басейну та будинку дитячо-юнацької
спортивної школи «Авангард» (м. Житомир).
Необхідність оновлення спортивного обладнання та інвентарю
для дитячо-юнацьких спортивних шкіл та провідних спортсменів
області.
Основні напрями діяльності:
Створення умов для занять масовим спортом за місцем
проживання та в місцях масового відпочинку громадян.
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Збільшення
фінансування
фізкультурно-оздоровчих
та
спортивних заходів.
Завершення будівництва стадіону «Полісся» (м. Житомир),
реконструкції плавального басейну та будинку дитячо-юнацької
спортивної школи «Авангард» (м. Житомир).
Покращення матеріально-технічного забезпечення сфери
фізичної культури і спорту.
Інструменти виконання:
Концепція Державної цільової програми розвитку фізичної
культури і спорту на період до 2020 року;
Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні
на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб
життя – здорова нація»;
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року;
обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і
спорту на 2017-2020 роки (проект).
Очікувані результати:
Забезпечення здорового способу життя населення.
Збільшення кількості фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів.
Завершення будівництва стадіону «Полісся» та реконструкції
плавального басейну та будинку дитячо-юнацької спортивної школи
«Авангард».
Створення сучасних умов для спортивних занять дітей та молоді
на відділеннях спортивних шкіл обласної комунальної власності.
Підвищення конкурентноздатності спортсменів Житомирщини
на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

9. Молодіжна і сімейна політика
Проблемні питання:
Відсутність в області кризового центру для жертв та членів
сімей, в яких вчинено або існує загроза вчинення насильства.
Необхідність проведення систематичної роботи та впровадження
нових форм національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Недостатнє фінансування на реалізація заходів програми
житлового кредитування молоді з державного та місцевих бюджетів.
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Основні напрями діяльності:
Залучення сімей, жінок та дітей до активної громадської
діяльності.
Активізація жіночого руху щодо ліквідації усіх форм і проявів
дискримінації шляхом усвідомлення своїх прав.
Реалізація свобод в усіх сферах життєдіяльності суспільства та
впровадження систем соціальних і спеціальних заходів, спрямованих
на усунення причин і умов, що сприяють вчиненню насильства в
сім’ї, припинення насильства в сім’ї, яке готується або вже вчинено.
Організація та систематичне проведення інформаційнопросвітницької роботи у сфері національно-патріотичного
виховання дітей та молоді, проведення заходів спрямованих на
підвищення престижу військової служби.
Забезпечення
довготермінового
пільгового
молодіжного
кредитування за рахунок коштів Державного фонду сприяння
молодіжному житловому будівництву та часткової компенсації
відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів державного
та місцевих бюджетів.
Інструменти виконання:
Указ Президента України від 13.10.2015 № 580 «Про Стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 20162020 роки»;
постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967
«Про затвердження державної програми забезпечення молоді
житлом на 2013-2017 роки».
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148
«Про затвердження Державної цільової соціальної програми
«Молодь України» на 2016-2020 роки»;
обласна комплексна програма «Молодь і родина Житомирщини»
на 2017-2020 роки (проект).
Очікувані результати:
Створення в області кризового центру для членів сімей, в яких
вчинено насильство або існує загроза його вчинення.
Формування у дітей та молоді високої національно-патріотичної
свідомості, почуття відданості своїй державі.
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Надання молодим сім’ям підтримки на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів державного
та місцевого бюджетів, забезпечення житлом 10 молодих сімей.

10. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та
молоддю
Проблемні питання:
Значна кількість сімей та осіб потребують соціальної підтримки
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів
соціального обслуговування, супроводу та реабілітації, одержання
якісних соціально-педагогічних, психологічних, юридичних,
соціально-медичних, соціально-економічних та інформаційних
послуг.
З’явилися нові категорії одержувачів соціальних послуг, які
потребують першочергової соціальної допомоги та підтримки:
учасники антитерористичної операції та члени їх сімей;
сім’ї та особи, переміщені з тимчасово окупованої території та
районів проведення антитерористичної операції.
Актуальними залишаються проблеми раннього виявлення,
оцінки потреб, надання соціальних послуг, здійснення соціального
супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих
обставинах,
попередження
дитячої
бездоглядності
та
безпритульності, соціального сирітства, соціальної підтримки дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа.
Чисельність працівників міських, районних центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді згідно із затвердженими штатними
розписами складає лише 67 % від нормативної, фактично
працюють – 61%.
В області працює 42 фахівці із соціальної роботи, що складає
10 % від потреби.
Процеси
децентралізації,
формування
об’єднаних
територіальних громад та невизначеність у зв’язку з цими
процесами у формуванні районних бюджетів 2017 року суттєво
впливають на подальше функціонування районних центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які фінансуються з
районних бюджетів.
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Основні напрями діяльності:
Забезпечення функціонування мережі центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування та
недопущення їх ліквідації.
Забезпечення якості надання соціальних послуг сім’ям, дітям та
молоді.
Інформування населення щодо змісту соціальних послуг, їхньої
ефективності у вирішенні складних життєвих ситуацій та місця
отримання.
Забезпечення соціальними послугами та підтримкою сімей з
дітьми, які потрапили у складні життєві обставини.
Здійснення соціальної та психологічної підтримки учасників
антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб,
організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб.
Розвиток і функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом розвитку
соціальних послуг у громаді.
Здійснення заходів щодо соціальної та психологічної адаптації
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа з метою підготовки до самостійного життя.
Забезпечення
професійної
компетентності
соціальних
працівників, фахівців із соціальної роботи.
Інструменти виконання:
Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та
молоддю»;
Закон України «Про соціальні послуги»;
Закон України «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування»;
Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163 «Про питання
щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»;
Указ Президента України від 22.10.2012 № 609 «Про
Національну стратегію профілактики соціального сирітства на
період до 2020 року»;
Указ Президента України від 18.03.2015 № 150 «Про додаткові
заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної
операції».
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Очікувані результати:
Забезпечення ефективної роботи мережі центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального
обслуговування області відповідно до соціальних стандартів.
Підвищення рівня професійної компетентності спеціалістів
міських, районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.
Надання соціальної допомоги дітям, молоді та різним категоріям
сімей.
Забезпечення
надання
соціальних
послуг,
здійснення
соціального супроводу сімей з дітьми, осіб, які опинились у
складних життєвих обставинах, відповідно до соціальних стандартів.
Здійснення соціальної та психологічної підтримки учасників
антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб,
організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб
Інформованість населення області про сімейні форми
влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, забезпечення проведення навчання кандидатів у
прийомні батьки, батьки-вихователі.
Здійснення соціального супроводження 100 % діючих в області
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
Проведення навчання прийомних батьків, батьків-вихователів
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які
функціонують понад два роки, з метою підвищення їх виховного
потенціалу.
Інформованість населення області про мережу центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклади соціального
обслуговування, спеціалізовані служби та формування, напрями
діяльності та можливість одержання якісних соціальних послуг, в
тому числі за місцем проживання.

11. Захист прав та інтересів дітей
Проблемні питання:
Залишаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, у яких не реалізовано право на сімейне виховання.
Велика кількість дітей проживають у сім’ях, які перебувають у
складних життєвих обставинах.
Близько третини дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування потребують забезпечення житлом.
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Основні напрями діяльності:
Створення умов для розвитку і виховання дітей у сім'ях або в
умовах, максимально наближених до сімейних.
Своєчасне виявлення сімей у складних життєвих обставинах,
здійснення заходів щодо посилення контролю за умовами
проживання та виховання дітей у сім’ях, де батьки, або особи, що їх
замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків.
Забезпечення реалізації регіональної політики щодо захисту
житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа.
Інструменти виконання:
Регіональна
(комплексна) цільова соціальна програма
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа на 2013-2017 роки;
цільова програма щодо забезпечення та захисту прав дітей
Житомирської області на 2017-2018 роки (проект).
Очікувані результати:
Охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування на рівні не нижче середнього
по Україні.
Зниження кількості дітей які перебувають у складних життєвих
обставинах та набули статусу соціальних сиріт.
Збільшення кількості забезпечених житлом дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

12. Будівництво об’єктів соціальної сфери та
житлова політика
Проблемні питання:
Уповільнення темпів будівництва житла порівняно з попереднім
роком.
Погіршення фінансового та матеріально-технічного стану
будівельних підприємств та організацій області.
Значна кількість сільських населених пунктів, що потребують
газифікації.
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Повільне розроблення регіональних схем планування територій,
у зв’язку із недостатністю відповідних фінансових ресурсів місцевих
бюджетів.
Значна кількість житлових і нежитлових будівель та інженерних
споруд незавершеного будівництва.
Висока вартість квадратного метра житла, що пропонується за
державною програмою погашення відсотків за користування
банківськими кредитами.
Відсутність дієвого банківського механізму іпотечного
кредитування індивідуальних забудовників.
Високі процентні ставки за користування банківськими
кредитами.
Недостатність інвестиційних ресурсів, спрямованих у будівельну
галузь області.
Погіршення стану водозабезпечення сільського населення через
пониження рівня ґрунтових вод внаслідок глобального потепління.
Основні напрями діяльності:
Продовження будівництва та реконструкції об’єктів соціальної
сфери області за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Продовження газифікації населених пунктів області.
Забезпечення коригування генеральних планів міст і селищ
міського типу в межах фінансових можливостей обласного та
місцевого бюджетів.
Сприяння щодо забезпечення введення в дію об’єктів соціальної
сфери, що мають високий ступінь будівельної готовності.
Розвиток житлового будівництва в рамках реалізації соціальних
ініціатив Президента України «Доступне житло».
Нарощування потужностей будівельних організацій за рахунок
використання конструкцій та будівельних матеріалів вироблених
місцевими підприємствами.
Реалізація Програми водозабезпечення сіл, які розташовані в
зоні депресійної лійки кар’єру Стремигородського родовища апатитільменітових руд.
Реалізація Програми переселення жителів сіл Діброва, Болярка
Стремигородської сільської ради Коростенського району.
Інструменти виконання:
Обласна програма розробки та коригування схем планування
територій районів, генеральних планів міст та селищ міського типу;
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Обласна комплексна програма будівництва (придбання)
доступного житла у Житомирській області на 2010-2017 роки;
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року;
Програма водозабезпечення сіл, які розташовані в зоні
депресійної лійки кар’єру Стремигородського родовища апатитільменітових руд;
Програма переселення жителів сіл Діброва, Болярка
Стремигородської сільської ради Коростенського району.
Очікувані результати:
Обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт досягне 750 млн.
грн., що на 7,1 % більше очікуваного за 2016 рік.
Введення в експлуатацію 224,4 тис. м2 житла, що на 2,0 %
більше очікуваного обсягу у 2016 році.
Обсяг інвестицій у будівництво зросте до 850 млн. грн., що на
3,7 % більше, ніж очікуваний обсяг за 2016 рік.
Обсяг інвестицій в будівництво по програмах переселення та
водозабезпечення
за
Стремигородським
проектом
складе
457,2 млн.грн.

13. Охорона довкілля і безпека
13.1. Охорона
середовища

навколишнього

природного

Проблемні питання:
Незадовільна якість поверхневих вод у зв’язку із забрудненням
поверхневих вод області скидами неочищених та недостатньо
очищених стічних вод безпосередньо у водні об’єкти та через
системи каналізації.
Високе техногенне навантаження на навколишнє середовище.
Забруднення навколишнього середовища територій, де
здійснюється випалювання деревного вугілля, шкідливими викидами.
Незаконний видобуток бурштину на території північних регіонів
області створює проблеми, які набувають розмірів екологічної
катастрофи.
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Основні напрями діяльності:
Очистка стічних вод, поліпшення технічного стану та
благоустрій водойм.
Охорона та раціональне використання природних ресурсів.
Ініціювання розгляду Кабінетом Міністрів України питання
щодо внесення змін до діючого законодавства та формування
Дорожньої карти розробки корисних копалин (бурштину), які за
обсягами не мають промислового значення.
Інструменти виконання:
Обласна комплексна програма охорони навколишнього
природного середовища на 2014-2017 роки;
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року.
Очікувані результати:
Скорочення скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти
області.
Зменшення техногенного навантаження на навколишнє
природне середовище та шкідливих викидів в атмосферне повітря.
Упорядкування діяльності, пов’язаної з добуванням бурштину.

13.2. Природна і техногенна безпека
Проблемні питання:
На території області розташовано 146 об'єктів підвищеної
небезпеки, які, відповідно до Кодексу цивільного захисту України,
підлягають облаштуванню автоматизованими системами раннього
виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення
населення у разі їх виникнення.
Об'єктами підвищеної небезпеки розроблено та узгоджено 119
технічних завдань на проектування, що становить 78 % від загальної
кількості та природоохоронних робочих проектів – 71,9 %.
Змонтовано автоматизовані системи раннього виявлення загрози
виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх
виникнення на 29 об'єктах підвищеної небезпеки, що становить 19 %
від загальної кількості, прийнято в експлуатацію 16 таких систем.
На окремих підприємствах області проектна документація на
влаштування систем раннього виявлення загрози виникнення
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надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення
розроблена та погоджена, однак монтажні роботи не проводяться.
Не проводиться робота по влаштуванню систем раннього
виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення
населення у разі їх виникнення на хімічно небезпечних об'єктах
комунальної власності:
КП «Житомирводоканал»;
Коростенське КП «Водоканал»;
ТОВ «Малиненергоінвест»;
Житомирське комунальне комерціалізоване підприємство
«М'ясомолторг» Житомирської обласної ради.
Основні напрями діяльності:
Організація створення автоматизованих систем раннього
виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення
населення у разі їх виникнення на об'єктах підвищеної небезпеки
комунальної форми власності.
Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в
прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами
захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин.
Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання
від бойових отруйних речовин непрацюючого населення, яке
проживає в містах, віднесених до груп з цивільного захисту та в
зонах можливого хімічного забруднення Житомирської області.
Створення, накопичення і збереження регіонального та місцевих
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій.
Інструменти виконання:
Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної
безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від
надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки.
Очікувані результати:
Своєчасне виявлення загрози виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного походження.
Зниження ймовірного ризику виникнення надзвичайних
ситуацій на об'єктах підвищеної безпеки, загибелі людей на них,
зменшення матеріальних втрат.
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Забезпечення
органів
влади
та
сил
цивільного
захисту
необхідними матеріально-технічними засобами для
попередження або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Покращення загального стану техногенної безпеки на території
області.

13.3. Подолання
катастрофи

наслідків

Чорнобильської

Проблемні питання:
У державному бюджеті України за державною бюджетною
програмою «Радіологічний захист населення та екологічне
оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення» у
продовж 3-х років відсутнє фінансування на:
виготовлення і закупівлі комбікормів з радіопротекторними
властивостями для дійних корів та кіз, які утримуються населенням,
що проживає у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та має
перевищення допустимих рівнів вмісту радіонуклідів Цезію-137 та
Стронцію-90 у молочній продукції власного виробництва;
закупівлі мінеральних добрив для внесення їх підвищених доз на
присадибних ділянках населення, що проживає у зоні безумовного
(обов'язкового) відселення та має перевищення допустимих рівнів
вмісту
радіонуклідів
Цезію-137
та
Стронцію-90
у
сільськогосподарській продукції власного виробництва;
проведення дозиметричної паспортизації населених пунктів, що
заходяться у зонах радіоактивного забруднення.
Проведення рекультивації земель, що зазнали забруднення
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Основні напрями діяльності:
Утримання Житомирського обласного центру радіаційного
контролю та виконанню заходів по ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС.
Утримання Народицької районної спеціалізованої станції по
догляду за землями зони безумовного (обов’язкового) відселення.
Екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок аварії на Чорнобильської АЕС.
Здійснення заходів з запобігання виносу радіонуклідів з
територій, які були забрудненні внаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС.
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Радіологічний захист населення, що проживає на радіоактивно
забруднених територіях внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Проведення досліджень на радіактивно забруднених територіях
з метою отримання достовірних результатів про стан радіоактивного
забруднення територій та визначення його навантаження на організм
людей, які на них проживають.
Клопотання перед центральними органами виконавчої влади
щодо необхідності прийняття Державної цілісної програми по
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка б передбачала
проведення культуртехнічних робіт, вапнування ґрунтів, залуження
та перезалуження лук і пасовищ.
Інструменти виконання:
Закон України «Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Очікувані результати:
Попередження споживання населенням сільськогосподарської та
лісової продукції з перевищенимм рівнями вмісту радіонуклідів.
Утримання
територій
загальною
площею
22449,83 га
Народицькою районною спеціалізованою станцією по догляду за
землями зони безумовного (обов'язкового) відселення у належному
санітарно-екологічному та пожежно-безпечному стані, запобігання
розповсюдженню радіонуклідів з територій забруднених внаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС.
Зменшення надходження радіонуклідів у молоко за рахунок
споживання дійними коровами та козами, які утримуються
населенням яке проживає на радіоактивно забруднених територіях,
комбікормів з радіопротекторними властивостями.
Зменшення переходу радіонуклідів у сільськогосподарську
продукцію власного виробництва населення, яке проживає на
радіоактивно забруднених територіях за рахунок внесення
мініральних добрив на присадибних ділянках.
Отримання достовірних результатів про стан радіоактивного
забруднення територій та визначення його навантаження на організм
людей, які на них проживають.
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13.4. Протипожежний захист
Проблемні питання:
Недостатнє фінансування програми та заходів щодо
забезпечення пожежної безпеки в області.
1379 або 85 % сільських поселень області знаходяться поза
нормативними межами зон виїзду пожежних команд.
На території області створено лише 18 підрозділів місцевої
пожежної охорони, з яких здійснюють чергування – 15.
Стан протипожежного захисту закладів освіти, охорони
здоров'я, культури та установ соціальної сфери області не забезпечує
безпечних умов перебування в них людей.
Не обладнано установками автоматичної пожежної сигналізації:
198 закладів освіти (вищі навчальні заклади, школи, дошкільні
навчальні заклади), або 69 % від кількості, що підлягає
облаштуванню;
69 закладів охорони здоров'я, або 56 % від кількості, що підлягає
облаштуванню;
7 закладів соціальної сфери, або 31 % від кількості, що підлягає
облаштуванню;
8 закладів оздоровлення і відпочинку, або 51 % від кількості,
що підлягає облаштуванню;
101 заклад культури, або 32 % від кількості, що підлягає
облаштуванню.
Не виведено сигнали на пульт централізованого пожежного
спостереження 83 об'єктів освіти (29 %), 42 - охорони здоров'я (45 %),
8 об’єктів соціальної сфери (35 %), 5 об’єктів оздоровлення і
відпочинку (42 %), 67 об’єктів культури (35 %).
Не забезпечено нормованою кількістю первинних засобів
пожежогасіння 226 об'єктів освіти (28 %), 21 об’єкт охорони здоров'я
(29 %), 7 об’єктів соціальної сфери (31 %), 2 об’єкти оздоровлення і
відпочинку (18 %), 28 об’єктів культури (30%).
Не проведено вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій
будівель 495 об'єктів освіти (69 %), 53 об’єктів охорони здоров'я
(41 %), 7 об’єктів соціальної сфери (31 %), 7 об’єктів оздоровлення і
відпочинку (39 %), 55 об’єктів культури (51 %).
Не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією 39
об’єктів головного управління Національної поліції в Житомирській
області.
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Незадовільний
поверховості.

протипожежний

стан

будинків

підвищеної

Основні напрями діяльності:
Створення боєздатних місцевих пожежних команд.
Розроблення для органів місцевого самоврядування методичних
рекомендацій з питань організації роботи та фінансування підрозділів
місцевої пожежної охорони.
Визначення місць дислокації місцевих пожежних команд у
населених пунктах районів відповідно до вимог нових нормативних
документів та з урахуванням раціонального перекриття територій
зонами виїздів підрозділів.
Проведення роботи по створенню об'єктів спільного
користування – підрозділів місцевої пожежної охорони, їх
утриманню, укладанню угод між органами місцевого самоврядування
та лісогосподарськими і сільськогосподарськими підприємствами на
виконання заходів із забезпечення пожежної безпеки у населених
пунктах.
Виконання протипожежних заходів на об'єктах комунальної
власності.
Підтримання в працездатному стані систем протипожежного
захисту будинків підвищеної поверховості.
Інструменти виконання:
Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної
безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від
надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки.
Очікувані результати:
Забезпечення належних умов для виконання завдань за
призначенням пожежно-рятувальними підрозділами.
Зниження ймовірного ризику виникнення пожеж та загибелі
людей на них, зменшення матеріальних втрат від пожеж.
Покращення стану пожежної та техногенної безпеки об'єктів з
масовим перебуванням людей на території області.
Забезпечення належного протипожежного захисту будинків
житлово-комунального господарства міста Житомира, у тому числі і
будинків підвищеної поверховості.
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Забезпечення інтересів мешканців житлових будинків
підвищеної поверховості, збереження їх життя та здоров'я, створення
безпечних умов проживання.
Досягнення належного рівня фінансування протипожежних
заходів у будинках висотою понад 26,5 метрів.

