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Перелік скорочень
АТО – антитерористична операція
АРР – агенція регіонального розвитку.
ЄС – Європейський Союз.
ЖКГ – житлово-комунальне господарство.
МіО – моніторинг і оцінка.
МСБ – малий та середній бізнес.
МТД – міжнародна технічна допомога.
НУО – неурядова організація.
ОДА – обласна державна адміністрація.
РДА – районна державна адміністрація.
ТП – трансформаторна підстанція
ЛЕП – лінія електропередач
ТПВ – тверді побутові відходи.
ЦНАП – центр надання адміністративних послуг.
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1. Основні підходи та принципи розроблення Плану заходів
на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської
області на період до 2020 року
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року (далі – План) розроблено
відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про
засади державної регіональної політики», з урахуванням Державної стратегії
регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385.
Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року (далі –
Стратегія), затверджена рішенням Житомирської обласної ради від 19 березня
№1403, реалізовуватиметься у два етапи: перший 2015 – 2017 роки; другий
2018 – 2020 роки.
Одним із основних інструментів реалізації Стратегії є план заходів, що
розробляється для кожного етапу, а тому є плановим документом на
середньостроковий період.
Для першого етапу розроблено цей План з урахуванням європейської
практики стратегічного планування регіонального розвитку, зокрема країнчленів Європейського Союзу, що передбачає проектний підхід щодо його
формування.
У Стратегії визначено основні ключові напрями розвитку області на
6 років. Її розроблено на принципах регіонального партнерства, а саме
обласною робочою групою, до якої увійшли представники структурних
підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, обласних організацій та установ,
райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення), депутатів
Житомирської обласної ради, вчених, громадських активістів (далі – суб’єкти
регіонального розвитку).
Стратегія враховує стан та специфіку соціально-економічного розвитку
області та забезпечує системний і комплексний підхід з метою ефективного
використання наявного потенціалу та подолання проблем, що стримують
динамічний розвиток області. Визначені в ній цілі та завдання, спрямовані на
досягнення сформованого стратегічного бачення розвитку майбутнього області,
а саме:
Житомирщина – промислово-аграрний регіон, що демонструє сталий
економічний розвиток, зростання багатогалузевої промисловості та сільського
господарства, посилення конкурентних позицій. Це регіон із безпечними
умовами проживання, у якому кожна територіальна громада має умови для
розвитку та підвищення стандартів життя.
Вибір для його досягнення стратегічних, операційних цілей та у їх рамках
завдань базувався на регіональних порівняльних перевагах, використанні
визначених можливостей з метою зменшення слабких сторін і розв’язання
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проблем розвитку, пом’якшення ризиків та оптимального використання всіх
наявних ресурсів і усунення дисбалансу всередині регіону.

2. Розвиток сільських територій та
територій навколо міст області

1. Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної
економіки області

Стратегічні
цілі

Операційні цілі

1.1. Розвиток інноваційного
та конкурентоспроможного
промислового сектору

1.2. Зміцнення малого та
середнього підприємництва
1.3. Стимулювання
активізації економіки регіону,
виробництва продукції та
інвестиційного потенціалу