14. Забезпечення законності та правопорядку
Проблемні питання:
Збільшення кількості вчинених умисних тяжких тілесних
ушкоджень зі смертельними наслідками, зґвалтувань, крадіжок,
пограбувань, розбійних нападів, вимагань, самовільних зайнять
земельних ділянок, порушень правил безпеки дорожнього руху, у
тому числі зі смертельними наслідками, незаконних заволодінь
транспортними засобами, у тому числі автомобілями, хуліганств.
Зростання частки злочинів, вчинених дітьми або за їх участі.
Незаконний обіг вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових
речовин.
Збільшення кількості вчинених дорожньо-транспортних пригод,
травмованих та загиблих в них осіб.
Потреба в модернізації матеріально-технічного забезпечення
органів поліції.
Основні напрями діяльності:
Забезпечення публічної безпеки і порядку.
Охорона прав і свобод людини.
Охорона інтересів суспільства і держави.
Протидія злочинності.
Надання, в межах визначених чинним законодавством України,
послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних
причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої
допомоги.
Підвищення якості та оперативне реагування на заяви та
повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або
події.
Розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.
Здійснення превентивної та профілактичної діяльності,
спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень.

75

Вжиття додаткових заходів, спрямованих на виявлення та
документування правопорушень у сферах торгівлі людьми і
суспільної моральності.
Проведення заходів щодо зменшення незаконного обігу
вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.
Ужиття заходів із протидії наркозлочинності, виявлення каналів
надходження і збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів, припинення діяльності злочинних угруповань,
що діють у цій сфері.
Покращання криміногенної ситуації в дитячому середовищі,
профілактика
скоєння
адміністративних
і
кримінальних
правопорушень дітьми та відносно них з використанням проактивних
методик.
Встановлення зовнішнього відеоспостереження автодоріг на
в'їзді (виїзді) в обласний центр (інші населені пункти з найбільш
складною оперативною обстановкою), у гаражно-будівельних
кооперативах (інших місцях масового зберігання транспортних
засобів) та на транспортних розв'язках з метою передачі на сервер
інформації, що фіксується.
Взаємодія з громадськістю в реалізації принципів гласності та
відкритості в роботі та покращання ефективності виконання
Національною поліцією покладених на неї завдань.
Інструменти виконання:
Комплексна програма забезпечення охорони прав і свобод
людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і
порядку в Житомирській області на 2016 – 2020 роки.
Очікувані результати:
Зменшення
кількості
вчинених
адміністративних
та
кримінальних правопорушень.
Зниження числа злочинів, учинених на вулицях та в
громадських місцях.
Запобігання проявам торгівлі людьми.
Зменшення фактів незаконного обігу зброї.
Ліквідація діяльності на території області організованих
злочинних груп.
Зменшення кількості злочинів і правопорушень з боку дітей та
стосовно них.
Підвищення рівня довіри громадян до працівників поліції.
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Покращення матеріально-технічного забезпечення органів
Національної поліції (забезпечення технікою і озброєнням, речовим
майном, придбання пально-мастильних матеріалів, проведення
ремонтних робіт).

15. Розвиток інформаційного простору
Проблемні питання:
Необхідність подальшого розвитку громадянського суспільства
в області.
Недостатнє забезпечення фінансової підтримки проектів та
ініціатив інститутів громадянського суспільства.
Потреба у всебічному розвитку інформаційного простору
області.
Основні напрями діяльності:
Розвиток громадянського суспільства області.
Інформаційна діяльність обласної державної адміністрації та
розвиток інформаційного простору області.
Інструменти виконання:
Програма розвитку громадянського суспільства у Житомирській
області на 2016-2018 роки;
Програма інформаційної діяльності обласної державної
адміністрації та розвитку інформаційного простору області на 20162018 роки.
Очікувані результати:
Залучення інститутів громадянського суспільства до процесів
впровадження реформ та протидії корупції.
Підвищення рівня довіри громадськості до органів влади.
Забезпечення висвітлення діяльності обласної державної
адміністрації та реалізації державної політики в інформаційній та
видавничій сфері на території області.

16. Розвиток об’єднаних територіальних громад
Перспективним планом формування територій громад
Житомирської області, затвердженим розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 12.08.2015 № 901 (зі змінами внесеними
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2015 № 1281),
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в області передбачено утворення 37 спроможних територіальних
громад.
За станом на 01.12.2016 в області утворено та функціонують
10 об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), 9 з яких уже
мають прямі міжбюджетні відносини з державою.
З початку 2016 року проведена організаційна робота з утворення
на території області ще 22 нових ОТГ у яких 18 грудня 2016 року
відбудуться вибори їх голів та депутатів.
У 2017 році заплановано утворення ще 20 нових ОТГ на
території області.
Проблемні питання:
Небажання окремих громад активно включатись в процес
об’єднання через неволодіння інформацією про можливості та
переваги щодо свого подальшого розвитку, які отримали утворені
ОТГ області.
Небажання окремих міських, селищних і сільських голів в
районах області об’єднуватися та утворюапти ОТГ через невирішені
соціально-економічні проблеми та упередженість до дій влади щодо
реалізації реформи децентралізації.
Основні напрями діяльності:
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з жителями
територіальних громад області щодо основних положень реформи
децентралізації влади та переваг добровільного об’єднання
територіальних громад.
Забезпечення проведення організаційних заходів щодо
добровільного об’єднання територіальних громад області.
Надання практичної допомоги з підготовки планів соціальноекономічного розвитку ОТГ.
Методичний супровід ОТГ з питань підготовки проектів, які
можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку.
Інструменти виконання:
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад;
Бюджетний кодекс України;
Перспективний
план
формування
територій
громад
Житомирської області.
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Очікувані результати:
Високий рівень обізнаності жителів територіальних громад
області, представників органів місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади щодо переваг добровільного об’єднання
територіальних громад та децентралізації влади.
Зниження впливу центру на прийняття рішень, що підвищить
ефективність регіонального управління.
Забезпечення отримання якісних публічних послуг жителями
ОТГ на місцевому рівні.
Створення
належних
матеріальних,
фінансових
та
організаційних умов для забезпечення розвитку ОТГ.

17. Розвиток районів і міст
В 2017 році передбачається, що в районах і містах області буде
реалізовано 44 інвестиційні проекти загальною вартістю понад
1 млрд. грн., на фінансування яких передбачається залучення коштів з
державного, місцевих бюджетів та з інших не бюджетних джерел,
незаборонених законодавством.
Реалізація цих інвестиційних проектів сприятиме подальшому
розвитку більшості галузей і сфер діяльності.
У
добувній
промисловості
очікується
реалізувати
7 інвестиційних проектів загальною вартістю 175,1 млн. грн., із яких
3 – спрямовані на модернізацію виробничих процесів з видобутку та
переробки каменю.
У
машинобудуванні
передбачається
реалізувати
3 інвестиційні проекти у Житомирському районі загальною вартістю
72,3 млн. грн., що спрямовані на забезпечення виробництва новим
обладнанням та модернізацію існуючого, що обумовить збільшення
обсягів виробництва продукції та їх якості.
У легкій промисловості заплановано реалізувати 2 інвестиційні
проекти на території міста Новоград-Волинського та Брусилівського
району загальною вартістю 3,0 млн. грн., які фінансуватимуться з
джерел.
У
харчовій
промисловості
передбачається
реалізація
4 інвестиційних проектів, спрямованих на реконструкцію і
модернізацію виробничих процесів, загальною вартістю 26,2 млн.
грн.
У
сільському
господарстві
заплановано
реалізувати
28 інвестиційних проектів загальною вартістю 764,9 млн. грн., у тому
числі 11 – у галузі рослинництва, 9 – у галузі скотарства, 4 – у галузі
свинарства, 3 – у галузі птахівництва та 1 – з розвитку вівчарства.
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В усіх районах і містах обласного значення у 2017 році
прогнозується збільшення темпів приросту обсягів реалізації
промислової продукції порівняно з очікуваними за 2016 рік, які
становитимуть від 101% у Коростишівському районі до 117% у місті
Житомирі.
У сільському господарстві у 2017 році прогнозується збільшення
обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції у
сільгосппідприємствах майже усіх районів області, окрім
Ружинського та Чуднівського (показник прогнозується на рівні
очікуваного 2016 року), та коливатиметься від 100,% у
Андрушівському до 123% у Малинському.
У 2017 році усіма районами і містами прогнозується зростання
доходів місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) до
очікуваних за 2016 рік. Найвищі темпи зростання доходів
прогнозуються
у
Черняхівському
(на 15,4 %),
Овруцькому
(на 13,9 %), Пулинському (на 13,8 %) та Новоград-Волинському (на
10,3 %) районах.
У 21 районі та усіх містах обласного значення очікується
зростання обороту роздрібної торгівлі у діючих цінах, яке
коливатиметься від 0,5 % у Народицькому до 12,7 % у місті
Житомирі.
У 2017 році прогнозується збільшення обсягів прямих іноземних
інвестицій у 13 районах та 3 містах обласного значення, у 7 районах
та 2 містах – вони залишаться на рівні очікуваного за 2016 рік.
Зростання обсягів експорту товарів у 2017 році передбачається
по 18 районах та 3 містах у порівнянні з очікуваним за 2016 рік. По
Любарському, Ружинському, Черняхівському районах обсяг експорту
прогнозується на рівні очікуваного 2016 року.
Передбачається подальше зростання середньомісячної заробітної
плати, розмір якої буде коливатись від 3200 гривень у
Андрушівському районі до 4865 гривень у місті Житомирі.
У 2017 році прогнозується подальше зростання як кількісних,
так і якісних показників розвитку малого підприємництва, зокрема у
17 районах та у містах Житомирі, Бердичеві, Коростені і Малині
очікується
збільшення
кількості
малих
підприємств.
У
Брусилівському, Лугинському та Романівському районах їх
чисельність залишиться на рівні очікуваного 2016 року.

V. Додатки до програми

5

6

8

9

10

Очікуваний
результат від
реалізації заходу

7

Інші джерела
фінансування

Місцевий бюджет

4

Обласний бюджет

3

Державний бюджет

2

Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2017 (тис. грн.)
у тому числі

Всього

1

Потреба в коштах на
реалізацію заходу

Перелік заходів

Термін виконання

№
з/
п

Виконавці

Додаток 1
Заходи щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2017 рік

11

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
Промисловість
Добувна промисловість

1

2

Управління
промисловості,
розвитку
Початок будівництва
інфраструктури та
Стремигородського
туризму
гірничо-збагачувального
облдержадміністра
комбінату,
ції, ТОВ «ВалкиКоростенський район
Ільменіт»,
Коростенська
райдержадміністрація
Управління
промисловості,
розвитку
Встановлення
інфраструктури та
технологічного обладнання
туризму облдерждля виробництва щебеню
адміністрації,
для будівельних та
ТОВ
бетонних робіт на ТОВ
«Кутищанський
«Кутищанський кар’єр,
кар’єр»,
Любарський район
Любарська
райдержадміністрація

2017

Інф.
конф.

162000,0

-

-

-

20122018

11000,0

5500,0

-

-

-

Приріст обсягів
промислового
162000,0 виробництва на 2 млрд.
грн. в рік, створення 3
тис. робочих місць

5500,0

Виробництво щебеню
для будівельних та
бетонних робіт

81
1

3

4

5

2

Забезпечення стабільної
роботи Озерянського
торфозаводу філії ДП
«Житомирторф»,
Лугинський район

Модернізація виробничого
обладнання на ТОВ
«Юнігран»,
Малинський район

Реконструкція діючого
цеху СУРП «Граніт»,
Малинський район

3

4

Управління
промисловості,
розвитку
інфраструктури
та туризму
облдержадміністрації,
ДП
«Житомирторф»,
Лугинська
райдержадміністрація

Управління
промисловості,
розвитку
інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
ТОВ «Юнігран»,
Малинська
райдержадміністрація
Управління
промисловості,
розвитку
інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
СУРП «Граніт» у
формі ТОВ,
Малинська
райдержадміністрація

5

6

7

8

9

10

11

Забезпечення місцевим
альтернативним видом
палива бюджетні
установи району та
області, її жителів,
зменшення залежності
господарського
комплексу області від
ціни на природний газ,
економія бюджетних
коштів, підтримка
зайнятості населення,
підвищення життєвого
рівня, забезпечення
діяльності соціальної
інфраструктури
смт Жовтневе

Інф.
конф.

Інф. конф.

-

-

-

Інф.
конф.

Інф.
конф.

Інф. конф.

-

-

-

Інф.
конф.

100,0

100,0

-

-

-

100,0

2017
Збільшення обсягів
виробництва, створення
нових робочих місць

Збільшення обсягів
виробництва,
покращення якості
продукції

82
1

6

7

2

Початок видобутку
лабрадориту Салівського
родовища,
Черняхівський район

Запуск підприємства по
виробництву кварцитів
ТОВ «Овруч Стоун»,
Овруцький район

Усього

1

Придбання печі
«TermoStar» (Чехія) в
хлібобулочний цех

2

Придбання розгінної
колони БРУ та колони
кінцевої очистки для
Чуднівської філії ДП
«Житомирський лікерогорілчаний завод»

3

Управління
промисловості,
розвитку
інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
ТОВ «Планета 2005»,
Черняхівська
райдержадміністрація
Управління
промисловості,
розвитку
інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
ТОВ «Овруч
Стоун»,
Овруцька
райдержадміністрація
х
Управління
агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
ПАТ «НовогпадВолинський
хлібозавод»
Управління
агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
ДП
«Житомирський
лікеро-горілчаний
завод»

4

5

6251,6

6

6251,6

7

-

8

-

9

-

10

11

6251,6

Видобуток 100 тис. м3
гірничої маси,
створення 50 робочих
місць

Збільшення
виробництва
промислової продукції
на 45%

2017

1200,0

1200,0

-

х
13051,6
175051,6
Виробництво харчових продуктів та напоїв

8000,0

8000,0

-

-

-

1200,0

-

-

175051,6

-

-

8000,0

Збільшення об’єму
випуску продукції

1700,0

Збільшення
енергоефективності,
зменшення собівартості
виробництва продукції

Х

2017

1700,0

1700,0

-

-

-

83
1

2

3

Збільшення складської
площі (об’єму)

4

Заміна
борошнопросіювального
відділення на ПАТ
«Овруцький хлібозавод»
Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Управління
агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
ТОВ
«Андрушівський
елеватор»

2017

15000,0

15000,0

-

-

-

15000,0

Розширення клієнтської
бази, збільшення
прибутку підприємства

Управління
агропромислового
розвитку облдерж- 20171500,0
1500,0
1500,0
адміністрації,
2018
ПАТ «Овруцький
хлібозавод»
26200,0
х
х
26200,0
26200,0
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

Створення 2 цехів по
пошиттю взуття
Баранівською філією СП
ТОВ «РІФ-1»,
Баранівський район

Управління
промисловості,
розвитку
інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
Баранівська філія
СП ТОВ «РІФ-1»,
Баранівська
райдержадміністрація

2017

Розширення виробництва
на ПрАТ ВКФ «Леся»,
м. Новоград-Волинський

Управління
промисловості,
розвитку
інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
ПрАТ ВКФ
«Леся», НовоградВолинський
міськвиконком

20172018

3000,0

3000,0

-

-

х

х

3000,0

3000,0

-

-

Усього

Інф.
конф.

Інф. конф.

-

-

Покращення якості
продукції

х

Інф.
конф.

Створення 100 нових
робочих місць

-

3000,0

Створення нових
робочих місць,
збільшення обсягів
виробництва

-

3000,0

-

х

84
1

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
Управління
промисловості,
Реконструкція із
розвитку
розширенням
інфраструктури та
незавершеного будівництва туризму облдержпід виробничо-складський
адміністрації,
20000,0
20000,0
комплекс «Фабрика
ТОВ «Папірус
Папірус» (ІІ черга),
Плюс»,
Брусилівський район
Брусилівська
райдержадміністрація
Встановлення нової лінії
Управління
доклейки на ТОВ «Факро –
промисловості,
500,0
500,0
ТЛ», м. Новоградрозвитку
Волинський
інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
Встановлення нового
обладнання в лісопильному ТОВ «Факро–ТЛ»,
1000,0
1000,0
Новоградцеху ТОВ «Факро–ТЛ»,
2017
Волинський
м. Новоград-Волинський
міськвиконком
Введення у виробництво
двох моделей кухонь на
400,0
400,0
ТОВ «Фабрика-Класум»,
Житомирський район
Управління
Відкриття нового салону в
промисловості,
м. Києві ТОВ «Фабрикарозвитку
200,0
200,0
Класум»,
інфраструктури та
Житомирський район
туризму облдержадміністрації,
Розширення дилерської
ТОВ «Фабрикамережі у м. Києві та по
Класум»,
регіонам ТОВ «Фабрика300,0
300,0
Житомирська
Класум»,
райдержЖитомирський район
адміністрація
Модернізація салону в
м. Одеса ТОВ «Фабрика200,0
200,0
Класум»,
Житомирський район

10

20000,0

11

Створення нових
робочих місць

500,0

Розширення
виробництва та
збільшення реалізації
продукції

1000,0

Розширення
виробництва та
збільшення реалізації
продукції

400,0

Розширення
асортименту продукції

200,0

Просування продукції
на ринки збуту

300,0

Просування продукції
на ринки збуту

200,0

Просування продукції
на ринки збуту

85
1

8

9

2

Будівництво цеху по
виготовленню пелет з
деревини ПрАТ
«Коростенський завод
МДФ», м. Коростень

Встановлення лінії по
виробництву щепи ТОВ
«Украгролісопереробка»,
Овруцький район

Усього

3

Управління
промисловості,
розвитку
інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
ПрАТ
«Коростенський
завод МДФ»
Управління
промисловості,
розвитку
інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
ТОВ
«Украгролісопереробка»
х

Розробка, впровадження
складу для холодного
1 цинкування металу на
ПАТ «Янтар»,
м. Коростень
Постійне використання
Управління
максимально економічних
промисловості,
енергоресурсів (встановленрозвитку
ня парогенератора, стенда
інфраструктури та
2 для обліку витрат
туризму облдержелектроенергії обладнання по адміністрації,
виготовленню лакофарбової
ПАТ «Янтар»,
продукції на ПАТ «Янтар»,
Коростенський
м. Коростень
міськвиконком
Налагодження ринків збуту,
пошук нових партнерів по
3 Україні та за
її межами ПАТ «Янтар»,
м. Коростень

4

5

6

7

8

9

10

11

Інф.
конф.

Інф.
конф.

-

-

-

Інф.
конф.

Запланована проектна
потужність об’єкта
140000 т пелет в рік

350,0

350,0

-

-

-

350,0

Випуск нового виду
продукції

22950,0
22950,0
х
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

-

22950,0

Збільшення обсягу
виробництва та
продажу продукції на
5-10%

2017

2017

х

Інф.
конф.

Інф.
конф.

-

-

-

Інф.
конф.

Інф.
конф.

Інф.
конф.

-

-

-

Інф.
конф.

Зменшення витрат на
енергоресурси

Інф.
конф.

Інф.
конф.

-

Інф.
конф.

Збільшення обсягу
продаж, виробництва,
прибутку
15-20%

-

-

86
1

4

5

2

Управління
промисловості,
розвитку
Встановлення нового
інфраструктури та
обладнання для
туризму облдержвиготовлення фліпадміністрації,
ковпачка на
ТОВ
ТОВ «Укрмедпак»,
«Укрмедпак»,
м. Новоград-Волинський
НовоградВолинський
міськвиконком
Управління
промисловості,
розвитку
Відновлення роботи
інфраструктури та
Липницького місця
туризму облдержпровадження діяльності ДП
адміністрації,
«Укрспирт»,
Липницьке МПД
Лугинський район
ДП «Укрспирт»,
Лугинська
райдержадміністрація
Усього

1

2

3

3

х

4

5

6

7

8

9

10

1560,0

1560,0

-

-

-

1560,0

Впровадження нового
виду продукції,
збільшення обсягів
виробництва та
реалізації продукції

Інф.
конф.

Інф.
конф.

-

-

-

Інф.
конф.

Зростання обсягів
виробництва, створення
нових робочих місць

2017

х

1560,0
1560,0
1560,0
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

Введення в експлуатацію
лінії по термообробці
каменю, ПП «Кванта ЛЧ»,
Управління
Хорошівський район
промисловості,
Введення в експлуатацію
розвитку
лінії по випуску
інфраструктури
та
бучердованого каменю, ПП
туризму облдерж«Кванта ЛЧ»,
адміністрації,
Хорошівський район
ПП «Кванта ЛЧ»,
Придбання основних
Хорошівська
засобів (станків) для цеху
райдержоброблення каменю.
адміністрація
Будівництво побутового
приміщення, ПП «Кванта
ЛЧ», Хорошівський район

11

300,0

300,0

-

-

-

х

300,0
Збільшення виробничої
потужності

420,0

420,0

-

-

-

420,0

600,0

600,0

-

-

-

600,0

2017

Створення належних
умов праці

87
1

2

4

Придбання та введення в
експлуатацію
багатопильного станка для
розпилювання каменю на
ТОВ «Габро Сервіс»,
Хорошівський район

5

Модернізація верстатів для
обробки каменю на ПКП
«Темп»,
Житомирський район

6

Розширення виробництва
господарського посуду на
ТОВ «Довбиський
фарфор»,
Баранівський район

7

Впровадження вологої
термообробки
залізобетонних виробів на
твердопаливному котлі
ARS-400 на другій
технологічній лінії
формувального цеху ПрАТ
«Коростенський завод
залізобетонних шпал»,
м. Коростень
Усього

3

4

Управління
промисловості,
розвитку
інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
ТОВ «Габро
Сервіс»
Управління
промисловості,
розвитку
інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
ПКП «Темп»
Управління
промисловості,
розвитку
інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
ТОВ «Довбиський
фарфор»,
Баранівська
райдержадміністрація
Управління
промисловості,
розвитку інфраструктури та
туризму облдержадміністрації,
ПАТ
«Коростенський
завод залізобетонних шпал»,
Коростенський
міськвиконком

2017

х

х

5

6

7

8

9

10

11

900,0

900,0

-

-

-

900,0

Збільшення виробничої
потужності

100,0

100,0

-

-

-

100,0

Підвищення якості
продукції та
продуктивності праці

Інф.
конф.

Інф.
конф.

-

-

-

Інф.
конф.

Збільшення обсягів
виробництва, створення
60 нових робочих місць

1550,0

1550,0

-

-

-

1550,0

Економія витрат
620 тис. грн. на рік

3870,0

3870,0

-

-

-

3870,0

х
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1

2

3

4

5

6

7

8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування
Управління
промисловості,
60000,0
60000,0
розвитку
інфраструктури та
туризму облдержМодернізація виробництва на адміністрації,
ТОВ
2 ТОВ «Житомиртепломаш»,
210,0
210,0
«ЖитомиртеплоЖитомирський район
маш»
2017
Управління
Забезпечення виробництва
промисловості,
новим обладнанням та
розвитку
модернізація існуючого,
інфраструктури та
освоєння нових видів
3
туризму облдерж12116,0
12116,0
продукції ДП
адміністрації, ДП
«Житомирський
«Житомирський
бронетанковий завод»,
бронетанковий
Житомирський район
завод»
Усього
72326,0
72326,0
х
х
Усього за розділом
142957,6
304957,6
Транспорт, дорожня інфраструктура
Залізничний транспорт
Модернізація транспортної
інфраструктури (ремонт
об'єктів інфраструктури
1 пасажирського господарства
БМЕУ-4
2017
2300,0
2300,0
лінійних станцій
Коростенської дирекції
залізничних перевезень)
Збільшення виробництва
опалювальної техніки на
1
ТОВ «Житомиртепломаш»,
Житомирський район

Усього

х

х

2300,0

2300,0

9

10

-

60000,0

-

210,0

Підвищення якості
продукції та
продуктивності праці

-

12116,0

Підвищення якості
продукції та
продуктивності праці

-

72326,0
304957,6

-

2300,0

-

-

-

2300,0

11

Збільшення обсягу
виробництва продукції

х

Покращення
обслуговування
пасажирів
х

Автомобільний транспорт
Придбання основних засобів
(обладнання) для касового
1
обслуговування пасажирів на ТОВ "Компанія
Житомирських АС1 та АС2
«Житомиравто
транс»
Модернізація комп'ютерної
2 техніки, вдосконалення
комп'ютерних мереж

30,0

30,0

-

-

-

30,0

Підвищення якості
надання пасажирських
послуг

25,0

25,0

-

-

-

25,0

Покращення
обслуговування
пасажирів

2017

89
1

2

3

Ремонт асфальтного покриття
підпорядкованих автостанцій

Проведення поточного
4 ремонту підпорядкованих
автостанцій

Усього

3

4

ТОВ "Компанія
«Житомиравто
транс»

2017

х

х

5

6

7

8

9

10

60,0

60,0

-

-

-

60,0

95,0

95,0

-

-

-

95,0

210,0

210,0

-

-

-

210,0

11

Покращення
інфраструктури
автостанцій
Заміна вхідних дверей з
боку перону на НовоградВолинській АС, заміна
вікон на Овруцькій АС,
побілка стелі та заміна
вікон на Житомирській
АС 1, встановлення
декоративних панелей на
Радомишльскій АС
х

Шляхове господарство
Будівництво мосту через
р. Ірша в с. Рижани на км 37
+ 780 автомобільної дороги
1
від автомобільної дороги М06 - Пулини - Нова Борова Йосипівка
Капітальний ремонт дороги
Васьковичі - Шепетівка на
2
ділянці км 77 + 500 - км 81 +
400, км 81 + 400 - км 85 + 200
Поточний ремонт дороги
Житомир - МогилівПодільський (окремими ді3
лянками): км 4 + 000 - км 14
+ 600, км 14 + 600 - км 25 +
200, км 25 + 200 - км 35 + 800

Служба
автомобільних
доріг у
Житомирській
області

2017

4 809,7

4 809,7

-

-

-

в експлуатацію
4 809,7 Введення
66,8 пм мосту

90000,0

90000,0

-

-

-

90000,0 Введення в експлуатацію
7,7 км дороги

73000,0

73000,0

-

-

-

73000,0 Введення в експлуатацію
31,8 км дороги

4

Експлуатаційне утримання
доріг

150000,0

150000,0

150000,0

-

-

-

Підтримання проїзної
спроможності
автомобільних доріг
області, створення
комфортних умов руху
для пасажиро- та
вантажоперевезень

5

Заходи з безпеки дорожнього
руху

30000,0

30000,0

30000,0

-

-

-

Створення безпечних
умов руху

Усього
Усього за розділом

х

х

347809,7

347809,7

180000,0

-

-

167809,7

350319,7

350319,7

180000,0

-

-

170319,7

х
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Агропромисловий комплекс
Розвиток рослинницької галузі
Проведення хімічної
меліорації (вапнування)
кислих ґрунтів. Створення
спеціалізованих підрозділів із
1 проведення робіт по
Управління
вапнуванню ґрунтів на базі агропромислового
механізованих загонів, що
розвитку облдержвиконують розкислення
адміністрації,
кислих ґрунтів
сільськогосподарські
Збільшення обсягів
2
підприємства
виробництва гречки
області
Збільшення посівних площ
3 льону олійного та льонудовгунцю
Управління
агропромислового
Удосконалення сортового
розвитку облдержадміністрації,
4 складу та система селекції і
спеціалізовані
насінництва картоплі
насінницькі
господарства
Управління
Підтримка господарюючим
агропромислового
суб’єктам у сфері
органічного виробництва для розвитку облдержадміністрації,
5 часткової компенсації витрат
сільськона сертифікацію та
господарські
придбання насіннєвого
підприємства
матеріалу
області
Управління
агропромислового
Посадка нових ягідних
розвитку облдержнасаджень (лохини) на площі адміністрації,
ТОВ «БЕТЕК»,
6 43 га ТОВ «БЕТЕК»,
Новоградс. Барвинівка, НовоградВолинська
Волинський район
райдержадміністрація

2017

Поліпшення
30600,0 агроекологічного стану
ґрунтів

31900,0

31900,0

-

1300,0

-

5900,0

5900,0

-

2000,0

-

14300,0

14300,0

-

2200,0

-

9600,0

9600,0

-

1600,0

-

Забезпечення населення
8000,0 високоякісним
посадковим матеріалом

Збільшення площ посіву
3900,0 та валового виробництва
гречки
Збільшення виробництва
льоноволокна до 1,2 тис.
12100,0
тонн, насіння льону
олійного до 8,0 тис. тонн

7200,0

7200,0

-

1200,0

-

Збільшення кількості
господарюючих суб’єктів
та обсягів виробництва
6000,0 органічної
сільськогосподарської
продукції

270,0

270,0

-

-

-

270,0

Збільшення насаджень
на площі 43 га.

91
1

2

3

Управління
Монтаж та запуск лінії по
агропромислового
охолодженню та зберіганню розвитку облдерж7
ягід на ТОВ «Українська
адміністрації,
ягода» Бердичівський район ТОВ «Українська
ягода»
Управління
Посадка фундуку на площі 1
агропромислового
га ПАФ «Лан»
8
розвитку облдержс. Бабушки Чуднівського
адміністрації,
району
ПАФ «Лан»
Управління
Розширення потужностей
агропромислового
насіннєвого заводу ПСП
9
розвитку облдерж«Україна» с. Почуйки
адміністрації,
Попільнянського району
ПСП «Україна»
Управління
агропромислового
Розширення потужностей
розвитку облдерж10 елеватора ТОВ «Олімп Агро»
адміністрації,
смт. Попільня
ТОВ
«Олімп Агро»
Реконструкція КЗС-10
(комплекс зерносушильний)
11 СТОВ ім. Б.Хмельницького
Управління
с. Романівна,
агропромислового
Романівського району
розвитку облдержРеконструкція (капітальний
адміністрації,
ремонт) зерносушильного
СТОВ ім.
цеху СТОВ ім.
Б.Хмельницького
12
Б.Хмельницького
с. Романівна,
Романівського району
Управління
агропромислового
Реконструкція зерносховища
розвитку облдерж13 ТОВ «Каміньське» с. Камінь
адміністрації,
Романівського району
ТОВ
«Каміньське»

4

5

6

7

8

9

10

11

500,0

500,0

-

-

-

500,0

Зберігання та реалізація
якісної продукції

25,0

Нарощення
виробництва валової
продукції, створення
робочих місць

100,0

2017

100,0

75,0

-

-

600000,0

600000,0

-

-

-

Розширення
потужностей діючого
600000,0
насіннєвого заводу до
60 тис. тонн.

40000,0

40000,0

-

-

-

40000,0

Будівництво ємностей
елеватора на 30 тис.
тонн

800,0

800,0

-

-

-

800,0

Доведення до базисної
вологості зерна та його
очищення

700,0

700,0

-

-

-

700,0

Доведення до базисної
вологості зерна та його
очищення

300,0

300,0

-

-

-

300,0

Зберігання зерна у
належних умовах

92
1

2

Завершення реконструкції
ремонтної майстерні
машино-тракторного парку
14
ТОВ «Полонне-Агро» с.
Миропіль Романівського
району
Будівництво двох елеваторів
для зберігання та сушки
зерна ТОВ «Манорс» на
15
території Скочищанської
сільської ради
Брусилівського району

3

Управління
агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
ТОВ «ПолоннеАгро»

4

Реконструкція і будівництво
ІІ черги комплексу на 700
Управління
голів корів, будівництво
агропромислового
доїльної зали та приміщень розвитку облдерж1
адміністрації,
для утримання тварин у ТОВ
ТОВ «Агровест
«Агровест Груп»
Груп»
с. Смолдирів Бараніського
району
Управління
Реконструкція
агропромислового
тваринницьких ферм СТОВ розвитку облдерж2 «Мирославель-Агро» с.
адміністрації,
СТОВ
Мирославль Баранівського
"Мирославель району
Агро"
Управління
Будівництво молочноагропромислового
товарної ферми на 50 голів
3
розвитку облдержТОВ "Степанівське"
адміністрації, ТОВ
Лугинського району
«Степанівське»

6

7

8

9

10

11

900,0

900,0

-

-

-

900,0

296000,0

10000,0

-

-

-

10000,0

Зберігання 140 тис.
тонн зерна

-

8000,0

Зберігання зерна,
створення робочих
місць, додаткові
джерела надходжень до
районного бюджету

-

722095,0

х

Обслуговування
машино-тракторного
парку

2017

Управління
агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
ТОВ «Манорс»

Управління
Будівництво ІІ черги
агропромислового
зерносушильного комплексу розвитку облдерж16
адміністрації,
ТОВ «Вега – Агро» с. Осівці,
ТОВ «Вега –
Брусилівського району
Агро»
Усього
х

5

20162017

21200,0

8000,0

-

-

730470,0
75,0
х
1029670,0
8300,0
Розвиток сучасних технологій у галузі скотарства

20152018

20000,0

12300,0

-

-

-

Проектування та
початок реконструкції і
будівництва ІІ черги
комплексу на 700 голів
12300,0
будівництво 2-гої
доїльної зали та
приміщень для
утримання тварин

2017

8100,0

8100,0

-

-

-

8100,0

Реконструкція
приміщень на 370 голів
корів

4200,0

Створення робочих
місць, збільшення
виробництва молока та
надходжень до бюджету

20162017

4200,0

4200,0

-

-

-

93
1

2

4

Проектування та початок
реконструкції і будівництво
ІІ черги комплексу для
утримання 1тис. голів корів
ТОВ «Івниця», с. Івниця
Андрушівського району

5

Реконструкція молочнотоварної ферми ТОВ
«Агролайн Україна» в с.
Липно Любарського району

6

Реконструкція молочнотоварної ферми на 600
голів ФГ «Кавецького»
у с. Ласки
Народицького району

7

Реконструкція молочнотоварної ферми ВП АФ
«Стетківці» ТОВ
«Хмільницьке»
Чуднівського району

8

9

Будівництво корівника на
100 голів за білоруським
проектом у ФГ «Афіна2007» с. Хочино
Олевського району
Виробництво екологічночистої продукції молока ПП
«Галекс-Агро» в с. Гульськ
та с. Городище НовоградВолинського району
Усього

3

Управління
агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
ТОВ
«Івниця»,
Андрушівська
райдержадміністрація
Управління
агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
ТОВ «Агролайн
Україна»,
Любарська
райдержадміністрація
Управління
агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
ФГ «Кавецького»
Управління
агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
ВП АФ
«Стетківці» ТОВ
«Хмільницьке»
Управління
агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
ФГ"Афіна-2007"
Управління
агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
ПП "Галекс-Агро"
х

4

20152018

5

6

7

8

9

10

11

15000,0

5000,0

-

-

-

5000,0

Проектування та
початок реконструкції і
будівництво ІІ черги
комплексу з доведенням
потужності для
утримання 1 тис голів
корів

2500,0

2500,0

-

-

-

2500,0

Нарощування поголів'я
корів

700,0

700,0

-

-

-

700,0

Нарощування поголів'я
корів

2017

20162017

2000,0

1000,0

-

-

-

1000,0

Збільшення поголів'я
корів та створення
додаткових робочих
місць

20152017

200,0

120,0

-

-

-

120,0

Будівництво корівника

Збільшення
виробництва
екологічно-чистої
продукції

2017

2000,0

2000,0

-

-

-

2000,0

х

54700,0

35920,0

-

-

-

35920,0

х

94
1

2

Будівництво сучасного
тваринницького комплексу
1 на 1000 голів свиней на ПП
«Галекс Агро» в с. Мокре
Баранівського району
Завершення реконструкції
свинокомплексу на 100
тис.голів, в т.ч. 5 тис. голів
2
свиноматок ТОВ
«Екогенетикс», с. Котівка
Андрушівського району
Реконструкція 2-ої черги
свинокомплексу на 5 тис.
3 голів, ТОВ «ДФА-АГРО»,
с. Сингаї Коростенського
району

3

4

5

6

7

8

9

Розвиток потужностей спеціалізованих підприємств у галузі свинарства
Управління
агропромислового
розвитку облдерж5000,0
3700,0
адміністрації,
ПП «Галекс Агро»
2015Управління
2018
агропромислового
розвитку облдерж11000,0
1000,0
адміністрації,
ТОВ
«Екогенетикс»
Управління
агропромислового
розвитку облдерж- 201510000,0
5000,0
адміністрації,
2017
ТОВ
«ДФА-АГРО»

Реконструкція
Управління
тваринницького комплексу
агропромислового
для утримання 3000 голів
4
розвитку облдержсвиней ФГ «Старт»,
адміністрації,
с. Морозівка Брусилівського
ФГ «Старт»
району
Усього
х
Реконструкція птахокомплекУправління
су, придбання та монтаж об- агропромислового
1 ладнання, запуск вироброзвитку облдержництва ПСП «Жовтневе»,
адміністрації,
Пулинський район
ПСП «Жовтневе»
Управління
агропромислового
Придбання та монтаж
розвитку облдержобладнання для вирощування
адміністрації,
2 35 тис. голів птиці ТОВ «ВП
ТОВ «ВП Надія»,
Надія», с. Ягодинка
Пулинська
Пулинського району
райдержадміністрація

2017

х

2000,0

2000,0

28000,0
11700,0
Розвиток птахівництва

10

11

3700,0

Створення сучасного
тваринницького
комплексу на 1000 голів

1000,0

Реконструкція свинокомплексу на 100 тис.
голів свиней, створення
нових робочих місць

5000,0

Реконструкція свинокомплексу на 5
тис.голів
свиней, створення
нових робочих місць
Реконструкція 2-х
приміщень для
утримання 3тис. голів
свиней

-

-

-

2000,0

-

-

-

11700,0

х

32000,0

32000,0

-

-

-

Реконструкція
приміщень
32000,0 птахокомплексу,
монтаж обладнання та
запуск виробництва

1200,0

1200,0

-

-

-

1200,0

2017
Збільшення обсягів
вирощування птиці

95
1

3

2

Проектування та
будівництво
птахокомплексу
потужністю 1 млн. голів,
ТОВ «Компанія Райз»,
Овруцький район
Усього

1

1

2

3

3

Управління
агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
ТОВ «Компанія
Райз», Овруцька
райдержадміністрація
х

4

5

6

7

8

9

10

20152018

140000,0

20000,0

-

-

-

20000,0

-

-

-

53200,0

-

2500,0

-

2500,0

х

173200,0
53200,0
Розвиток вівчарства

Реконструкції двох
Управління
тваринницьких приміщень
агропромислового
для утримання 1,0 тис.голів
2017
2500,0
2500,0
розвитку облдержовець в с. Межиліска
адміністрації
Народицького району
Усього
х
х
2500,0
2500,0
Сприяння розбудови інфраструктури, розвитку сільських територій
Сприяння розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів

Усього
УСЬОГО за розділом

3200,0

1000,0

700,0

-

1500,0

7900,0

7900,0

3000,0

700,0

-

4200,0

Управління
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

Сприяння розвитку
фермерських господарств

Надання довгострокових
кредитів для придбання і
спорудження житла та
облаштування домашнього
господарства жителів села

3200,0

2017
Фонд підтримки
індивідуальних
сільських
забудовників
«Власний дім»,
управління
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
х

х

11

Будівництво
птахокомплексу

х

Збільшення поголів’я
овець
х
Збільшення надання
послуг сільським
жителям - членам
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів, створення
робочих місць
Збільшення обсягів
виробництва
сільськогосподарської
продукції, створення
робочих місць

3550,0

3550,0

1700,0

750,0

-

1100,0

Надання пільгових
кредитів
індивідуальним
сільським забудовникам

14650,0
1302720,0

14650,0
848440,0

5700,0
5775,0

2150,0
10450,0

-

6800,0
832215,0

х

96
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Лісове господарство

1

Створення захисних
лісових насаджень на
землях, які не були зайняті
лісом (деградованих,
малопродуктивних та
інших)

2

Відновлення лісів

3

Наземна охорона лісів від
пожеж

4

Збереження природнозаповідного фонду

5

Відтворення, охорона і
раціональне використання
мисливської фауни

6

Відновлення лісів

7

Охорона лісу від пожеж
УСЬОГО за розділом

Житомирське
обласне
управління
лісового та
мисливського
господарства

138,0

138,0

138,0

-

-

-

40120,6

40120,6

-

-

-

Збільшення площі
40120,6 відновлення лісів до
7000 га

19481,8

19481,8

-

-

-

19481,8

5662,4

5662,4

5662,4

-

-

-

491,8

491,8

-

-

-

491,8

Збереження мисливської
фауни

8984,7

8984,7

-

-

-

8984,7

Відновлення лісів на
площі 3514,7 га

2594,8

2594,8

-

-

-

2594,8

Охорона лісу від пожеж
на площі 298,2тис.га

77474,1

77474,1

5662,4

-

-

71811,7

2017

Дочірні
підприємства
Житомирського
обласного
комунального
агролісогосподарського
підприємства
«Житомироблагроліс»
х

х

Проведення доглядів на
100 га.
Доповнення лісокультур
на 50 га.