1.4. Розвиток
туризму

внутрішнього

2.1. Підвищення
продуктивності
сільськогосподарського
сектору

Завдання
1.1.1. Створення умов для залучення
інвестицій та збільшення обсягів експорту
продукції
1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу
1.1.3. Забезпечення енергоефективності
1.1.4. Підтримка
альтернативної
енергетики.
1.2.1. Забезпечення умов для підтримки
малих і середніх підприємств та фізичних
осіб-підприємців
1.2.2. Розбудова інфраструктури підтримки
малих та середніх підприємств
1.3.1. Розбудова
потенціалу
для
розроблення нових видів продукції
1.3.2. Створення
умов
для
стійкого
розвитку економіки регіону
1.4.1. Розвиток екологічних видів туризму,
в т.ч. сільського зеленого туризму
1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього
туризму і реклама місцевих туристичних
продуктів
1.4.3. Покращення екологічного стану та
використання рекреаційних зон
2.1.1. Поліпшення організації ринків для
реалізації сільськогосподарських товарів і
зв’язку міст із сільськими територіями
2.1.2. Поліпшення надання послуг для
дрібних
сільгосптоваровиробників
і
організація співробітництва між ними
2.1.3. Сприяння доступу
сільськогосподарським товаровиробникам
до фінансових ресурсів
2.1.4. Технологічне переоснащення діючих
та створення високотехнологічних нових
підприємств з виробництва та переробки
сільськогосподарської продукції
2.1.5. Розвиток органічного сільського
господарства
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Стратегічні
цілі

Операційні цілі

2.2. Розвиток
можливостей
для диверсифікації економіки
у сільській місцевості

3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів
життя населення

2.3. Підвищення
життєздатності сіл, селищ та
малих міст

3.1. Розвиток територій в
інтересах
територіальних
громад
та
єдність
територіального простору

3.2. Підвищення
здатності
населення адаптуватися до
потреб
економіки
та
невиробничого сектору

3.3. Продовження тривалості
активного періоду життя
людини

Завдання
2.2.1. Сприяння розвитку ремесел та
можливостям малих сільськогосподарських
підприємств
2.2.2. Удосконалення підготовки фахівців
для малого бізнесу в сільській місцевості
2.2.3. Організація діяльності сільських
громад,
збереження
та
підтримка
традиційних сільських звичаїв
2.3.1. Створення умов для проживання
молоді на сільських територіях
2.3.2. Сприяння у розбудові зв’язків між
селами і малими містами на основі
спільних інтересів
3.1.1. Мобілізація мешканців громад до
створення
сприятливого
життєвого
середовища
3.1.2. Підвищення загальної свідомості
населення для збереження довкілля
3.1.3. Покращання
інфраструктури
(водопостачання, каналізація, переробка
твердих побутових відходів, дороги
місцевого значення (зв’язок з мережею
транспортних коридорів)
3.2.1. Підготовка трудових ресурсів для
розвитку галузей економіки, відповідно до
потреб регіону
3.2.2. Удосконалення системи підготовки
молоді до умов регіонального ринку праці
3.2.3. Створення умов для вразливих верств
населення до активного суспільного життя
3.3.1. Підвищення суспільної свідомості
населення щодо стану здоров’я
3.3.2. Розвиток
системи
первинної
медицини в сільських територіях
3.3.3. Забезпечення якісною питною водою
населених пунктів, що мають найгостріші
проблеми з водопостачанням та якістю
питної води
3.3.4. Подолання дитячої бездоглядності та
безпритульності

Досягнення стратегічних цілей можливе лише у довгостроковій
перспективі, а тому визначені операційні цілі та у їх рамках завдання, можливі
для реалізації у середньостроковий період, досягнення яких наближатиме
вирішення стратегічних.
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План містить конкретні заходи щодо забезпечення практичної реалізації
Стратегії на середньостроковий період та є сукупністю програм з визначеними
засобами їх реалізації, відповідальністю і часовими рамками впровадження.
Підготовка Плану проводилась з квітня по червень 2015 року обласною
робочою групою, створеною розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 08.04.2015 № 112 (зі змінами), до складу якої увійшли
представники громадськості, науковці, працівники галузевих обласних
структур, депутати місцевих рад та інших суб’єктів регіонального розвитку.
При його формуванні було враховано такі фактори:
1. Наявність в Україні політичної волі до переведення процесів
планування та реалізації політики регіонального розвитку відповідно до
практики Європейського Союзу, викладені у Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020».
2. Затвердження Державної стратегії регіонального розвитку до 2020
року, а відтак необхідність подальшого перегляду регіональних стратегій
розвитку усіх областей України для їх узгодження з новою державною
стратегією.
3. Визначення найбільш важливих напрямів розвитку області та проблем,
які можуть бути вирішені на регіональному рівні, виходячи з повноважень
обласних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
ресурсів, які для цього можуть бути залучені.
4. Відповідність програм, напрямів і проектних ідей регіонального
розвитку, що пропонуються у Плані, для досягнення стратегічних цілей,
визначених у Стратегії.
Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер
втручання:
Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на
основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ,
організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених
сторін.
Спільна участь та зацікавленість – забезпечення широкої соціальної
згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямі
спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а
також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні
інтереси.
Сталість – результат застосування уставлених принципів і
методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і
операційних елементів (цілей, заходів, програм).
Інтеграція – досягнута завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та
забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних
заходів.
Інновація – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з
метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.
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Узгодженість, ієрархія та взаємопов’язаність – передбачення у
планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня
з можливою більшою конкретизацією.
Широке коло зацікавлених сторін регіонального розвитку активно
залучилося до процесу розроблення регіональних ідей проектів, які після їх
оцінки та відбору об’єднані у 3 програми, що відповідають стратегічним цілям,
а у їх рамках – згруповані за напрямами, що відповідають операційним, на
підставі чого сформовано каталог.
Також складовою Програми 3 є підпрограма «Забезпечення розвитку
системи дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів у містах обласного
значення та вторинної і третинної медичної допомоги», до якої включено 4
проектні ідеї, що не увійшли до програм за визначеними напрямами та
відповідають пріоритетним напрямам і завданням області, узгоджених з
Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (пункт 6
додатка 2 до Стратегії «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого
середовища для людини незалежно від місця її проживання»).
Усі програми взаємно доповнюють та посилюють одна одну.
Проекти розроблялися з урахуванням можливих джерел фінансування
(державний, обласний і місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної
допомоги, міжнародних фінансових організацій, приватні та інші інвестиції).
Схожі проекти у ході їх відбору були об’єднані в один, в якому
деталізовано територію впливу та ключові заходи.
Важливим є територіальний аспект реалізації проектів. Вони мають
призводити до зменшення дисбалансів розвитку між окремими
адміністративно-територіальними
одиницями
Житомирської
області,
створювати рівні можливості для чоловіків і жінок, сприяти у збереженні
системи розселення на території області.
План спрямований на використання основних економічних можливостей,
наявних в області та враховує оптимальні способи сприяння сталості –
соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з урахуванням збереження
природних, культурних і історичних ресурсів та надбань.
Внесення змін чи доповнень до Плану проводитиметься з урахуванням
результатів моніторингу його виконання.
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2. Програми Плану
Програма 1. Стійкий
розвиток
конкурентоспроможної економіки області