Охорона лісів від пожеж
на 776,1 тис. га

Збереження природнозаповідного фонду
території 20,1 га

х

97
1

2

1

Проведення нормативної
грошової оцінки земель
населених пунктів

2

Проведення нормативної
грошової оцінки земель
несільськогосподарського
призначення за межами
населених пунктів

3

Підготовка до продажу
права власності та оренди
земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення на
конкурентних засадах

Усього

1

Проведення інвентаризації
земель населених пунктів

3

4

5

6

7

8

9

Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій
Формування ринку земель
Головне
управління
Держгеокадастру
у Житомирській
3350,0
3350,0
300,0
3050,0
області, місцеві
територіальні
громади, підрядні
організації, які
мають в своєму
складі
150,0
150,0
сертифікованих
інженерівземлевпорядників
2017
Головне
управління
Держгеокадастру
у Житомирській
області, підрядні
організації, які
мають в своєму
637,0
637,0
складі
сертифікованих
інженерівземлевпорядників,
сертифіковані
ліцетатори
4137,0
х
х
4137,0
300,0
3050,0
Інвентаризація земель
Головне
управління
Держгеокадастру
у Житомирській
області, місцеві
територіальні
громади, підрядні
організації, які
мають в своєму
складі
сертифікованих
інженерівземлевпорядників

2017

1100,0

1100,0

-

-

1100,0

10

11

-

Проведення вторинної
нормативної грошової
оцінки земель 191
населених пунктів області

150,0

Збільшення надходження
коштів до місцевих
бюджетів

637,0

Заплановано продати на
земельних торгах право
оренди на 91 земельну
ділянку
сільськогосподарського
призначення державної
власності

787,0

х

-

Забезпечення правової
врегульованості
земельних відносин,
наповнення
інформаційної бази для
ведення державного
земельного кадастру,
забезпечення
раціонального
використання земельних
ресурсів, виявлення
додаткових джерел
наповнення бюджету за
рахунок плати за землю

98
1

2

3

Головне
управління
Держгеокадастру
у Житомирській
області, місцеві
Проведення інвентаризації
територіальні
2 земель за межами населених громади, підрядні
організації, які
пунктів
мають в своєму
складі
сертифікованих
інженерівземлевпорядників
Усього
х
Проведення вишукувальних
робіт, розробка проектної
1 документації та рекультивація порушених земель
Проведення вишукувальних
робіт, розробка проектної
2 документації та будівництво
і реконструкція протиерозійних гідротехнічних споруд
Поліпшення
3 сільськогосподарських та
лісогосподарських угідь
Усього

1

Встановлення меж
населених пунктів

Усього

Головне
управління
Держгеокадастру
у Житомирській
області, місцеві
територіальні
громади, підрядні
організації
Головне
управління
Держгеокадастру
у Житомирській
області, місцеві
територіальні
громади
х
Головне
управління
Держгеокадастру
у Житомирській
області, місцеві
територіальні
громади, підрядні
організації, які
мають в своєму
складі
сертифікованих
інженерівземлевпорядників
х

4

2017

х

5

6

7

8

9

10

11

-

-

100,0

-

Проведення
інвентаризації 5,6 тис. га
земель за межами
населених пунктів

1200,0
1200,0
Охорона земель

-

-

1200,0

-

Х

156,0

156,0

-

-

156,0

-

800,0

800,0

-

800,0

-

-

100,0

100,0

2017

100,0

х

100,0

1056,0
1056,0
Землеустрій територій

Заплановано проведення
рекультивації земель на
території 3 районів
області
Підтримання в робочому
стані системи ПГС на
території СловечанськоОвруцького кряжу в межах Овруцького району

-

-

100,0

-

Забезпечення поліпшення
якісних характеристик
ґрунтів 59 га на території
2 районів області

-

800,0

256,0

-

х

2017

300,0

300,0

-

-

300,0

-

Впорядкування
адміністративнотериторіального устрою
та юридичне закріплення
фактичних меж населених
пунктів. Чітке
розмежування територій
та визначення земель, що
належать до житлової і
громадської забудови

х

300,0

300,0

-

-

300,0

-

х

99
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Землеустрій земельних ділянок
1

2

Виготовлення документації
із землеустрою на земельну
ділянку водосховища під
Департамент
спорудами греблі на р. Ірша
економічного
Виготовлення технічного
розвитку, торгівлі
паспорта на майновий
та міжнародного
комплекс по пров.
співробітництва
Дачний, 13 у
облдержм. Коростишеві та
адміністрації
розроблення документації
із землеустрою на земельні
ділянки під ним
Усього
х
УСЬОГО за розділом

40,0*

40,0*

-

40,0*

-

-

50,0*

50,0*

-

50,0*

-

-

90,0
6783,0

90,0
6783,0

-

90,0
1190,0

4806,0

787,0

х

-

-

Сприяння залученню
інвестицій, просуванню
товарів на
внутрішньому та
зовнішньому ринках.

-

-

Підвищення
інвестиційного
потенціалу регіону.

-

-

2017

х

Упорядкування обліку
об’єктів державної
власності, що віднесені
до сфери управління
Житомирської
облдержадміністрації.
Здійснення
управлінських функцій.
* - суми можуть
cкоригуватися після
безпосереднього
обстеження об’єктів.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

1

2

Інвестиційно-інноваційна та зовнішньоекономічна політика
Департамент
економічного
розвитку, торгівлі
та міжнародного
Проведення виставковоспівробітництва
ярмаркових заходів.
облдержПроведення заходів у сфері
адміністрації,
зовнішніх зносин та
350,0
350,0
350,0
інші структурні
інвестиційно-інноваційної
підрозділи
діяльності, у т.ч. здійснення
облдержмовних перекладів
адміністрації,
2017
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Департамент
економічного
Створення територіальної
розвитку, торгівлі
інвестиційної схеми
та міжнародного
100,0
100,0
100,0
розвитку Житомирської
співробітництва
області
облдержадміністрації
УСЬОГО за розділом
х
х
450,0
450,0
450,0

х

100
1

1

1

2

3

Департамент
Упорядкування
економічного
нормативного регулювання розвитку, торгівлі
підприємницької
та міжнародного
співробітництва
діяльності, у тому числі у
облдержсфері надання
адміністрації, інші
адміністративних послуг,
структурні
оподаткування,
підрозділи
облдержадміінноваційної діяльності та
ністрації,
регуляторної політики;
територіальні
ресурсна та інформаційна
представництва
підтримка малого і
центральних
органів виконавчої
середнього
влади, райдержпідприємництва;
адміністрації,
фінансово-кредитна та
міськвиконкоми,
інвестиційна підтримка;
установи,
громадські
підвищення кваліфікації
організації та
кадрів для сфери
об’єднання
підприємництва;
підприємців,
регіональна рада
розповсюдження досвіду
підприємців в
суб’єктів малого і
області,
середнього
громадська рада
підприємництва;
при облдержадміністрації,
формування
державні вищі
інфраструктури підтримки
навчальні заклади
малого і середнього
ІІІ-ІV рівня
підприємництва
акредитації
УСЬОГО за розділом
х

Створення регіонального
центру надання
адміністративних послуг в
м. Житомирі

Департаменти
облдержадміністрації:
містобудування,
архітектури,
будівництва та
житловокомунального
господарства;
економічного
розвитку, торгівлі
та міжнародного
співробітництва

4

5

6

7

8

9

10

11

Регуляторна політика та розвиток підприємництва

2017

х

2017

500,0

500,0

-

500,0
500,0
Надання адміністративних послуг

1000,0

1000,0

-

500,0

500,0

1000,0

Підвищення якості надання
адміністративних послуг в центрах надання
адміністративних послуг, у тому числі
спрощення адміністративно-дозвільних
процедур; надання фінансово-кредитної
підтримки суб’єктам підприємництва, у тому
числі доступу підприємців до міжнародної
фінансово-технічної допомоги;
удосконалення системи інформаційної
підтримки; розширення механізмів
ресурсної підтримки суб’єктів
підприємницької діяльності;
сприяння щодо підготовки, підвищення
кваліфікації кадрів для сфери
підприємництва;
створення умов для розвитку інфраструктури
підтримки підприємництва

-

-

-

х

-

Забезпечення
високоякісного надання
широкого спектру
адміністративних
послуг в одному
приміщенні.
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4

2

3

4

5

Ініціювання питань перед
центральними органами
виконавчої влади щодо
врегулювання нормативноправової бази у сфері
надання адміністративних
послуг

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
об’єднані
територіальні
громади, суб’єкти
надання
адміністративних
послуг,
департамент
Надання консультативноекономічного
методологічної допомоги
розвитку,
органам місцевого
торгівлі та
самоврядування, в тому
міжнародного
числі об’єднаним
співробітництва
територіальним громадам, з
облдержпитань створення та
адміністрації
організації діяльності
центрів надання
адміністративних послуг
Райдержадміністрації,
органи
Покращення якості надання
місцевого
адміністративних послуг,
самоврядування,
забезпечення
об’єднані
оперативності, доступності
територіальні
та зручності для суб’єктів
громади,
звернень. Створення
департамент
обласного (регіонального)
економічного
Центру підтримки
розвитку, торгівлі
підприємництва.
та міжнародного
співробітництва
облдержадміністрації
УСЬОГО за розділом
х

6

7

8

9

10

Усунення
суперечностей у
нормативно-правових
актах у сфері
адміністративних
послуг,
делегування
повноважень по
наданню окремих
адміністративних
послуг з центрального
на місцевий рівень
Розширення мережі
центрів надання
адміністративних
послуг, їх безперебійна
робота, зручні умови для
обслуговування
громадян, скорочення
часу та витрат для
населення при
отриманні
адміністративних послуг

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування
2017

Вільний доступ
населення до інформації
щодо порядку, умов,
строків, вартості (у разі
платності) надання
адміністративних
послуг

У межах коштів поточного фінансування

х

1000,0

1000,0

-

1000,0

11

-

-

х
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Розвиток конкуренції та демонополізації

1

2

3

4

Забезпечення захисту та
вдосконалення
конкурентних відносин на
ринках товарів (робіт,
послуг)

Забезпечення механізмів
обов’язкової експертизи
проектів регуляторних
актів щодо їх впливу на
конкуренцію
Вжиття комплексних
заходів, спрямованих на
запобігання, виявлення та
припинення порушень
законодавства про захист
економічної конкуренції
Поширення та
популяризація серед
суб’єктів господарювання
та споживачів інформації
про законодавство з питань
захисту економічної
конкуренції
УСЬОГО за розділом

1
2

Заміна масляних вимикачів
110 кВ, які спрацювали свій
ресурс, на елегазові
Заміна масляних вимикачів
10 кВ, які спрацювали свій
ресурс, на вакуумні

Житомирське
обласне
територіальне
відділення
Антимонопольного
комітету
України,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

Не потребує фінансування

Забезпечення створення
конкурентних відносин
на ринках товарів
(робіт, послуг)

Не потребує фінансування
2017
Житомирське
обласне
територіальне
відділення Антимонопольного
комітету України

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

х

х
Енергозабезпечення та впровадження заходів з енергоефективності
Забезпечення надійного електропостачання

ПАТ «ЕК
Житомиробленерго»

-

-

5928,0

5928,0

-

-

-

5928,0

3141,0

3141,0

-

-

-

3141,0

2017

х
Заміна ВД-КЗ 110 кВ на
елегазові вимикачі
(2 шт.) на ПС-110 кВ
Заміна 19 масляних
вимикачів на вакуумні
на ПС 35-110 кВ

103
1

2

Відновлення електричних
мереж напругою 0,4-10 кВ,
3
які відпрацювали
амортизаційний термін
Заміна відгалужень від
ПЛ-04 кВ до житлових
4
будинків з використанням
ізольованих проводів
Усього

1

Придбання та встановлення
побутових лічильників газу

Заміна побутових
2 лічильників газу, які не
підлягають ремонту
Заміна замортизованого
3 газового обладнання у
квартирах та будинках
Усього

3

ПАТ «ЕК
Житомиробленерго»

4

5

6

7

8

9

66548,0

66548,0

-

-

-

27124,0

27124,0

-

-

-

2017

102741,0
х
х
102741,0
Забезпечення обліку використання природного газу та надійного газопостачання
Кошти
ПАТ
Кошти ПАТ
«Житомир- «Житомиргаз»,
кошти
газ»,
населення
кошти
населення
ПАТ
2017
«Житомиргаз»
Кошти
Кошти
населення населення

х

х

Кошти
населення

Кошти
населення

-

-

-

-

-

-

-

-

10

11

Реконструкція ПЛ-0,4 кВ
з використанням СІП66548,0 71,624 км.; ПЛ-10 кВ –
1,076 км.; КЛ-10 кВ-0,705
км.
Заміна однофазових
відгалужень до житлових
будинків на ізольовані 27124,0 2600 шт. та трифазні
відгалуження до
житлових будинків на
ізольовані – 600 шт.
102741,0
х
Кошти
ПАТ Виконання вимог Закону
«Жито- України «Про
забезпечення
миргаз», комерційного обліку
кошти на- газу»
селення
Кошти
Достовірність обліку
населен- використання газу
ня
Кошти Попередження
виникнення нещасних
населен- випадків при викорисня
танні газу у побуті
-

х

Заходи щодо забезпечення енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві
Технічне переоснащення
Департамент
Зменшення витрат
котла КВГ-7,56 (6,5) №3
містобудування,
паливно-енергетичних
(зав.№1323, реєстр №2664)
архітектури,
ресурсів, модернізація
за адресою: Житомирська
будівництва та
виробничих
1179,1
1179,1
1061,2
117,9
1 обл., Житомирський район,
потужностей,
житловосмт Озерне, вул.Авіаційна,68
запровадження
комунального
(Заміна пальників на котлі
2017
енергоефективних
господарства
КВГ-7,56 (6,5) №3
технологій
облдерж(зав.№1323, реєстр №2664)
адміністрації,
Капітальний ремонт
Житомирська
теплових мереж смт
Покращення якості
райдерж7038,6
7038,6
6334,8
703,8
2
послуг з теплопостачання
Новогуйвинське
адміністрація
Житомирського району

104
1

3

4
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7

2

3

Реконструкція котельні РК-8
з встановленням
твердопаливного котла
Департамент
потужністю 1,7 МВ на трісці містобудування,
деревини, м.Житомир
архітектури,
Реконструкція котельні РК-5 будівництва та
з встановленням
житловотвердопаливного котла
комунального
потужністю 1,7 МВ на трісці
господарства
деревини, м.Житомир
облдержРеконструкція котельні за
адміністрації,
адресою: вул. Щорса, 94,
Житомирська
м.Житомир, з встановленням
міська рада
твердопаливного котла
потужністю 1,7 МВ на трісці
деревини
Технічне переоснащення
Департамент
артезіанських свердловин
містобудування,
№ 1,3,4,5 з заміною
архітектури,
зношеного обладнання на
будівництва та
нове енергозберігаюче в
житловосмт. Романів
комунального
Технічне переоснащення
господарства
артезіанської свердловини
облдерж№ 2 із встановленням станції
адміністрації,
знезалізнення та очищення
Романівська
води по вул. Коцюбинського
селищна рада
в смт. Романів
Усього

х

4

5

6

7

8

9

10

11

7446,5

7446,5

-

-

-

7446,5

7446,5

7446,5

-

-

-

7446,5 Зменшення витрат
паливно-енергетичних
ресурсів

7446,5

7446,5

-

-

-

7446,5

2017

1022,9

х

1022,9

993,5

993,5

32573,6

32573,6

920,0

894,2

9210,2

-

102,9

-

Зменшення використання
енергоносіїв та
собівартості послуги
з централізованого
водопостачання
Покращення якості
питної води
з приведенням
до нормативних
показників

-

99,3

-

-

1023,9

22339,5

х

Фінансова підтримка населення, ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках
Департаменти
облдержЗдійснення відшкодування
адміністрації:
частини кредитів, взятих
економічного
позичальниками у рамках
розвитку, торгівлі
реалізації Програми
Надання фінансової
та міжнародного
стимулювання населення,
1000,0
підтримки близько 1000
1 ОСББ та ЖБК Житомирщини співробітництва;
2017
1000,0
1000,0
містобудування,
позичальників
щодо ефективного
архітектури,
використання енергетичних
будівництва та
ресурсів та енергозбереження
житловона 2015-2018 роки
комунального
господарства
1000,0
Усього
1000,0
1000,0
х
х
х
136314,6
9210,2
Усього за розділом
136314,6
1000,0
1023,9 125080,5
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Туризм

1

Представлення
туристичного потенціалу
області на Всеукраїнських
та регіональних
туристичних заходах
(форуми, виставки,
фестивалі тощо)

28,4

28,4

-

28,4

Представлення області на основних
туристичних виставкових заходах.
Представлення туристичного потенціалу
Житомирщини в Україні та за її межами.

2

Створення поліграфічної та
відео рекламнопрезентаційної продукції
про туристичний потенціал
Житомирщини (буклети,
флаєри, туристичні
довідники)

20,0

20,0

-

20,0

Виготовлення та розповсюдження 2000
примірників рекламно-презентаційної
продукції.

31,3

31,3

-

31,3

Створення картосхеми екомаршрутів
області, проведення знакування та залучення
інвестицій в туристичну галузь регіону.

Управління
промисловості,
розвитку
інфраструктури
та туризму
облдержадміністрації

3

Розробка та облаштування
перспективної мережі
екомаршрутів на території
області

4

Організація та проведення
прес- та інфотурів для
представників зарубіжних,
всеукраїнських, місцевих
ЗМІ та представників
туристичного бізнесу

15,3

15,3

-

15,3

Проведення 3-х виїзних заходів в
Овруцькому, Баранівському та Ружинському
районах.

5

Відзначення Всесвітнього
дня туризму в області.
Організація та проведення
туристичної виставки
«Житомирщина запрошує
2017»

15,0

15,0

-

15,0

Представлення туристичного потенціалу
області, видання рекламно-презентаційної
продукції.

110,0

110,0

-

110,0

Усього за розділом

х

2017

х

-

-

х
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Будівництво, ремонт та реконструкція об’єктів на кооперативних ринках споживчої кооперації
Підприємство
облспоживБудівництво малих
спілки
500,0
500,0
500,0
архітектурних форм (кіосків) «Бердичівський
кооперативний
ринок»
Підприємство
облспоживБудівництво малих
спілки
800,0
800,0
800,0
архітектурних форм (кіосків) «Житомирський
кооперативний
ринок»
2017
Підприємство
облспоживБудівництво малих
спілки
2580,0
2580,0
2580,0
архітектурних форм (кіосків)
«Малинський
кооперативний
ринок»
Підприємство
Олевської райБудівництво малих
споживспілки
200,0
200,0
200,0
архітектурних форм (кіосків)
«Кооперативний
ринок»
Усього за розділом

х

х

4080,0

4080,0

-

-

-

4080,0

11

Поліпшення
інфраструктури ринків,
надання робочих місць
підприємцям

Поліпшення
інфраструктури ринків,
надання робочих місць
підприємцям

Поліпшення
інфраструктури ринків,
надання робочих місць
підприємцям
Поліпшення
інфраструктури ринків,
надання робочих місць
підприємцям
х

СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Ринок праці
Проведення інформаційнороз’яснювальної роботи
серед роботодавців щодо
створення нових робочих
місць для громадян, які
1 недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці
шляхом компенсації єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування

Обласна служба
зайнятості

2017

У межах коштів поточного фінансування

Підвищення
конкурентоспроможност
і та адаптації населення
до сучасних умов на
ринку праці та
стимулювання
роботодавців до
створення нових
робочих місць
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2

3

4

Організація громадських та
2 інших робіт тимчасового
характеру

6

7

8

9

У межах коштів поточного фінансування

Сприяння у стимулюванні
роботодавців до створення
нових робочих місць в
пріоритетних видах
3 економічної діяльності та
при працевлаштуванні
категорії громадян, що
мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню

У межах коштів поточного фінансування

Обласна служба
зайнятості
Здійснення заходів сприяння
зайнятості, визначені
статтею 24-1 Закону України
4 «Про зайнятість населення»
для внутрішньо переміщених
осіб з числа зареєстрованих
безробітних
Організація професійної
підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації
зареєстрованих безробітних
відповідно до потреб ринку
5 праці, зокрема внутрішньо
переміщених осіб, учасників
антитерористичної операції з
метою прискорення їх
працевлаштування та набуття
практичних навичок роботи.

5

2017

У межах коштів поточного фінансування

У межах коштів поточного фінансування

10

11

Додаткове матеріальне
забезпечення та
мотивація осіб до праці
Стимулювання
зацікавленості
роботодавців у створенні
нових робочих місць в
пріоритетних видах
економічної діяльності та
при працевлаштуванні
громадян, які недостатньо
конкурентоспроможні на
ринку праці, в тому числі
учасників бойових дій,
зазначених у пунктах
19 та 20 частини першої
статті 6 Закону України
"Про статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту"
Посилення мотивації
роботодавців до
працевлаштування
внутрішньо переміщених
осіб з числа
зареєстрованих
безробітних
Підвищення
конкурентоспроможності
зареєстрованих
безробітних, в т.ч.
внутрішньо переміщених
осіб та учасників
антитерористичної
операції
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2

6

Організація роботи з питань
підтвердження результатів
неформального
професійного навчання за
робітничими професіями

У межах коштів поточного фінансування

7

Видача ваучерів деяким
категоріям громадян з
метою підвищення їх
конкурентоспроможності

У межах коштів поточного фінансування

8

Надання доступних та
якісних профорієнтаційних
послуг молоді. Проведення
профорієнтаційної роботи з
особами, які навчаються в
навчальних закладах різних
типів, за особистим
зверненням та зверненням
їх представників до центрів
зайнятості

У межах коштів поточного фінансування

9

10

3

Обласна служба
зайнятості

4

5

6

7

8

9

2017

Надання
профорієнтаційних послуг
соціально вразливим
верстам населення, в тому
числі особам з інвалідністю
з урахуванням їх особистих
потреб, ступеня втрати
здоров’я та потреб ринку
праці.

У межах коштів поточного фінансування

Проведення професійного
відбору за замовленням
роботодавців на вільні
робочі місця з
використанням сучасних
психологічних методик

У межах коштів поточного фінансування

10

11

Розширення можливостей щодо
працевлаштування
економічно активного
населення
Підвищення
конкурентоспроможності на ринку
праці деяких категорій
громадян
Підвищення престижу
робітничих професій,
мотивації молоді до
оволодіння даними
професіями.
Формування реального
погляду на вибір
професії з урахуванням
бажань, можливостей та
потреб ринку праці
Формування
адекватного ставлення
та активної позиції до
перспектив власної
зайнятості. Адаптація
осіб з інвалідністю в
сучасних умовах,
допомога в
самореалізації у
професійній сфері,
побудові власної
стратегії пошуку роботи
Забезпечення
роботодавців якісним
кваліфікованим
персоналом, який
відповідає їхнім
вимогам
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Організація для без
робітних демобілізованих
учасників АТО
профорієнтаційних заходів,
зокрема семінарів та
тренінгів, метою яких є
пошук нових сенсів і
11 стимулів (мотивації) до
успішної професійної
реалізації в мирному житті.
Проведення заходів для
демобілізованих учасників
АТО у виїзному режимі, в
тому числі у військоматах
області

12

3

4

5

7

8

9

10

Обласна служба
зайнятості

2017

Забезпечення
обізнаності громади
області щодо державних
соціальних гарантій на
випадок безробіття та
послуг, які надає служба
зайнятості

У межах коштів поточного фінансування

х

11

Розширення уявлення
про шляхи успішної
професійної адаптації в
сучасних умовах

У межах коштів поточного фінансування

Інформування
громадськості про ситуацію
у сфері зайнятості
населення та надання
соціальних послуг
безробітним через засоби
масової інформації та вебресурси
Усього за розділом

6

х

-

-

-

-

-

-

х

Соціальний захист населення

1

Забезпечення інвалідів
спецавтотранспортом

Департамент
праці та
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації

2017

Визначає
Мінсоцполітики

У межах
коштів,
передбачених
державним
бюджетом

У межах
коштів,
передбачених
державн
им
бюджеттом

-

-

-

Забезпечення спецавтотранспортом 4195
інвалідів
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Соціальний захист населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи

1

Доплати за роботу на
радіоактивно забруднених
територіях, збереження
заробітної плати при
переведенні на нижче
оплачувану роботу та у
зв’язку з відселенням,
виплати підвищених
стипендій та надання
додаткової відпустки
громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

2

Надання компенсації сім’ям
з дітьми, та видатки на
безоплатне харчування
дітей, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи

3

Надання щомісячної
грошової допомоги у
зв'язку з обмеженням
споживання продуктів
харчування місцевого
виробництва та компенсації
за пільгове забезпечення
продуктами харчування
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи

Департамент
праці та
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації

2017

54 406,1
(планові
показники
2017
року)

У межах
коштів
передбачених
державним
бюджетом

У межах
коштів
передбачених
державним
бюджеттом

Виплата підвищених стипендій та надання додаткової
відпустки громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, грошової допомоги у разі
скорочення, доплата при переведенні на нижче
оплачувану роботу

20 046,0
(планові
показники
2017
року)

У межах
коштів
передбачених
державним
бюджетом

У межах
коштів
передбачених
державним
бюджеттом

Забезпечення харчування дітей – інвалідів та безплатне
харчування дітей в навчальних закладах, розташованих
на територіях радіоактивного забруднення

78 982,9
(планові
показники
2017
року)

У межах
коштів
передбачених
державним
бюджетом

У межах
коштів
передбачених
державним
бюджеттом

Виплата компенсації за пільгове забезпечення
продуктами харчування громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи (для осіб,
віднесених до 1 категорії 415,80 грн., 2 категорії –
207,90 грн.)
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1

2

4

Надання компенсації за
втрачене майно та оплата
витрат у зв'язку з переїздом
на нове місце проживання
громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

5

Надання компенсації за
шкоду, заподіяну здоров'ю
та допомоги у випадку
звільнення громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

6

Оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

7

Організація діяльності з
пільгового медичного
обслуговування
громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Усього за розділом

3

Департамент
праці та
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації

х

4

2017

х

5

6

7

8

9

10

1 852,1
(планові
показники
2017
року)

У межах
коштів
передбачених
державним
бюджетом

У межах
коштів
передбачених
державним
бюджеттом

-

-

-

3 508,0
(планові
показники
2017
року)

У межах
коштів
передбачених
державним
бюджетом

У межах
коштів
передбачених
державним
бюджеттом

-

-

-

14 696,2
(планові
показники
2017
року)

У межах
коштів
передбачених
державним
бюджетом

У межах
коштів
передбачених
державним
бюджеттом

-

-

-

-

-

-

-

12486,9

У межах
коштів
передбачених
обласним
бюджетом

-

185978,2

-

-

У межах
коштів
передбачених
обласним
бюджеттом
-

11

Виплата компенсації за
здане житло.
Водночас з 2006 року у
зв’язку із зверненням
громадян до судових
інстанцій обліковується
заборгованість у сумі
94,5 млн. грн.
Разом з тим
Мінсоцполітики кошти на
виплату за судовими
рішеннями області не
передбачені
Одноразова виплата та
щорічна допомога на
оздоровлення та
допомога у випадку
звільнення громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
Придбання путівок на
санаторно-курортне
лікування для осіб,
віднесених до 1 категорії
та дітей-інвалідів,
інвалідність яких
пов’язана з наслідками
Чорнобильської
катастрофи
Придбання ліків за
безплатними рецептами
та безплатне зубопротезнування постраждалим
1, 2, 3 категорій, та дітям,
які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
х
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Забезпечення діяльності Центру допомоги учасникам АТО при Житомирській облдержадміністрації
Організація роботи Центру,
проведення семінарів,
«круглих столів», тренінгів
Управління
для учасників АТО та членів
їх родин, організація виїзних інформаційної
діяльності та
прийомів, відвідування сімей
1 загиблих учасників АТО,
комунікацій з
2017
200,0
200,0
200,0
виготовлення поліграфічної
громадськістю
продукції, забезпечення
облдержЦентру роздатковими
адміністрації
матеріалами, запровадження
контролю над якістю
вирішення питань
Усього за розділом
х
х
200,0
200,0
200,0
Будівництво об’єктів соціальної сфери та житлова політика
Департамент
містобудування,
архітектури,
будівництва та
Реалізація інвестиційних
житловопрограм та проектів
комунального
регіонального розвитку, що
господарства
можуть фінансуватися за
облдержрахунок коштів державного
1 фонду регіонального
121000,0
121000,0
110000,0
11000,0
адміністрації,
розвитку у2017 році
райдержвідповідно до розпорядження адміністрації,
Кабінету Міністрів України
2017
міськвиконкоми,
від 18.03.2015 № 196
селищні, сільські
ради, об’єднані
територіальні
громади
У межах
У межах
Будівництво підвідних
коштів,
коштів,
НАК «Нафтогаз
газопроводів та розвідних
передбапередбаУкраїни»,
мереж у 2017 році відповідно
чених у
чених у
2 до розпорядження Кабінету
49344,0
селищні, сільські
державмісцевих
Міністрів України від
ради, ОТГ
ному
бюджет13.09.2010 № 1881-р
бюджеті
тах
Усього за розділом
х
170344,0
121000,0
110000,0
11000,0
-

11

Розширення кола
питань, вирішенню яких
сприяє Центр допомоги
учасникам АТО при
Житомирській
облдержадміністрації

х

Введення в дію об’єктів
соціальної сфери

Введення в дію
газопроводів
х
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-

Створення бази служби
містобудівного
кадастру Житомирської
області.

Створення містобудівного кадастру

1

Створення бази служби
містобудівного кадастру
Житомирської області

2

Усього

1

2017

500,0

500,0

-

500,0

-

500,0
500,0
500,0
х
Охорона здоров’я
Розвиток первинної медико-санітарної допомоги та поліпшення матеріально-технічної бази
Створення нормативу
Забезпечення оптимізації
забезпеченості мережею
первинної медикоамбулаторій – підрозділів центрів
санітарної допомоги
первинної медико – санітарної)
(реорганізація лікарських
520,0
520,0
520,0
допомоги відповідно до наказу
амбулаторій та
МОЗ України від 10.09.2013
фельдшерсько-акушерських
Управління
№ 793». Збільшення питомої ваги
пунктів в амбулаторії
охорони здоров’я
населення, що обслуговується на
сімейного лікаря)
облдержзасадах сімейної медицини.
2017
адміністрації,
райдержЗабезпечення закладів
адміністрації
охорони здоров’я, що
Поліпшення якості та
надають первинну медичну
ефективності надання медичних
допомогу, відповідним
300500,0
300500,0
300500,0 послуг центрами первинної
обладнанням,
медичної (медико-санітарної)
транспортними засобами та
допомоги.
кадрами
Усього за розділом

1

Департамент
містобудування,
архітектури,
будівництва та
житловокомунального
господарства
облдержадміністрації
х

х

Придбання препаратів для
Управління
лікування дихальних
охорони здоров’я
розладів у новонароджених,
облдержкровотеч, імуносупресорів,
адміністрації,
хіміотера-певтичних
міськвиконпрепаратів для лікування
коми, райдержонкохворих.
адміністрації

х

х
301020,0
301020,0
Поліпшення надання допомоги матерям і дітям

2017

23763,8

23763,8

17488,0

6175,8

301020,0

100,0

-

х

Зменшення малюкової смертності
та попередження материнської
смертності.
Збільшення продовження життя
онкологічних хворих.
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1

2

3

1

2

3

2

3

Управління
охорони здоров’я
облдержадміністрації,
міськвиконкоми, райдержадміністрації
Управління
Створення перинатальних
охорони здоров’я
центрів ІІ рівня на базі
облдерж«Центру жінки» ЦМЛ
адміністрації,
виконкоми
м. Бердичева та пологового
міських рад міст
відділення ЦМЛ № 1
Житомира та
м. Житомира.
Бердичева
Усього
х

4

Забезпечити оснащення
відділень інтенсивної
терапії та реанімації
новонароджених сучасним
медичним обладнанням.

Створення єдиної
диспетчерської системи
Центру екстреної медичної
допомоги та медицини
катастроф.
Забезпечення кардіохірургічного відділення
обласної клінічної лікарні
ім. О.Ф. Гербачевського
медикаментами та
витратними матеріалами.

6

7

8

9

3100,0

3100,0

3100,0

-

-

50000,0

50000,0

40000,0

-

10000,0

х
76863,8
76863,8
60588,0
6175,8
Підвищення стандартів життя населення

12000,0

Управління
охорони здоров’я
облдержадміністрації

х

10

11

Забезпечення якості пологової
допомоги та спеціалізованої
допомоги дітям.

2017

5000,0

12000,0

5000,0

10000,0

2500,0

2000,0

2500,0

2017

Реконструкція приміщень
та придбання обладнання
для створення сучасного
реабілітаційного центру на
базі обласного лікувального
центру вертебрології та
реабілітації.
Усього
Усього за розділом

5

х

10000,0

10000,0

9000,0

1000,0

27000,0
404883,8

27000,0
404883,8

21500,0
82088,0

5500,0
11675,8

10100,0

Зниження материнської смертності
та рівня перинатальної і малюкової
смертності.

-

х

-

Підвищення ефективності та
якості надання екстреної медичної
допомоги населенню.

-

Надання високоспеціалізованої
медичної допомоги хворим з
серцево-судинними
захворюваннями.

Зменшення кількості випадків
ускладнень, зумовлених
захворюваннями, травмами.
Зменшення випадків інвалідності
та смертності.
Зниження рівня первинного виходу
на інвалідність (насамперед хворих
працездатного віку) внаслідок
ускладнень.
х
311120,0
-
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Освіта

1

1

Розвиток системи дошкільної освіти. Розширення мережі груп у дошкільних навчальних закладах міської місцевості
Відновлення раніше
Підвищення рівня
закритих та будівництво
Управління
охоплення дітей
нових дошкільних
освіти і науки
відповідного віку
навчальних закладів,
облдерждошкільною освітою.
створення навчальноадміністрації,
2017
7922,0
7922,0
7922,0
Реконструкція
виховних комплексів,
райдержприміщень дошкільних
відкриття додаткових груп
адміністрації,
навчальних закладів
при функціонуючих
міськвиконкоми
м. Житомира.
садочках
Усього
х
х
7922,0
7922,0
7922,0
х
Приведення приміщень навчальних закладів до санітарно-гігієнічних норм

Проведення капітальних
ремонтів приміщень
навчальних закладів,
запровадження
енергозберігаючих
технологій

2017

В межах поточного фінансування

х
х
х
Охоплення безкоштовним гарячим харчуванням школярів пільгових категорій відповідно до норм харчування
Управління освіти
і науки облдержЗабезпечення
адміністрації,
безкоштовним гарячим
Організація безкоштовного
райдержхарчуванням 100 %
гарячого харчування учнів
адміністрації,
2017
44074,8
44074,8
44074,8
школярів пільгових
пільгових категорій
міськвиконкоми,
категорій відповідно до
об’єднані
фізіологічних норм
територіальні
громади
Усього
х
х
44074,8
44074,8
44074,8
х
Усього

1

Управління освіти
і науки облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
об’єднані
територіальні
громади

Проведення
капітальних ремонтів
приміщень 109 ЗНЗ,
систем тепло та
водозабезпечення
26 ЗНЗ, переведення
котелень на
альтернативні види
палива 68 ЗНЗ,
облаштування
внутрішніх санвузлів у
15 ЗНЗ.
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Забезпечення безкоштовного перевезення школярів та педагогів сільської місцевості
Управління освіти
і науки облдержЗабезпечення
адміністрації,
100 % забезпечення
безкоштовного перевезення
В межах поточного фінансування
райдерж2017
перевезенням учнів
адміністрації,
школярів сільської
сільської місцевості.
об’єднані
місцевості
територіальні
громади
Усього
х
х
х
Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами
Управління освіти
і науки облдержадміністрації,
Організація інклюзивного
Охоплення 100 % дітей
райдержнавчання дітей з
з особливими освітніми
адміністрації,
2017
В межах поточного фінансування
особливими освітніми
потребами інклюзивним
міськвиконкоми,
потребами
навчанням.
об’єднані
територіальні
громади
Усього
х
х
х
Організація навчання дітей, які перебувають на тривалому лікуванні в обласному протитуберкульозному диспансері
Навчання учнів, які
перебувають на
Забезпечення навчального Управління освіти
тривалому лікуванні в
процесу для учнів, які
і науки облдержобласному
перебувають на тривалому
адміністрації,
2017
879,0
879,0
879,0
протитуберкульозному
Житомирська
лікуванні в обласному
диспансері, у
райдержпротитуберкульозному
загальноосвітніх
адміністрація
диспансері
школах Житомирського
району
Усього
х
х
879,0
879,0
879,0
х
Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів, утворення опорних шкіл
Надання високоякісних
освітніх послуг з
використанням наявних
ресурсів шляхом
модернізації мережі
інтернатних навчальних
закладів

Управління освіти
і науки облдержадміністрації

2017

500,0

500,0

-

500,0

-

-

Надання високоякісних
освітніх послуг
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Управління освіти
і науки облдержЗабезпечення рівного
адміністрації,
доступу до якісної освіти
райдержВ межах поточного фінансування
Створення опорних шкіл у
адміністрації,
2
2017
дітей, які проживають у
сільській місцевості
міськвиконкоми,
сільській місцевості
об’єднані
територіальні
громади
Усього
х
х
500,0
500,0
500,0
х
Збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів
Управління освіти
і науки облдержСтабілізація мережі
адміністрації,
Доведення до 45 %
позашкільних навчальних
райдержохоплення дітей усіма
адміністрації,
1 закладів,
2017
48766,3
48766,3
13561,0
35205,3
формами позашкільної
збільшення відсотку учнів,
місцеві ради,
охоплених позашкільним
освіти (52100 учнів)
об’єднані
навчанням
територіальні
громади
Усього
х
х
48766,3
48766,3
13561,0
35205,3
х
Забезпечення сприятливих умов та рівного доступу до якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами регіональної соціально-економічної
політики
Управління
Проведення ремонтних
Модернізація матеріальноосвіти і науки
робіт 24 навчальних
технічної бази професійно1
облдерж2000,0
2000,0
2000,0 корпусів, 13 гуртожитків
технічних навчальних
ПТНЗ, ремонт 6 котелень,
адміністрації,
закладів.
встановлення 5 бойлерів
ПТНЗ
Налагодження дієвої
співпраці професійнотехнічних навчальних
закладів та роботодавців.
2017
Зміцнення матеріальноСтворення навчальноУправління
технічної бази та
практичних центрів на базі
освіти і науки
модернізація мережі
2
1400,0
700,0
700,0
закладів професійної
професійно-технічних
облдержосвіти.
навчальних закладів області
адміністрації
Поліпшення якості
працевлаштування.
Розширення асортименту
освітніх послуг регіонального ринку праці.

118
1

2

3

3

Навчання учнівської молоді
професійно-технічних
навчальних закладів
підприємницькому мисленню

Управління
освіти і науки
облдержадміністрації

1

2

3

4

1

1
2

4

2017

5

20,0

Усього
Усього за розділом

х

х

3420,0
106062,1

Усього
Усього за розділом

х

х

807,3

6

20,0

7

-

8

20,0

9

10

11

Введення факультативного курсу в
професійно-технічних навчальних закладах з
навчання учнівської молоді підприємницькому
мисленню.
2700,0
х
87202,1 2700,0

2720,0
20,0
104862,1
14960,0
Культура
Поповнення книгами обласних бібліотечних фондів та підписка періодичних видань
132,0 тис. грн. - придбання книг для поповненОбласна універсальна
ня бібліотечного фонду – доступ читачів до
наукова бібліотека
437,0
437,0
437,0
нових надбань вітчизняної літератури;
ім. О.Ольжича
305,0 тис.грн. - підписка періодичних видань.
Управління
65,0 тис. грн. - придбання книг для поповненкультури
Обласна бібліотека для
ня бібліотечного фонду – доступ читачів до
165,0
165,0
165,0
нових надбань вітчизняної літератури;
юнацтва
облдерж100,0 тис. грн. - підписка періодичних видань.
адміністрації
2017
58,0 тис. грн. - придбання книг для поповнення бібліотечного фонду – доступ читачів до
Обласна бібліотека для дітей
108,0
108,0
108,0
нових надбань вітчизняної літератури;
50,0 тис. грн. - підписка періодичних видань.
Управління
Обласна наукова медична
охорони здоров’я
Поповнення книгами та підписка періодичних
97,3
97,3
97,3
видань.
бібліотека
облдержадміністрації
Усього
х
х
807,3
807,3
807,3
х
Розвиток аматорських творчих колективів
Сприяння участі аматорських
Управління
Популяризація
творчих колективів області у
культури
українського
Міжнародних, Все2017
У межах коштів поточного фінансування
традиційного
облдержукраїнських та регіональних
фольклорного мистецтва
адміністрації
фестивалях та конкурсах
Усього
х
х
х
Упорядкування об’єктів культурної спадщини
Створення єдиної бази даІнвентаризація об’єктів
Управління
них об’єктів культурної
У межах коштів поточного фінансування
культурної спадщини
культури
спадщини
2017
Створення електронного
облдержПаспортизація об’єктів
каталогу об’єктів
У межах коштів поточного фінансування
адміністрації
культурної спадщини
культурної спадщини
807,3

-

807,3

-

-

х
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Розвиток фізичної культури і спорту
Створення умов для фізичного виховання і розвитку масового спорту серед різних верств населення
Управління сім’ї,
Поліпшення стану здоров’я населення
молоді
та
спорту
Залучення населення до
шляхом створення умов для занять масовим
облдержзанять фізичною культурою
спортом за місцем проживання, в місцях
адміністрації,
740,3
740,3
740,3
і спортом за місцем
масового відпочинку громадян, надбання
райдержпроживання
дітьми та підлітками навичок здорового
адміністрації,
способу життя
міськвиконкоми
Управління сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Забезпечення фінансування
райдержПоліпшення показників роботи у сфері
заходів, включених до
адміністрації,
фізичної культури та спорту. Збільшення
Календарного плану
міськвиконкоми
4913,9
4913,9
4913,9
кількості фізкультурно-оздоровчих та
спільно з
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів
обласними
спортивних заходів області
організаціями
фізкультурноспортивних
товариств
2017
Забезпечення виплати
винагород та стипендій
Забезпечення виплати 50 щомісячних
тренерам та спортсменам за
стипендії провідним спортсменам області.
результатами участі у
Підвищення рів-ня їх соціальної забезпезмаганнях, забезпечення
ченості.
виплати стипендій
1560,0
1560,0
1560,0
Стимулювання спортсменів та тренерів у
облдержадміністрації
роботі з підвищення рівня спортивної
перспективним,
майстерності, підвищення рейтингового
Управління сім’ї,
обдарованим спортсменам
місця області у показниках спорту вищих
молоді та спорту
та кандидатам на участь в
досягнень
облдержОлімпійських іграх
адміністрації
Завершення будівництва стадіону Полісся.
Здійснення капітального
Завершення реконструкції плавального
ремонту та реконструкції
басейну та будинку фізкультури ДЮСШ
спортивних об'єктів
3329,0
3329,0
3329,0
«Авангард».
обласної комунальної
Створення належних умов для занять
власності
населення фізичною культурою і спортом на
спортивних базах області.