багатогалузевої

Стан та проблеми
Житомирська область за економічним потенціалом відноситься до
промислово-аграрних регіонів України. В умовах нестабільності законодавства
та браку фінансово-інвестиційного капіталу, існує ризик зниження ділової
активності в області. Основними проблемами в економіці регіону є застарілі
технології, недостатній рівень капіталовкладень, значна енергоємність
виробництва і відносно мала частка продукції з великою доданою вартістю.
Щоб знизити існуючі ризики, економіка області потребує нових інвестицій та
інноваційних рішень, паралельно з підтримкою зростаючого сектору малого та
середнього бізнесу (МСБ), спроможного швидко пристосовуватися до змін у
середовищі та компенсувати відсутність робочих місць в інших секторах. На
сьогодні розвиток МСБ відстає від потреб і потенціалу області, здебільшого у
зв’язку з ускладненою адміністративно-дозвільною системою, низьким рівнем
підприємницьких навичок населення й недоступністю джерел фінансування.
Залучення інвестицій за умови поліпшення бізнес-клімату в Україні та
області, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу зможуть стати
перевагами Житомирщини для подальшого розвитку її багатогалузевої
економіки, враховуючи цілий ряд сильних сторін регіону, зокрема таких як
розвинена магістральна транспортна інфраструктура із значним транзитним
потенціалом, значні запаси корисних копалин в безпосередній близькості від
залізниць та автомобільних шляхів та значні запаси лісів.
Область може використати можливість щодо розвитку і популяризації
сільського, зеленого туризму серед населення України та Європи.
Сильними сторонами регіону, які сприяють у реалізації такої можливості, є
наявність міст з тисячолітньою історією, об’єктів історико-культурної
спадщини, природоохоронних територій.
Усі ці можливості розглядаються як шанс для зростання малих
підприємств виробничого напряму і сфери послуг.
Також актуально стоїть питання сприяння у впровадженні виробництва
енергоносіїв з відновлювальних джерел альтернативної енергії та підвищенні
енергоефективності у житлово-комунальній і бюджетній сферах. Основними
шляхами вирішення є технічне переоснащення комунальної інфраструктури
населених пунктів області, об’єктів охорони здоров’я та освіти.
Програма 1. Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної
економіки області (далі Програма 1) спрямована на вирішення наявних проблем
в економіці області та виконання завдань стратегічної цілі 1.
Основна мета Програми 1 – підвищення спроможності регіону до
залучення інвестиційних ресурсів, підсилення малого та середнього бізнесу,
забезпечення енергоефективності, сприяння у розвитку внутрішнього туризму.
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Структура Програми
Основу Програми 1 складають 37 проектних ідей, згрупованих за
4 напрямами, що відповідають операційним цілям і передбачають:
організаційну підтримку залучення необхідного інвестиційного ресурсу в
економіку, збільшення обсягів експорту продукції, зміцнення інноваційного
потенціалу,
забезпечення
енергоефективності,
підтримку
проектів
альтернативної енергетики;
підвищення ділової активності в регіоні, включаючи забезпечення умов
для підтримки малих і середніх підприємств та фізичних осіб - підприємців,
розбудову інфраструктури для їх підтримки;
підтримку розвитку внутрішнього туризму, як основи розвитку економіки
окремих територій та потенційного джерела додаткових заробітків для
мешканців регіону.
Програма 1. Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки
області
Проекти
Територія, на яку проект матиме
вплив
Напрям 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору
1.1. Територіальна
інвестиційна
Житомирської області
1.2. Проведення щорічного
Житомирській області

схема

Інвестиційного

розвитку
форуму

Житомирська область

у

Житомирська область.

1.3. Створення Центру розвитку експортного потенціалу
Житомирської області

Житомирська область

1.4. Створення інформаційного каталогу інноваційних
пропозицій на основі зв’язку «попит-пропозиція»

Житомирська область

1.5. Створення інноваційних бізнес-інкубаторів у вищих
навчальних закладах

Житомирська область

1.6. Будівництво інженерних мереж індустріального парку
«Коростень»

Місто Коростень та Коростенський район

1.7. Створення індустріального парку «SMOKOVKA»

Місто Житомир та прилеглі до нього населені
пункти

1.8. Покращення
енергозабезпечення
міста
шляхом
будівництва ТП 330 кВ та підведення ЛЕП з метою
створення Індустріального парку «Новопарк»

Місто Новоград-Волинський та НовоградВолинський район

1.9. Реконструкція систем теплопостачання в закладах
бюджетної сфери Житомирської області

Житомирська область

1.10. Проведення енергомоніторингу (енергоаудитів) та
термомодернізації
будівель
бюджетної
сфери
Житомирської області

Житомирська область

1.11. Технічне переоснащення, модернізація, реконструкція
котелень житлово-комунального господарства в населених
пунктах Житомирської області

Житомирська область

1.12. Енергоефективність в місті Житомирі

Місто Житомир

1.13. Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної
сфери міста Житомира

Місто Житомир
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1.14. Розвиток системи теплопостачання міста Житомира

Місто Житомир

1.15. Реконструкція
та
модернізація
водопостачання/водовідведення міста Житомира

Місто Житомир

системи

1.16. Інформаційно-просвітницька програма «Утепліть свою
оселю»