120
1

5

2

Зміцнення матеріальнотехнічної бази та
забезпечення модернізації
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл,
придбання необхідного
інвентарю

Усього за розділом

1

2

3

4

Управління
облдержадміністрації:
сім’ї, молоді та
спорту; освіти і
науки , райдержадміністрації,
міськвиконкоми

2017

х

х

Забезпечення видачі
посвідчень дитини з
багатодітної сім’ї та
посвідчень батьків з
багатодітної сім’ї

Управління сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
об’єднані
територіальні
громади

Організація та проведення
обласного конкурсу –
фестивалю «Таланти
багатодітної родини»

Управління сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Житомирська
регіональна
обласна
організація
Всеукраїнського
союзу жіноктрудівниць «За
майбутнє дітей
України»

5

600,0

6

600,0

7

-

11143,2
11143,2
Молодіжна та сімейна політика
Підтримка дітей, сім’ї та молоді

300,0

300,0

-

8

9

10

600,0

-

-

11143,2

-

-

150,0

150,0

10,0

-

10,0

-

Створення сучасних
умов для спортивних
занять дітей та молоді на
відділеннях спортивних
шкіл обласної
комунальної власності,
підвищення
конкурентоздатності
спортсменів
Житомирщини на
Всеукраїнському та
міжнародному рівні
х

-

Забезпечення батьків та
дітей з багатодітних
сімей необхідними
бланками посвідчень

-

Відродження та по пуляризація культурних та
моральних цінностей
сім`ї, відродження та
збереження народних,
родинних традицій та
історичної спадщини,
залучення органів
виконавчої влади та
місцевого самоврядування, громадськості до
вирішення проблем
багатодітних сімей

2017

10,0

11

121
1

2

3

Проведення заходів, спрямо- Управління сім’ї,
молоді та спорту
ваних на підвищення ролі
облдержсім’ї та її престижу шляхом
адміністрації,
реалізації проектів:«Нашому
райдерж3 роду нема переводу», «Разом
адміністрації,
у щасливе майбутнє», «Крок міськвиконкоми,
на зустріч», «Добрі прави»,
об’єднані
«Народини», «Наш малюк»,
територіальні
«Мама + Я = сім’я»
громади
Усього
х
Проведення заходів (уроки
пам’яті, зустрічі з ветеранами
війни, спортивні змагання,
молодіжні спартакіади,
краєзнавчі конференції, вікторини, мандрівки, виставки Управління сім’ї,
ретротехніки, мотопробіги,
молоді та спорту
виставки
літератури,
фотооблдерж1 виставки, «круглі столи» тоадміністрації,
що), спрямованих на утверрайдерждження патріотизму, дуадміністрації
ховності, моральності та
формування загальнолюдських життєвих принципів: з
нагоди відзначення державних свят та пам’ятних дат
Усього
х

Забезпечення надання
1 пільгових довготермінових
кредитів

Усього

Управління сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Житомирське
регіональне
управління
Державної
спеціалізованої
фінансової
установи
«Державний фонд
сприяння
молодіжному
житловому
будівництву»
х

4

5

2017

х

38,0

6

38,0

7

-

348,0
348,0
Національно-патріотичне виховання

2017

х

8

9

10

11

38,0

-

-

Всебічна підтримка та
захист традиційних
сімейних цінностей,
забезпечення підтримки
сімей

198,0

150,0

-

х

-

75,0

-

-

Залучення громадськоактивної молоді до
реалізації молодіжної
політики

75,0
75,0
Житлове кредитування молоді

75,0

-

-

х

75,0

75,0

2017

750,0

750,0

-

750,0

-

-

х

750,0

750,0

-

750,0

-

-

Введення житла в
експлуатацію за
рахунок залучених
ресурсів - 600 м2,
забезпечення житлом
10 сімей

х

122
1

2

Надання стипендій
1 обдарованій молоді
Проведення молодіжними
громадськими організаціями
2 творчих, інформаційнопросвітницьких, мистецьких
заходів
Усього

3

Усього за розділом

5

6

7

8

9

10

11

Підтримка молодіжних ініціатив, проектів молодіжних організацій
Матеріальна підтримка творчо-обдарованої
20,0
20,0
20,0
молоді
Управління
сім’ї, молоді та
Залучення підлітків, молоді до здорового
2017
способу життя, активного сімейного дозвілля,
спорту облдерж100,0
100,0
100,0
реалізації своїх захоплень, творчих здібностей
адміністрації
і амбіцій
х

Управління
Організація оздоровлення
сім’ї, молоді та
1 дітей, які потребують
особливої уваги та підтримки спорту облдержадміністрації
Усього
х
Усього за розділом
х
Забезпечення підвищення
рівня професійної
компетентності спеціалістів
та фахівців міських,
центрів соціальних
1 районних
служб для сім»ї, дітей та
молоді шляхом проведення
навчальних семінарів,
семінарів-практикумів,
здійснення супервізії
Організація та проведення
інформаційної кампанії
«Візьміть дитину у родину»,
забезпечення навчання
кандидатів у прийомні батьки
2 та батьки-вихователі,
підвищення кваліфікації
прийомних батьків та
батьків-вихователів
прийомних сімей , які мають
стаж роботи понад два роки
Забезпечення доступу
населення області до
соціальних послуг шляхом
3 інформування, в тому числі
створення і розповсюдження
соціальної реклами

4

Обласний центр
соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді

х

2017

120,0
120,0
Оздоровлення дітей

-

120,0

9342,0

-

9342,0

9342,0

х
9342,0
9342,0
9342,0
х
10635,0
10635,0
10485,0
Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю

2017

2017

48,6

30,3

48,6

30,3

-

-

-

х

Оздоровлення 2100 дітей пільгових категорій
150,0

-

х
х

48,6

Підвищення рівня професійної компетентності
спеціалістів та фахівців міських, районних
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

30,3

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, в сімейні форми
виховання.
Здійснення соціального супроводу 100%
діючих в області прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу
Інформування населення області про мережу
центрів СССДМ, заклади соціального
обслуговування, спеціалізовані служби та
формування, напрями діяльності, можливість
одержання якісних соціальних послуг, в тому
числі за місцем проживання
х

Обласний,
міські, районні
СССДМ

х

-

2017

40,4

40,4

-

40,4

х

119,3

119,3

-

119,3

123
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Захист прав та інтересів дітей
Організація заходів по
реалізації права дитини на
сімейне виховання,
соціальний захист дітей-сиріт
1 та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та
контроль за станом їх
утримання в сімейних
формах виховання

Організація результативної
роботи щодо запобігання
2 соціальному сирітству,
бездоглядності та
безпритульності дітей
Проведення семінарів,
селекторних нарад,
3 конференцій з працівниками
служб у справах дітей

Служба у справах
дітей облдержадміністрації

Удосконалення системи
5 роботи щодо соціального
захисту дітей
Захист житлових та майнових
прав дітей-сиріт, дітей,
6 позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа
х

35245,9

-

-

35245,9

30,6

30,6

-

30,6

-

9,0

9,0

-

9,0

-

258,3

258,3

-

258,3

-

5,8

5,8

-

5,8

-

1460,0

1460,0

-

1460,0

-

37009,6

37009,6

-

1763,7

35245,9

2017

Культурний і духовний
4 розвиток дитини

Усього за розділом

35245,9

х

10

11

В сімейних формах виховання
перебуває 88,88 % дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування. У 2017 році цей
показник планується збільшити до
90 % за рахунок створення дитячих
будинків сімейного типу,
прийомних сімей, влаштування
дітей під опіку, піклування, а також
зменшення кількості дітей,
влаштованих до державних
інтернатних закладів.
Проведення 30 профілактичних
рейдів з метою здійснення
контролю за станом утримання та
виховання дітей, які проживають в
сім´ях усиновлювачів, опікунів,
піклувальників, прийомних сім´ях,
дитячих будинках сімейного типу
та в сім´ях, де батьки не виконують
батьківських обов´язків.
Проведення 8 семінарів для
працівників служб у справах дітей
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів та ОТГ.
Проведення зустрічі керівництва
області з дітьми-сиротами та
дітьми позбавленими батьківського
піклування, випускниками
загальноосвітніх навчальних
закладів (140,0 тис. грн.).
Проведення заходів до Дня захисту
дітей, Дня усиновлення,
Новорічних та Різдвяних свят
(118,3 тис. грн.).
Забезпечення функціонування
Єдиної інформаційно-аналітичної
системи «Діти».
Забезпечення упорядкованим
житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа.
х
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БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Охорона навколишнього природного середовища
1

2

3

4

5

6

Будівництво напірного
колектора господарськопобутової каналізації
м.Андрушівка
Коригування робочої
документації та будівництво
очисних споруд каналізації
в м.Андрушівка
Будівництво очисних
споруд каналізації в
м.Андрушівка
(пусконалагоджувальні
роботи 1-го етапу)
Реконструкція та технічне
переобладнання очисних
споруд каналізації у смт
Ємільчине

Управління
екології та
природних
ресурсів
облдержадміністрації

Субєкти
господарювання,
Проведення вибору
органи місцевого
земельних ділянок для
самоврядування,
випалювання деревного
головне
вугілля з врахуванням 500управління
метрової санітарно-захисної
Держгеокадастру
зони
у Житомирській
області
Проведення інвентаризації
викидів забруднюючих
речовин від стаціонарних
джерел та підготовка
документів, в яких
Субєкти
обґрунтовуються обсяги
господарювання
викидів, для отримання
дозволу на викиди
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря
стаціонарними джерелами

1457,7

1457,7

-

1457,7

-

-

898,0

898,0

-

898,0

-

Запобігання аварійним
скидам, зменшення
енергозатрат.

100,0

100,0

-

100,0

-

-

1400,0

1400,0

-

1400,0

-

-

2017
Не потребує фінансування
Упередження
забруднення
атмосферного повітря
територій, де
здійснюється
випалювання деревного
вугілля, шкідливими
викидами.
Не потребує фінансування

125
1

2

Розгляд зауважень та
звернень громадських
організацій, у разі потреби –
організація проведення їх
7 публічного обговорення та
повідомлення про це
управління екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації

3

4

5

6

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми

Сприяння реалізації
пілотного проекту щодо
Управління
рекультивації земель лісового
облдержфонду, пошкоджених
адміністрації:
внаслідок незаконного ви
екології та
добудування бурштину (після
природних
затвердження постанови
8 Кабінету Міністрів України
ресурсів;
про реалізацію пілотного
промисловості,
проекту, текст проекту якої
розвитку
погоджено
інфраструктури
облдержадміністрацією –
та туризму
лист від 21.11.2016
№ 5587/13/2-16 )
Усього за розділом
х
Влаштування
автоматизованих систем
раннього виявлення загрози
виникнення надзвичайних
ситуацій та оповіщення
1 населення у разі їх
виникнення на об’єктах
підвищеної небезпеки
комунальної форми
власності

Управління
ДСНС у
Житомирській
області, власники
об’єктів

Створення, накопичення та
збереження регіонального
матеріального резерву
2 для запобігання і ліквідації
наслідків надзвичайних
ситуацій

Управління
цивільного
захисту населення
облдержадміністрації

7

8

9

10

11

Не потребує фінансування

Своєчасне реагування на
факти недотримання
суб’єктами
господарювання, що
випалюють деревне
вугілля, встановлених
санітарних норм, з метою
припинення забруднення
атмосферного повітря у
населених пунктах.

Не потребує фінансування

Легалізація видобутку
бурштину в регіоні,
упередження екологічної
катастрофи в регіоні.

2017

х

3855,7
3855,7
Техногенна безпека

-

3855,7

-

-

Відповідно
до
проектної
документації

Кошти
суб’єктів
господарювання

-

-

-

Кошти
суб’єктів
господарювання

136,6

136,6

-

136,6

-

-

2017

х
Своєчасне виявлення
загрози виникнення
надзвичайних ситуацій
техногенного
походження. Зниження
ймовірного ризику
виникнення надзвичайних
ситуацій, загибелі людей
на них, зменшення
матеріальних втрат
Забезпечення органів
влади та сил цивільного
захисту необхідними
матеріально-технічними
засобами для
попередження або
ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій

126
1

2

3

Забезпечення готовності
пункту управління
3 облдержадміністрації до
використання за
призначенням

Управління
цивільного
захисту населення
облдержадміністрації

Проектування та створення
регіональної та місцевих
4 автоматизованих систем
центрального оповіщення
населення

Управління
цивільного
захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

Усього за розділом

х

4

197,8

2

Утримання території зони
безумовного відселення

6

197,8

7

-

8

9

10

11

-

Забезпечення керівництва
облдержадміністрації
сталим управлінням у
мирний час та особливий
період
Забезпечення надійного
інформування органів
влади, військового
командування та
населення про загрозу
або виникнення
надзвичайних ситуацій

197,8

-

-

Виходячи
з фінансових
можливостей

-

-

-

х

-

Організація та
здійснення радіаційного
контролю
сільськогосподарської
та лісової продукції на
забруднених територіях

-

Утримання в
належному пожежно
безпечному та санітарно
екологічному стані
земель розташованих на
території зони
безумовного
(обов’язкового)
відселення

2017
Виходячи
з фінансо- Виходячи з
вих
фінансових
можли- можливостей
востей

-

х
334,4
334,4
334,4
Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Утримання Житомирського
Управління
обласного центру
екології та
радіологічного контролю та
1
природних
виконанню заходів по
ресурсів облдержліквідації наслідків аварії на
адміністрації,
ЧАЕС
Управління
екології та
природних
ресурсів облдержадміністрації,
Народицька
районна
спеціалізована
станція по догляду
за землями зони
безумовного
відселення

5

1034,8

1034,8

1034,8

-

-

2017

750,2

750,2

750,2

-

-

127
1

2

3

Управління
екології та
природних
ресурсів облдержПроведення контрзаходів
адміністрації,
для зміцнення радіаційних
Житомирський
бар’єрів та захисту
обласний центр
3 населення, яке проживає на
радіологічного
контролю та
територіях, що зазнали
радіоактивного забруднення виконанню заходів
по ліквідації
наслідків аварії на
ЧАЕС, селищні та
сільські ради
Управління
екології та
природних
Проведення дозиметричної ресурсів облдерж4 паспортизації
адміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Усього за розділом
х

Створення підрозділів
1 місцевої пожежної охорони

2

3 Впровадження систем
пожежної автоматики на
об’єктах з масовим
перебуванням людей
4

5

Управління
ДСНС у
Житомирській
області, райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департамент праці
та соціального
захисту населення
облдержадміністрації
Управління
охорони здоров’я
облдержадміністрації
Управління
культури
облдержадміністрації
Управління
освіти і науки
облдержадміністрації

4

5

10

11

-

2017

Зміцнення радіаційних
барєрів та захист
населення, яке
проживає на територіях,
що зазнали
радіоактивного
забруднення

х

Проведення
дозиметричної
паспортизації населених
пунктів, що зазнали
радіоактивного
забруднення
х

7311,7

464,3

6

7311,7

464,3

7

7311,7

8

-

9

-

464,3

-

-

-

9561,0
9561,0
9561,0
Протипожежний захист

-

-

-

У межах коштів поточного фінансування

У межах коштів поточного фінансування
2017
У межах коштів поточного фінансування

У межах коштів поточного фінансування

У межах коштів поточного фінансування

Зниження ймовірного
ризику загибелі людей
на пожежах, мінімізація
матеріальних втрат

128
1

2

Забезпечення пожежної
безпеки будинків підвищеної
6 поверховості
м. Житомира
Усього за розділом

1

2

3

4

Організація роботи
громадської приймальні з
надання безоплатної первинної правової допомоги при
Головному територіальному
управлінні юстиції
Здійснення виїзних прийомів
до районних центрів та
сільської місцевості області
Роз’яснення напрямів
діяльності органів юстиції та
чинного законодавства в
засобах масової інформації
Викриття організованих
злочинних угруповань, у
тому числі з міжнародними
зв’язками, сформованих на
етнічній основі з метою
документування їх
причетності до нерозкритих
злочинів, у тому числі
минулих років, підтримки
терористичних організацій

3

4

5

6

7

8

9

Житомирський
міськвиконком,
житловокомунальні
2017
У межах коштів поточного фінансування
підприємства та
кооперативи
м. Житомира
х
х
Зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян
Не потребує фінансування
Головне
територіальне
управління
юстиції

Головне
управління
Протидія поширенню
Національної
наркоманії та
поліції України в
5 наркозлочинності на території Житомирській
області
області

2017

10

11

Зниження ймовірного
ризику загибелі людей на
пожежах, мінімізація
матеріальних втрат
-

х
Забезпечення права
громадян
на безоплатну первинну
правову допомогу

У межах поточного фінансування

Максимальне охоплення
жителів області
правовими послугами

Не потребує фінансування

Підвищення рівня
правових знань жителів
області

Фінансування не потребує

Ліквідація діяльності на
території області
організованих злочинних
груп, у тому числі
транснаціонального
характеру

Фінансування не потребує

Посилення протидії
6 злочинності у сфері
надровикористання

Фінансування не потребує

Профілактика дитячої
7 злочинності

Фінансування не потребує

Виявлення наркозлочинів,
у тому числі фактів збуту
наркотиків, проведення
превентивної та
профілактичної діяльності
Попередження та
припинення порушень у
сфері надровикористання
Попередження злочинів і
правопорушень з боку дітей та стосовно них, профілактика бездоглядності
та безпритульності

129
1

2

3

Головне
управління
Національної
поліції України в
Житомирській
області, райдержадміністрації,
міські селищні,
сільські ради

Встановлення та
обслуговування систем
відеоспостереження для
організації дистанційного
8 контролю у місцях масового
перебування громадян та
поблизу особливо важливих
об'єктів
Збільшення обсягів соціальної
реклами, телепередач,
Головне
спрямованих на формування
управління
правосвідомості громадян,
Національної
9 негативного ставлення до
поліції України в
різного роду правопорушень, Житомирській
пропаганду здорового
області
способу життя, попередження
віктимної поведінки громадян
Головне
Матеріально-технічне
управління
забезпечення структурних
Національної
підрозділів поліції області
поліції України в
(придбання спеціального
Житомирській
області за
10 автотранспорту, спеціальної
техніки, спеціальних засобів, сприяння місцевих
органів державної
пально-мастильних
влади та органів
матеріалів, засобів зв’язку,
місцевого
комп’ютерної техніки, тощо)
самоврядування
Виконкоми рад
міст Житомира та
НовоградВолинського,
Забезпечення належних умов
Новоградутримання затриманих та
Волинська,
взятих під варту осіб в
Лугинська,
ізоляторах тимчасового
Попільнянська,
тримання Житомирського,
Радомишльська та
Хорошівська
11 Новоград-Волинського
районні ради і
відділів, Лугинського,
райдержПопільнянського,
адміністрації,
Радомишльського та
головне
Хорошівського відділень
управління
поліції
Національної
поліції України в
Житомирській
області

4

2017

5

17600,0

1200,0

6

7

8

9

10

11

У межах коштів поточного фінансування

Оперативне реагування на
кримінальні прояви,
розкриття злочинів по
«гарячих слідах»,
Контроль за станом
правопорядку в
громадських місцях

Фінансування не потребує

Зростання
правосвідомості громадян,
правової культури,
формування негативного
ставлення до
правопорушень та
злочинів.

Підвищення ефективності
реалізації правоохоронних
завдань

У межах коштів поточного фінансування

1200,0

-

-

1200,0

-

Приведення ізоляторів
тимчасового тримання
осіб до міжнародноправових норм і
стандартів

130
1

2

3

4

Райдержадміністрації,
міські селищні та
Виділення земельних ділянок сільські ради,
для працівників поліції, які є
головне
12
учасниками бойових дій, а
управління
також службового житла
Національної
поліції України в
Житомирській
області
Усього за розділом
х

5

6

7

8

9

10

Покращання житлових
умов працівників поліції

У межах коштів поточного фінансування

х

18800,0

1200,0

-

-

1200,0

11

-

х

РОЗБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Розвиток громадянського суспільства в області

1

Забезпечення діяльності
громадської ради при
облдержадміністрації

2

Підтримка на конкурсних
засадах проектів та ініціатив
інститутів громадського
суспільства

3

Житомирський
міськвиконком,
департамент
Будівництво пам’ятника
містобудування,
«Героям Небесної сотні» на
архітектури,
фасаді будівлі Житомирської
будівництва та
облдержадміністрації на
житловомайдані ім. С.П. Корольова,
комунального
м. Житомир
господарства
облдержадміністрації
Усього за розділом
х

Управління
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації

70,0

2017

х

70,0

-

70,0

-

-

У межах фінансових можливостей

1000,0

Забезпечення належних
умов для роботи
громадської ради при
облдержадміністрації.
Підтримка в організації
засідань громадської
ради при
облдержадміністрації, її
комісій та інших ініційованих радою заходів.
Реалізація соціальних
проектів та ініціатив у
співпраці з інститутами
громадянського
суспільства

700,0

700,0

-

350,0

350,0

-

Увіковічення пам’яті про
патріотів України, що
поклали своє життя в
боротьбі за світле
майбутнє незалежної
України під час
Революції Гідності.

1770,0

770,0

-

420,0

350,0

-

х
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1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Інформаційна діяльність обласної державної адміністрації та розвиток інформаційного простору області
Висвітлення діяльності
Реалізація державної
облдержадміністрації та її
політики в інформаційній
структурних підрозділів
500,0
500,0
500,0
сфері на території
засобами масової інформації
області.
та інтернет-виданнями
Проведення обласних
конкурсів, семінарів,
Підвищення фахового
тренінгів, форумів,
рівня представників
виставкових заходів,
засобів масової
урочистостей з нагоди
інформації, видавничої
професійних свят,
сфери.
260,0
260,0
260,0
організація культурноРеалізація заходів,
мистецьких заходів,
спрямованих на розвиток
відзначення державних свят,
і підтримку
Управління
інших пам’ятних дат і
національного
інформаційної
урочистостей, транспортні
інформаційного простору.
діяльності та
витрати
комунікацій з
2017
Виготовлення та розміщення громадськістю
соціальної реклами
облдерж(білборди, сіті-лайти, інші
адміністрації
Інформування населення
постери), виготовлення
190,0
190,0
190,0
через соціальну рекламу.
інформаційних матеріалів
(листівки, брошури, буклети
та ін.)
Випуск соціально значущої
Популяризація творчості
200,0
200,0
200,0
літератури місцевих авторів
місцевих авторів.
Організація відзначення
Забезпечення проведення
державних свят, інших
заходів з нагородження,
пам’ятних дат і
зустрічей з іноземними,
урочистостей, проведення
250,0
250,0
250,0
урядовими делегаціями,
заходів з нагородження,
проведення державних
представницькі видатки та
свят, інших пам’ятних
інше
дат і урочистостей.
Усього за розділом
1400,0
1400,0
1400,0
х
х
х
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ
2908973,3 2438710,4
402296,6 72364,4 452097,9 1511951,5

132

Додаток 2
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2014-2017 РОКАХ
Показники

2016 рік
2017 рік
очікуване
прогноз
виконання

2017 рік
прогноз у %
до 2016 року

Одиниця 2014 рік
виміру
звіт

2015 рік
звіт

млн. грн.

29815

32200*

35098

38943

111,0

грн.

23678

25725*

28198,0

31406,0

111,4

%

103,6

95,4**

98,0

101,0

Х

25645,0

28451,0

31711,0

111,5

20487,2

22857,7

25573,4

111,9

110,0

103,0

103,5

Х

124,1
103,6

101,0
103,2

103,5
103,3

Х
Х

98,5

99,0

101,5

105,0

100,5

101,0

95,0

99,5

101,5

89,7

100,0

102,0

Валовий регіональний продукт
Валовий регіональний продукт у фактичних цінах,
всього
Валовий регіональний продукт у фактичних цінах у
розрахунку на одну особу
Валовий регіональний продукт у порівняних цінах до
відповідного періоду попереднього року

Сфера реального сектору економіки
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних
млн. грн. 21094,0
цінах підприємств - всього
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних
грн.
16739,4
цінах виробника на одну особу
Індекс промислової продукції
%
107,1
у тому числі за основними видами діяльності:
добувна промисловість і розроблення кар’єрів
120,9
%
переробна промисловість
101,5
у тому числі:
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
111,3
виробів
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
98,0
виробів зі шкіри та інших матеріалів
%
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
101,8
та поліграфічна діяльність
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
102,9

Х
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Показники
виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції
металургійне виробництво, виробництво готових
металевих виробів, крім виробництва машин і
устаткування
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
устаткування
Валова продукція сільського господарства в усіх
категоріях господарств
з неї:
рослинництва
тваринництва
Валова продукція сільського господарства у розрахунку
на одну особу
Індекс виробництва валової продукції сільського
господарства в усіх категоріях господарств
у тому числі:
рослинництва
тваринництва
Виробництво основних видів продукції рослинництва:
зернових та зернобобових культур, всього
у тому числі:
пшениці
ячменю
кукурудзи на зерно
соняшнику на зерно

Одиниця 2014 рік
виміру
звіт

2015 рік
звіт

2016 рік
2017 рік
очікуване
прогноз
виконання

92,5

105,6

112,0

106,0

92,0

98,9

104,5

105,0

2017 рік
прогноз у %
до 2016 року

Х

%

111,8

116,8

100,5

104,5

80,6

109,7

109,5

105,0

млн.грн.

8837,4

8063,2

8280,9

8437,8

101,9

млн.грн.

6048,2
2789,2

5252,3
2810,9

5450,0
2830,9

5578,3
2859,9

102,4
101,0

грн.

7018

6442

6649

6804

102,3

%

105,1

91,2

102,7

101,9

Х

%

109,2
97,1

86,8
100,8

103,8
100,8

102,4
101,0

Х

тис. тонн

1907,6

1459,6

1700,0

1710,0

100,6

тис.тонн

376,9
106,0
1292,9
169,1

525,0
113,1
701,1
141,5

637,2
125,3
852,1
209,4

637,0
128,6
859,5
168,2

100,0
102,6
100,9
80,3
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Показники
цукрових буряків (фабричних)
картоплі
овочів
льон-трест
хмелю
Виробництво основних видів продукції тваринництва:
м`ясо (у забійній масі)
молоко
яйця
Чисельність худоби та птиці (на кінець року):
велика рогата худоба
свині
птиця
Обсяг виконаних будівельних робіт
індекс будівельної продукції у % до попереднього року
на одну особу
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла загальної
площі
у % до попереднього року
на 10000 населення

Одиниця 2014 рік
виміру
звіт

2015 рік
звіт

2016 рік
2017 рік
очікуване
прогноз
виконання
457,3
515,1
1318,7
1349,0
297,2
278,5
0,5
0,6
0,3
0,3

2017 рік
прогноз у %
до 2016 року
112,6
102,3
93,7
120,0
100,0

639,8
1304,1
239,1
0,3
0,2

607,2
1176,8
271,9
0,4
0,3

78,9
589,7
600,6

82,1
578,4
589,6

72,3
575,3
620,5

75,0
581,3
626,8

103,7
101,0
101,0

млн. грн.
%
грн.

183,8
179,6
6378,0
564,1
83,8
448,8

167,3
175,7
6691,0
640,4
87,7
513,0

168,5
177,0
6693,0
700,0
109,3
560,7

169,2
178,0
6794
750,0
107,1
600,8

100,4
100,6
101,5
107,1
Х
107,2

тис. м2

118,0

212,6

220,0

224,4

102,0

%
м2

67,3
938,9

180,3
1703,1

103,5
1762,4

102,0
1797,6

Х
102,0

15988,5

14521,9

8499,7

9303,2

109,5

млн. грн. 13630,0

11761,4

4639,7

4823,2

104,0

2358,5

2760,5

3860,0

4480,0

116,1

14,8

19,0

45,4

48,2

Х

тис.тонн

тис.тонн
млн. шт.

тис. голів

Фінансові показники
Надходження податків, зборів та інших обов’язкових
платежів до зведеного бюджету
Надходження податків, зборів та інших обов’язкових
платежів до державного бюджету
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з
держбюджету)
Питома вага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті

%
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Показники
Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів
Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у
загальному обсязі місцевих бюджетів
Видатки місцевих бюджетів - всього
у тому числі трансферти

Одиниця 2014 рік
виміру
звіт

2015 рік
звіт

2016 рік
2017 рік
очікуване
прогноз
виконання
24,5
26,0

2017 рік
прогноз у %
до 2016 року
106,1

млн. грн.

217,2

31,7

%

9,2

1,1

0,6

0,6

Х

млн. грн.

7096,9
4636,3

8792,4
6163,3

10968,0
7011,9

13129,9
8649,9

119,7
123,4

7664,0

8628,2

10032,0

11935,5

119,0

2763

3271

3900

4640

119,0

95,7
12,8

76,9
8,9

103,0
6,2

104,0
4,6

Х
74,2

162,7

69,5

69,7

74,2

Х

5,7

5,2

1,5

0,6

40,0

239,4

90,6

28,8

40,0

Х

28459,1

29590,0

31742,0

107,3

99,7

86,7

97,9

103,3

Х

1259,2

1251,7

1244,7

1238,0

99,5

581,4

571,2

562,3

554,0

98,5

539,9

537,5

529,0

521,0

98,5

514,8

506,6

500,0

496,0

99,2

Показники рівня життя

Фонд оплати праці штатних працівників (по юридичних
особах та відокремлених юридичних осіб із кількістю
млн. грн.
найманих працівників 10 і більше осіб)
Середньомісячна заробітна плата одного штатного
грн.
працівника
Індекс реальної заробітної плати
%
Заборгованість із виплати заробітної плати, всього
млн. грн.
Темп зростання (зменшення) заборгованості із виплати
%
заробітної плати
Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно
млн. грн.
активних підприємствах
Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати
%
заробітної плати на економічно активних підприємствах

Показники розвитку споживчого ринку
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств
Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту
підприємств (у порівнянних цінах)

млн. грн. 23249,9
%

Населення та ринок праці

Середньорічна чисельність наявного населення
Чисельність економічно-активного населення, у тому
числі:
працездатного віку
Чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років,
всього

тис.
осіб
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Показники
Чисельність безробітного населення (за методологією
МОП)
Рівень безробіття (за методологією МОП)
Навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче
місце (вакансію)
Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах
економічної діяльності, всього

Одиниця 2014 рік
виміру
звіт

2015 рік
звіт

2016 рік
2017 рік
очікуване
прогноз
виконання

2017 рік
прогноз у %
до 2016 року

тис.
осіб
%

66,6

64,6

62,0

59,0

95,2

11,5

11,3

11,0

10,6

Х

осіб

11

17

10

9

90,0

місць

10427

10301

10340

10390

100,5

4044,4
110,5
3229,0

5540,8
137
3251,4

6094,8
110
3576,5

110,0
х
110

248,5

254,9

264,9

103,9

87,3

102,6

103,9

х

-36,3

6,4

10

156,3

199,1

204,8

214,0

104,5

441,3

487,6

506,1

103,8

66,4

110,5

103,8

х

246,4

294,4

341,8

116,1

86,2

119,5

116,1

х

224

245

471

621

131,8

7

21

226

150

66,4

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування:
у фактичних цінах
млн. грн. 2904,9
у порівняних цінах у % до попереднього року
%
79,6
Обсяг капітальних інвестицій на одну особу
грн.
2305,5
Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим
млн. дол.
285,7
США
підсумком з початку інвестування - всього
у % до попереднього року
%
73,5
Приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до
млн. дол.
-103,0
США
початку року
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на
одиницю населення наростаючим підсумком з початку дол. США 226,8
інвестування
млн. дол.
Обсяг експорту, всього
664,3
США
Обсяг експорту у % до попереднього року
%
109,6
млн. дол.
Обсяг імпорту, всього
285,9
США
Обсяг імпорту у % до попереднього року
%
74,4

Житлово-комунальне господарство

Кількість об’єднань співвласників багатоповерхових
будинків (ОСББ)
у тому числі створених протягом року

одиниць
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Показники
Заборгованість населення по оплаті житловокомунальних послуг
Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з
оплати житлово-комунальних послуг
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

Одиниця 2014 рік
виміру
звіт
млн.
грн.

2015 рік
звіт

2016 рік
2017 рік
очікуване
прогноз
виконання

2017 рік
прогноз у %
до 2016 року

188,1

-174,4

-700,0

Х***

110,3

Х

Х

Х

95,9

114,3

155,0

155,0

одиниць

6177

6231

6285

6348

101,0

%

99,5

100,9

100,9

101,0

х

одиниць

49

50

50

51

102,0

одиниць
тис. осіб
одиниць
тис. осіб

802
129,1
151
0,7

760
129,3
142
0,65

733
128,0
136
0,63

725
125,5
111
0,41

98,9
98,0
81,6
65,1

80,4

75,3

55,2

68,4

98,6

97,9

100

100

44,3

44,3

40,4

45,0

одиниць
тис. осіб

704
46,6

688
45,4

693
45,6

693
45,7

100,0
100,2

осіб

119

116

114

114

100

одиниць

22

8

12

5

41,7

%

Х
Х

Розвиток малого підприємництва
Кількість малих підприємств
Темп зростання (зменшення) кількості малих
підприємств, у відсотках до попереднього року
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис.
осіб наявного населення

Освіта
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів
- у них учнів
у тому числі малокомплектних шкіл
- у них учнів
Рівень охоплення гарячим харчуванням учнів
загальноосвітніх навчальних закладів
Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано
підвезення до місця навчання і додому, відсотків до
загальної кількості учнів, які того потребують
Охоплення дітей позашкільною освітою (до кількості
дітей шкільного віку)
Кількість дошкільних навчальних закладів
- у них дітей
Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у
розрахунку на 100 місць
Кількість відновлених впродовж року дошкільних
навчальних закладів

%

Х
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Показники

Одиниця 2014 рік
виміру
звіт

2015 рік
звіт

2016 рік
2017 рік
очікуване
прогноз
виконання

2017 рік
прогноз у %
до 2016 року

Охорона здоров’я

Середня забезпеченість стаціонарними ліжками у
розрахунку на 10 тис. жителів
Забезпеченість лікарями загальної практики сімейної
медицини на 10 тис. жителів
Частка населення, що отримає медичну допомогу у
сімейних лікарів

ліжок

72,9

73,8

69,0

60,0

87,0

осіб

4,25

4,43

4,42

4,45

100,7

%

81,5

83,4

84,5

84,8

Х

248,9

254,5

254,9

255,2

100,1

12,0

10,9

10,2

9,5

тис. відвіПланова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на
дувань за
10 тис. осіб населення
зміну
Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного
населення
проміле
Кількість померлих дітей віком до 1 року на 1 тис.
народжених живими
Кількість хворих з уперше в житті встановленим
діагнозом активного туберкульозу на 100 тис. осіб
населення
осіб
Кількість хворих з уперше в житті виявленим діагнозом
злоякісного новоутворення на 100 тис. осіб населення

Х
7,4

7,3

7,3

7,7

67,5

66,0

65,1

65,9

101,2

327,8

324,9

325,7

328,1

100,7

осіб

139,4

133,5

128,2

123,0

95,9

%

85,03

87,06

89,0

91,0

Х

Соціальний захист дітей

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, відповідно до первинного обліку на 10 тис.
дитячого населення
Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які виховуються у сімейних
формах виховання у загальній кількості дітей даної
категорії

Примітки:
* – очікуване виконання;
** – попередні дані;
*** – у зв’язку з неможливістю визначення обсягу субсидій, що будуть надані населенню у 2017 році, прогнозування даного показника не є можливим.

Додаток 3
Перелік обласних цільових програм, що будуть фінансуватися у 2017 році
за рахунок коштів обласного бюджету
Строк
Замовник, виконавець
Назва обласної (цільової) програми, коли та
№
виконання, (головний розпорядник
яким документом затверджена
роки
бюджетних коштів)
Комплексна програма розвитку малого і
1 середнього підприємництва у Житомирській
2017-2020
області на 2017-2020 роки (проект)
Департамент
Програма стимулювання населення, ОСББ,
економічного розвитку,
ЖБК Житомирщини щодо ефективного
торгівлі та
2 використання енергетичних ресурсів та
2015-2018
міжнародного
енергозбереження на 2015-2018 роки (рішення
співробітництва
обласної ради від 10.09.2015 № 1576)
облдержадміністрації
Програма залучення інвестицій в економіку
3 Житомирської області на 2016-2020 роки
2016-2020
(рішення обласної ради від 26.01.2016 № 111)
Програма розвитку агропромислового
Управління
комплексу Житомирської області на 2016агропромислового
4
2016-2020
2020 роки (рішення обласної ради від
розвитку
21.07.2016 № 284)
облдержадміністрації
Регіональна цільова соціальна програма
Управління
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ на 20155
2015-2018
охорони здоров'я
2018 роки (рішення обласної ради від
облдержадміністрації
28.05.2015 №1546)
Комплексна програма “Молодь і родина
6
Житомирщини” на 2017-2020 роки (проект)
2017-2020
Обласна комплексна програма розвитку
Управління сім’ї,
7 фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки
молоді та спорту
(проект)
облдержадміністрації
Комплексна програма оздоровлення та
8 відпочинку дітей на 2016-2020 роки (рішення 2016-2020
обласної ради від 26.01.2016 № 110)
Обласна Програма забезпечення діяльності
Центру допомоги учасникам АТО на 20169
2018 роки (рішення обласної ради від
31.03.2016 № 206)
Управління
Програма розвитку громадянського
інформаційної
суспільства у Житомирській області на 201610
діяльності та
2018 роки (рішення обласної ради від
2016-2018
комунікацій з
24.12.2015 № 30)
громадськістю
Програма інформаційної діяльності обласної
облдержадміністрації
державної адміністрації та розвитку
11 інформаційного простору області на 20162018 роки (рішення обласної ради від
24.12.2015 № 29)
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Строк
Назва обласної (цільової) програми, коли та
№
виконання,
яким документом затверджена
роки
Обласна комплексна програма охорони
навколишнього природного середовища в
12
2014-2017
Житомирській області на 2014-2017 роки
(рішення обласної ради від 20.11.2014 № 1329)
Обласна програма сприяння культурномистецькому розвитку області на 201513
2015-2020
2020 роки (рішення обласної ради від
19.03.2015 № 1467)
Програма з видання серії «Книга памяті
14 України. Обпалені війною. Житомирська
2017-2018
область»
Обласна програма охорони та збереження
15 культурної спадщини Житомирської області
2016-2018
(проект)
Обласна комплексна Програма соціального
захисту інвалідів, ветеранів війни та праці,
16 пенсіонерів та незахищених верств населення 2013-2017
Житомирської області на 2013-2017 роки
(рішення обласної ради від 20.12.2012 № 764)
Програма соціальної підтримки внутрішньо
переміщених осіб з тимчасово окупованої
території, районів проведення
антитерористичної операції на територію
Житомирської області та військовослужбовців,
17
2017
працівників Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Служби безпеки
України, інших силових структур області, що
брали участь у антитерористичній операції, у
2017 році (проект)
Регіональна (комплексна) цільова соціальна
програма забезпечення житлом дітей-сиріт,
18 дітей позбавлених батьківського піклування та 2013-2017
осіб з їх числа на 2013-2017 роки (рішення
обласної ради від 12.06.2013 № 896)
Цільова програма щодо забезпечення та
19 захисту прав дітей Житомирської області на
2017-2018
2017-2018 роки (проект)
Комплексна програма забезпечення пожежної
та техногенної безпеки, захисту населення і
20 територій Житомирської області від
надзвичайних ситуацій на 2016–2020 роки
(рішення обласної ради від 24.12.2015 № 25)

Замовник, виконавець
(головний розпорядник
бюджетних коштів)
Управління екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації

Управління культури
облдержадміністрації

Департамент праці та
соціального захисту
населення
облдержадміністрації

Служба у справах дітей
облдержадміністрації

Управління ДСНС
України в
Житомирській області,
2016-2020 управління цивільного
захисту населення
облдержадміністрації
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Строк
Замовник, виконавець
Назва обласної (цільової) програми, коли та
№
виконання, (головний розпорядник
яким документом затверджена
роки
бюджетних коштів)
Програма забезпечення депутатської
21 діяльності, проведення конкурсів та нагород
2017
обласної ради на 2017 рік
Програма підтримки органів місцевого
Обласна рада
самоврядування та сприяння реалізації
ініційованих ними проектів, спрямованих на
22
2015-2017
соціально-економічний розвиток
Житомирської області на 2015-2017 роки
(рішення обласної ради від 19.03.2015 № 1409)
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Додаток 4
Перелік проектних ідей (проектів) суб’єктів регіонального розвитку, що
потребують пошуку джерел фінансування та реалізація яких, відповідно
до Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року, запланована у 2017 році
Проектні ідеї Програми 1. «Стійкий розвиток багатогалузевої
конкурентоспроможної економіки області»
Проектні ідеї напряму 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного
промислового сектору
№№
з/п

Назва проекту

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:

Джерела
фінансування

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
міжнародні донори,
приватні інвестори
Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
міжнародна технічна
допомога, кошти
міжнародних
фінансових організацій
Кошти і майно
засновників, державний
бюджет, обласний
бюджет, місцеві
бюджети, спеціальні
державні фонди,
міжнародна технічна
допомога
Державний бюджет,
обласний бюджет,
місцеві бюджети,
публічно-приватне
партнерство, бізнес,
міжнародні донори
Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), міський
бюджет, кошти
інвесторів

Департамент економічного розвитку, торгівлі
та міжнародного співробітництва
Житомирської облдержадміністрації

Територіальна
інвестиційна схема
розвитку Житомирської
області
Проведення щорічного
Інвестиційного форуму у
Житомирській області

200

1.3.

Створення Центру
розвитку експортного
потенціалу Житомирської
області

200

1.5.

Створення інноваційних
бізнес-інкубаторів у
вищих навчальних
закладах

200

1.7.

Створення
індустріального парку
«SMOKOVKA»

10864

1.8.

Покращення енергозабезпечення міста НовоградаВолинського шляхом
будівництва ТП 330 кВ та
підведення ЛЕП з метою
створення Індустріального
парку «Новопарк»
Реконструкція систем
теплопостачання в
закладах бюджетної сфери
Житомирської області

60000

Державний бюджет,
міський та районний
бюджети

13800

Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), місцеві
бюджети, міжнародні
фонди, інвестиції

1.1.

1.2.

1.9.

300

Департамент економічного розвитку, торгівлі
та міжнародного співробітництва
Житомирської облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети
рад міст обласного значення, громадські
організації, установи
Житомирська облдержадміністрація,
Житомирська обласна рада, департамент
економічного розвитку, торгівлі та
міжнародного співробітництва
Житомирської облдержадміністрації,
торгово-промислова палата Житомирської
області, зацікавлені громадські організації
Житомирської області
Інноваційні підприємства, вищі навчальні
заклади та інші наукові установи
Житомирської області, місцеві органи
державної влади
Виконавчий комітет Житомирської міської
ради, КП «Житомирводоканал», ПАТ
«Житомиргаз», ПАТ «Житомиробленерго»,
КП «Експлуатація штучних споруд»,
іноземні донори, ДБУ «Житомирський
регіональний центр з інвестицій та
розвитку», інвестори
ДП «НЕК «Укренерго», ПАТ «ЕК
«Житомиробленерго» , Новоград-Волинська
міська рада, Новоград-Волинська районна
рада

Житомирська обласна рада, Житомирська
облдержадміністрація, райдержадміністрації,
районні ради, міські ради міст обласного
значення,
підприємства області, виробники сучасних
твердопаливних котлів
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№№
з/п

Назва проекту

1.10. Проведення
енергомоніторингу
(енергоаудитів) та
термомодернізації
будівель бюджетної сфери
Житомирської області
1.11. Технічне переоснащення,
модернізація,
реконструкція котелень
житлово-комунального
господарства в населених
пунктах Житомирської
області
1.12. Енергоефективність в
місті Житомирі

1.14. Розвиток системи
теплопостачання міста
Житомира

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:
6000

24000

169260

232396,4

1.15. Реконструкція та
модернізація системи
водопостачання/водовідве
дення міста Житомира
1.16. Інформаційнопросвітницька програма
«Утепліть свою оселю»

158625

1.17. Сприяння у впровадженні
виробництва енергоносіїв
з відновлювальних джерел
альтернативної енергії

800

6000

Джерела
фінансування

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), місцеві
бюджети, міжнародні
фонди, інвестиції
Державний бюджет,
місцеві бюджети

Житомирська обласна рада, Житомирська
облдержадміністрація, райдержадміністрації,
районні ради, міські ради міст обласного
значення

Міський бюджет, кошти
комунального
підприємства
«Житомиртеплокомуне
нерго» Житомирської
міської ради, грант
(Швейцарське бюро
співробітництва в
Україні)
Міський бюджет,
кредит (Європейський
банк реконструкції та
розвитку), грант (Фонд
Е5Р)
Кредит (Міжнародний
банк реконструкції та
розвитку, Фонд чистих
технологій)
Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
міжнародна технічна
допомога, кошти
міжнародних
фінансових організацій
Державний бюджет,
обласний бюджет,
публічно-приватне
партнерство, бізнес,
міжнародні донори

Житомирська міська рада, комунальне
підприємство «Житомиртеплокомуненерго»
Житомирської міської ради, підрядні
організації (проектні інститути, будівельні
компанії)

Департамент житлово-комунального
господарства Житомирської
облдержадміністрації, місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування

Комунальне підприємство
«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської
міської ради, підрядні організації (проектні
інститути, будівельні компанії)
Комунальне підприємство
«Житомирводоканал» Житомирської міської
ради, підрядні організації (проектні
інститути, будівельні компанії)
Департамент економічного розвитку, торгівлі
та міжнародного співробітництва
Житомирської облдержадміністрації,
виконавчі комітети рад міст обласного
значення, громадські організації, установи
Суб’єкти сільськогосподарського
виробництва

Проектні ідеї напряму 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва
№№
з/п
1.18.

1.19.

Назва проекту
Удосконалення
функціонування
системи надання
адміністративних
послуг
Створення
консультаційного
центру для малого
підприємництва в
сільській місцевості

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:

Джерела
фінансування

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

5916,3

Державний, обласний,
місцеві бюджети,
міжнародна технічна
допомога

Райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення

500

Місцеві бюджети
(обласний, районні),
ресурси приватних
структур, міжнародні
донори

Місцеві органи виконавчої влади та
місцевого самоврядування Житомирської
області, дорадчі служби Житомирського
національного агроекологічного
університету, громадські організації та
об’єднання підприємців
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№№
з/п

Назва проекту

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:

1.20. Створення обласного
центру дослідження та
прогнозування розвитку
підприємництва

500

1.21. Сприяння у створенні в
області бізнес-центру

500

1.22.

Створення коворкінгцентру для інформаційнокомунікативних заходів

100

Джерела
фінансування
Державний бюджет,
місцеві бюджети
(обласний та районні),
кошти міжнародних
донорських організацій
(через участь у
грантових програмах),
внутрішні ресурси
малого та середнього
бізнесу
Державний бюджет,
обласний бюджет,
спонсорська допомога,
власні кошти,
міжнародні донори
Державний бюджет,
обласний бюджет,
спонсорська допомога,
власні кошти,
міжнародні донори

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту
Місцеві органи виконавчої влади та
місцевого самоврядування Житомирської
області, обласний та міськрайонні центри
зайнятості

Місцеві
органи
громадськість

влади,

бізнес-кола,

Громадські організації, навчальні заклади

Проектні ідеї напряму 1.3. Стимулювання економіки регіону, виробництва
продукції та інвестиційного потенціалу
№№
з/п

Назва проекту

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:

1.23. Інноваційний
консалтинговий центр
«Гармонізатор»

1 000

1.24. Створення Агенції
регіонального розвитку
Житомирської області

1400

Джерела
фінансування
Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
публічно-приватне
партнерство, бізнес,
міжнародний донор
Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), обласний
бюджет, кошти
інвесторів

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту
Наукова та культурна еліта Житомира та
Житомирської області, зацікавлені
громадяни та організації
Житомирська обласна рада, Житомирська
облдержадміністрація, недержавні
організації та інші установи

Проектні ідеї напряму 1.4. Розвиток внутрішнього туризму
№№
з/п

Назва проекту

1.25. Розвиток екологічних
видів туризму, в т.ч.
сільського зеленого
туризму
1.26. Аграрно-промисловий і
еко-туристичний
комплекс «Рідна домівка»

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:
210

531600

Джерела
фінансування
Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
міжнародна технічна
допомога кошти
інвесторів
Міжнародні донори
(зовнішні інвестиції)

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту
Кафедра екології та природокористування
ЖДУ ім. І. Франка, громадські організації,
департамент промисловості та розвитку
інфраструктури Житомирської облдержадміністрації, місцеві туристичні бюро
Департамент агропромислового розвитку,
департамент економічного розвитку, торгівлі
та міжнародного співробітництва
Житомирської облдержадміністрації,
Житомирська районна державна
адміністрація, Житомирська районна рада.
Троянівська сільська рада, міжнародний
донор, проектні організації тощо.
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№№
з/п

Назва проекту

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:

1.27.

Розвиток та
модернізація музейної
мережі області

300

1.28.

Будівництво обласного
музею природи

20000

1.31.

Ідентифікація та
маркування
туристичних та
рекреаційних об’єктів
Малинського району
Розвиток туристичного
комплексу в с. РудняЗамисловицька поблизу
геологічного заказника
«Камінне село» в
Олевському районі
Проведення сезонних
фестивалів від спілки
народних майстрів,
виставкова художня
галерея, популяризація
Поліського мистецтва
Створення туристичноінформаційного центру
у місті Житомирі як
ключового елементу
інформаційної
інфраструктури
туристичної сфери
(пілотний проект)

50

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

Розбудова
інфраструктури біля
автомобільних пунктів
пропуску
«Виступовичі»,
«МайданКопищанський»
Відновлення
сприятливого
гідрологічного режиму
та санітарного стану
р. Здвиж у
Брусилівському районі
Зробимо Житомирщину
чистою

Джерела
фінансування

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

Обласний
бюджет,
місцеві
бюджети,
міжнародна технічна
допомога
кошти
інвесторів
Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), обласний
бюджет
Місцеві бюджети,
міжнародна технічна
допомога, кошти
інвесторів

Житомирська обласна державна
адміністрація, музеї області, обласні
туристичні підприємства, приватні
підприємці

100

Інвестори

Туристичні агентства, приватні підприємці

40

Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти спонсорів

Спілка народних майстрів «мистецьке
Полісся», турагенти, автоперевізники.

80

Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
кошти спонсорів

Житомирська обласна рада
Житомирська міська рада
Департамент промисловості розвитку
інфраструктури та туризму Житомирської
області, Житомирська обласна молодіжна
громадська організація "Центр розвитку
туризму"

450

Обласний
бюджет,
місцеві
бюджети,
кошти інвесторів

Житомирська
облдержадміністрація,
райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення,
підприємства сфери обслуговування.

1714,5

Державний бюджет

Житомирське обласне управління водних
ресурсів, Брусилівська районна державна
адміністрація, Містечківська сільська рада,
підрядні організації

160

Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
міжнародна технічна
допомога, кошти
міжнародних
фінансових
організацій

Житомирська облдержадміністрація,
райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських рад міст обласного значення,
громадські організації, установи, що
займаються охороною довкілля

Житомирська обласна рада, Житомирська
облдержадміністрація (управління
культури)
Малинська райдержадміністрація, органи
місцевого самоврядування Малинського
району, туристичні організації, приватні
підприємці
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Проектні ідеї програми 2: «Розвиток сільських територій та територій навколо
міст області»
Проектні ідеї напряму 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського
сектору
№№
з/п

Назва проекту

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:

2.1.

Розробка бізнес-планів та
проектно-кошторисної
документації для
створення районних
(сільських) гуртових
ринків у Житомирському
районі (пілотний проект)

400

2.2.

Облаштування роздрібних
ринків
сільськогосподарської
продукції поблизу
автомагістралей

2000

2.3.

Сприяння розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів

700

2.4.

Підтримка розвитку
суб’єктів господарювання
агропромислового
комплексу області
шляхом здешевлення
кредитів
Сприяння у розвитку
фермерських господарств

2.5.
2.6.

Сприяння розвитку
бджільництва

2.7.

Сприяння у будівництві
елеваторних комплексів
на території
Хорошівського та
Пулинського районів
Підтримка будівництва
овочесховищ довготривалого зберігання із
сучасними технологіями
Сприяння у відновленні
роботи трьох спиртових
заводів на території
області

2.8.

2.9.

11000

Джерела
фінансування
Державний бюджет,
місцеві бюджети,
приватні кошти
підприємств, проекти та
програми МТД,
міжнародні фінансові
організації, власні
кошти підприємств
Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), місцеві
бюджети, публічноприватне партнерство,
бізнес, міжнародні
донори
Державний бюджет,
обласний бюджет,
місцеві бюджети,
членські та пайові
внески членів
кооперативів, залучення
майнових паїв, власні
кошти підприємств,
кошти інвесторів та
інші джерела
Державний бюджет,
обласний бюджет,
матеріально-технічна
допомога, інші джерела

1100
500
60000

1000

8000

Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), місцеві
бюджети, публічноприватне партнерство,
бізнес, міжнародні
донори та інші джерела

Державний бюджет,
державно-приватне
партнерство,
міжнародні донори та
інші джерела

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту
Управління агропромислового розвитку
Житомирської облдержадміністрації,
управління агропромислового розвитку
Житомирської райдержадміністрації,
сільськогосподарські підприємства,
кооперативи, комунальне підприємство,
консультанти, проектні організації
Територіальні громади, сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи, фермерські
господарства та інші виробники
агропродукції

Територіальні громади, сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи, особисті
селянські та фермерські господарства

Регіональний фонд підтримки фермерських
господарств, сільськогосподарські
товаровиробники, громадські організації

Регіональний фонд підтримки фермерських
господарств, сільськогосподарські
товаровиробники, громадські організації
Сільськогосподарські підприємства,
фермерські, особисті селянські господарства
Житомирської області
Суб'єкти сільськогосподарського
виробництва

Територіальні громади, сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи,
сільськогосподарські підприємства,
фермерські господарства
Управління агропромислового розвитку
Житомирської облдержадміністрації,
департамент економічного розвитку, торгівлі
та міжнародного співробітництва
Житомирської облдержадміністрації, ДП
«Укрспирт»
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№№
з/п

Назва проекту

2.10. Технологічне
переоснащення діючих та
створення нових
підприємств з
виробництва
тваринницької продукції
2.11. Підтримка органічного
сільськогосподарського
виробництва

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:
90000

800

Джерела
фінансування
Державний фонд
регіонального розвитку,
місцеві бюджети,
публічно-приватне
партнерство, бізнес,
міжнародні донори
Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), місцеві
бюджети, власні та
залучені кошти
сільськогосподарських
агро формувань

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту
Сільськогосподарські агроформування
Житомирської області

Житомирський національний
агроекологічний університет, інститут
сільського господарства Полісся НААН
України, Житомирська філія
ДУ «Держгрунтохорони»,
сільськогосподарські підприємства області

Проектні ідеї напряму 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки
у сільській місцевості
№№
з/п

Назва проекту

2.12. Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів
на базі Житомирського
обласного навчальнокурсового комбінату

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:
1500

Джерела
фінансування

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

Місцеві бюджети,
Житомирський обласний навчальнокошти
курсовий комбінат, навчальні заклади
сільськогосподарських
агро формувань

Проектні ідеї Програми 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих
міст
№№
з/п

Назва проекту

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:

2.13. Модернізація спортивної
інфраструктури у районах
Житомирської області

5970,8

2.14. Створення багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним
покриттям у районах
Житомирської області
2.15. Капітальний ремонт
Житомирського
районного будинку
культури
2.17. Створення інформаційноресурсних центрів
доступу до соціально
значущої інформації на
базі бібліотек
територіальних громад
Чуднівського району

3000

1099

600

Джерела
фінансування
Державний бюджет,
місцеві бюджети,
партнери проекту

Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), місцеві
бюджети
Державний бюджет,
місцеві бюджети,
позабюджетні кошти,
приватні інвестори
Державний бюджет,
місцеві бюджети, кошти
інвесторів, благодійні
внески

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту
Управління сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації, Ємільчинська
райдержадміністрація, Ємільчинська
селищна рада, Малинська
райдержадміністрація, Малинська районна
рада, Нововороб’ївська сільська рада,
Хорошівська районна рада, Хорошівська
райдержадміністрація, приватні інвестори
Управління сім’ї, молоді та спорту
Житомирської облдержадміністрації,
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування
Малинська районна рада, Малинська
райдержадміністрація (відділ культури),
органи місцевого самоврядування району,
благодійні організації
Чуднівська районна рада, Чуднівська
райдержадміністрація, органи місцевого
самоврядування, центральна Чуднівська
районна бібліотека.
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№№
з/п

Назва проекту

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:

2.18. Будівництво полігонів
твердих побутових
відходів у населених
пунктах Житомирської
області

6400

2.19. Придбання контейнерів та
ародницькарту для збору
та транспортування
твердих побутових
відходів у населених
пунктах Житомирської
області
2.20 Будівництво та
реконструкція дошкільних
навчальних закладів у
сільських населених
пунктах та малих містах
Житомирської області
2.21. Будівництво
(реконструкція,
капітальний ремонт)
загальноосвітніх
навчальних закладів у
сільських населених
пунктах та малих містах
Житомирської області
2.22. Кредитування
індивідуального
житлового будівництва на
селі

26010

2.23. Капітальний ремонт
одного 16 квартирного
будинку та двох 30
квартирних будинків в
смт Народичі

Джерела
фінансування
Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), місцеві
бюджети, кошти
інвесторів
Державний бюджет,
місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту
Департамент містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального
господарства Житомирської
облдержадміністрації, місцеві органи
виконавчої влади та місцевого
самоврядування, підрядні організації
Департамент містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального
господарства Житомирської
облдержадміністрації, місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування міст обласного, районного
значення та селищ міського типу
Житомирська облдержадміністрація,
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування, підрядні організації

8872,8

Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), місцеві
бюджети

6342,9

Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), місцеві
бюджети

Місцеві органи державної влади та місцевого
самоврядування, підрядні організації

Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), обласний
бюджет, місцеві
бюджети, публічноприватне партнерство,
бізнес, міжнародні
донори
Державний бюджет,
місцеві бюджети

КП «Обласний фонд підтримки
індивідуального житлового будівництва на
селі», сільські та селищні ради, територіальні
громади, міжнародна допомога

1000

5000

Народницька селищна рада, Народницька
райдержадміністрація (управління
економічного розвитку і торгівлі),
будівельна організація

Проектні ідеї Програми 3: «Розвиток людського капіталу та підвищення
стандартів життя населення»
Проектні ідеї напряму 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних
громад та єдність територіального простору
№№
з/п
3.1.

Назва проекту
Поліпшення благоустрою
у населених пунктах
Житомирської області
шляхом активізації
територіальних громад
Житомирської області

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:
1100

Джерела
фінансування
Державний бюджет,
місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту
Департамент містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального
господарства Житомирської
облдержадміністрації, місцеві органи
виконавчої влади
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№№
з/п
3.2.

3.3.

Назва проекту
Створення мережі
еколого-просвітницьких
центрів на території
населених пунктів, що
межують з Поліським
природним заповідником
Реалізація програми
«Активні громадяни
Житомирщини»

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

200

Державний бюджет,
обласний бюджет,
місцеві бюджети,
міжнародна технічна
допомога

Поліський природний заповідник
(реалізація), академічні установи та
інститути, громадські організації (реалізація,
партнерство)

250

Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
міжнародна технічна
допомога, кошти громад
Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), міський
бюджет
Місцеві бюджети,
міжнародні донори

ГО «Сучасний формат», громадські
організації, навчальні заклади, органи
місцевого самоврядування

Державний бюджет,
обласний бюджет,
місцеві бюджети
Державний бюджет,
обласний бюджет,
міжнародна технічна
допомога

Житомирська облдержадміністрація,
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування
Громадські організації, навчальні заклади,
управління екології та природних ресурсів
Житомирської облдержадміністрації,
управління освіти і науки Житомирської
облдержадміністрації, головне управління
держсанепідслужби в Житомирській області,
органи місцевого самоврядування.
Департамент містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального
господарства Житомирської
облдержадміністрації,, місцеві органи
виконавчої влади, за участю підрядників

3.4.

Будівництво притулку для
безпритульних тварин на
вул. Чуднівській, 156 в м.
Бердичеві

3.5.

Забезпечення розробки
генеральних планів
населених пунктів
Житомирської області
Розроблення
містобудівного кадастру

20000

3.7.

Інформаційнопросвітницька кампанія з
формування екологічної
культури

200

3.9.

Реконструкція
каналізаційних мереж та
очисних споруд у
населених пунктах
Житомирської області

16249

3.6.

Джерела
фінансування

593,572

4500

Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), обласний
бюджет, місцеві
бюджети, кошти
підприємств

Бердичівська міська рада, МКП
«Бердичівкомунсервіс»

Житомирська облдержадміністрація,
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування.

Проектні ідеї напряму 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до
потреб економіки та невиробничого сектору
№№
з/п

Назва проекту

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:

3.10. Сприяння у підготовці
трудових ресурсів для
розвитку галузей
економіки відповідно до
потреб області

200

3.11. Створення навчальнопрактичного центру на
базі Державного
навчального закладу
«Житомирське вище
професійне технологічне
училище»

1000

Джерела
фінансування
Обласний бюджет,
місцеві бюджети,
міжнародна технічна
допомога

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

Громадські організації, управління освіти і
науки Житомирської облдержадміністрації,
департамент праці та соціального захисту
населення Житомирської
облдержадміністрації, обласний центр
зайнятості – інформаційна та
адміністративна підтримка
Обласний бюджет,
Управління освіти і науки Житомирської
кошти роботодавців,
облдержадміністрації, Житомирська обласна
юридичних та фізичних служба зайнятості, ПАТ «Завод
осіб
огороджувальних конструкцій»,
Житомирський міський осередок Асоціації
кулінарів України, ТОВ «Еко», інші
роботодавці – замовники робітничих кадрів,
ДНЗ «Житомирське вище професійне
технологічне училище»
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№№
з/п

Назва проекту

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:

3.12. Навчання учнівської
молоді професійнотехнічних навчальних
закладів
підприємницькому
мисленню

20

3.13. Створення умов для
вразливих верств
населення до активного
суспільного життя

170

Джерела
фінансування

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

Обласний бюджет

Управління освіти і науки Житомирської
облдержадміністрації; навчальнометодичний кабінет професійно-технічної
освіти у Житомирській області,
Житомирська обласна молодіжна організація
«Паритет», професійно-технічні навчальні
заклади області
Обласний бюджет,
Департамент праці та соціального захисту
місцеві бюджети, власні населення Житомирської
надходження
облдержадміністрації, управління освіти і
науки Житомирської облдержадміністрації,
обласне відділення Фонду соціального
захисту інвалідів, райдержадміністрації,
міськвиконкоми міст обласного значення

Проектні ідеї напряму 3.3. Підвищення тривалості активного періоду життя
людини.
№№
з/п

Назва проекту

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:

Джерела
фінансування

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

3.14. Створення
багатофункціонального
спортивно-оздоровчого
комплексу на базі ДЮСШ
з футболу «Полісся»
Житомирської обласної
ради
3.17. Забезпечення закладів
охорони здоров’я, що
надають первинну
медичну допомогу,
відповідним обладнанням,
транспортними засобами
та кадрами
3.18 Будівництво та
реконструкція мереж
водопостачання у
населених пунктах
Житомирської області, що
мають найгостріші
проблеми з
водопостачанням та
якістю питної води
3.19. Соціальний захист
уразливих категорій дітей

3870,07

Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), обласний
бюджет

Житомирська обласна рада, Житомирська
обласна державна адміністрація (управління
сім’ї, молоді та спорту, департамент
містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства),
ДЮСШ з футболу «Полісся» Житомирської
обласної ради
Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації, райдержадміністрації,
виконавчі комітети рад міст обласного
значення.

314000

Місцеві бюджети

13400

Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), обласний
бюджет, місцеві
бюджети, небюджетні
кошти

Департамент містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального
господарства Житомирської
облдержадміністрації, місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, підрядні організації

903,961

Обласний бюджет

3.20. Захист житлових та
майнових прав дітейсиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування,
та осіб з їх числа
3.21. Надання високоякісних
освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом модернізації
мережі інтернатних
навчальних закладів

2500

Обласний бюджет,
місцеві бюджети

Служба у справах дітей облдержадміністрації, КУ «Обласний центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей «Сонячний
дім» Житомирської обласної ради
Служба у справах дітей
облдержадміністрації, районні державні
адміністрації, виконкоми міських, селищних,
сільських рад

500

Обласний бюджет

Управління освіти і науки Житомирської
облдержадміністрації, інтернатні навчальні
заклади
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Проектні ідеї підпрограми «Забезпечення розвитку системи дошкільних,
загальноосвітніх, навчальних закладів в містах обласного значення та
вторинної і третинної медичної допомоги»
№№
з/п

Назва проекту

3.23. Реконструкція приміщень
дошкільних навчальних
міста Житомира
3.25. Забезпечення якості та
доступності вторинної і
третинної медичної
допомоги та системи
екстреної (швидкої)
медичної допомоги в
області

Перший заступник
голови обласної ради

Орієнтовна
вартість
проекту у
2017 році,
тис. грн.:
7922

65934,045

Джерела
фінансування
Державний бюджет
(державний фонд
регіонального
розвитку), місцевий
бюджет
Державний бюджет,
обласний бюджет,
місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту
Виконавчий комітет Житомирської міської
ради, підрядні організації

Міністерство охорони здоров’я України,
Міністерство фінансів України,
Житомирська обласна державна
адміністрація, Житомирська обласна рада,
райдержадміністрації, міськвиконкоми

С.М. Крамаренко