Житомирська область

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

Житомирська область

Напрям 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва
1.18. Удосконалення функціонування
адміністративних послуг

системи

1.19. Створення консультаційного центру
підприємництва в сільській місцевості

для

надання
малого

1.20. Створення обласного центру дослідження
прогнозування розвитку підприємництва

та

Житомирська область
Житомирська область
Житомирська область

1.21. Сприяння у створенні в області бізнес-центру

Житомирська область

1.22. Створення коворкінг-центру
комунікативних заходів

Місто Житомир

для

Напрям 1.3. Стимулювання
інвестиційного потенціалу

інформаційно-

економіки

регіону,

виробництва

1.23. Інноваційний консалтинговий центр «Гармонізатор»

Житомирська область

1.24. Створення
Агенції
Житомирської області

Житомирська область

регіонального

розвитку

продукції

та

Напрям 1.4. Розвиток внутрішнього туризму
1.25. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч. сільського
зеленого туризму

Північна частина Житомирської області

1.26. Аграрно-промисловий і еко-туристичний комплекс
«Рідна домівка»

Житомирський район

1.27. Розвиток та модернізація музейної мережі області

Житомирська область

1.28. Будівництво обласного музею Природи

Житомирська область

1.29. Реставрація приміщення
філармонії ім. С.Ріхтера

Житомирської

обласної

Житомирська область

1.30. Реставраційно-ремонтні роботи з відновленням
функції театру нежитлової будівлі (пам’ятки історії) в м.
Бердичеві на вул. Європейській, 21

Місто Бердичів та Бердичівський район

1.31. Ідентифікація та маркування туристичних
рекреаційних об’єктів Малинського району

Малинський район

та

1.32. Розвиток туристичного комплексу в с. РудняЗамисловицька поблизу геологічного заказника «Камінне
село» в Олевському районі
1.33. Проведення сезонних фестивалів від спілки народних
майстрів, виставкова художня галерея, популяризація
Поліського мистецтва.
1.34. Створення туристично-інформаційного центру в
м. Житомирі як ключового елементу інформаційної
інфраструктури туристичної сфери (пілотний проект)
1.35. Розбудова інфраструктури біля автомобільних пунктів
пропуску «Виступовичі», «Майдан-Копищанський»

Олевський район
Житомирська область з центром у м. Житомирі

Житомирська область

Овруцький та Олевський райони, Житомирська
область в цілому
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1.36. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану р. Здвиж у Брусилівському районі

Села Містечко і Ковганівка Брусилівського
району

1.37. Зробимо Житомирщину чистою

Житомирська область

Напрям 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного
промислового сектору
Подальший розвиток промислового сектору, що є фундаментом для інших
галузей економіки, в умовах конкуренції залежить від активізації інвестиційної
діяльності та впровадження інновацій у виробничі процеси. Тому головним
завданням є підвищення інвестиційної привабливості області та сприяння у
розвитку і зміцненні інноваційного потенціалу, що може забезпечити
конкурентоспроможність промисловості та промислової продукції на зовнішніх
ринках і в кінцевому результаті збільшення обсягів експорту.
Саме з урахуванням цього були відібрані 18 проектів цього напряму, які
спрямовані на:
створення ефективної системи підвищення інвестиційного потенціалу
території і розроблення механізму інвестиційного забезпечення та активізації
соціально-економічного розвитку області забезпечення умов для залучення
інвестицій в економіку області;
створення індустріальних парків, що мають готову інженерну і
транспортну інфраструктуру, як важливого інструменту залучення інвестицій
та з метою започаткування цільовими інвесторами (потенційними учасниками
індустріальних парків) промислового виробництва і в кінцевому результаті
створення нових робочих місць;
проведення оцінки і аналізу інвестиційного потенціалу та створення
територіальної інвестиційної схеми області, проведення інвестиційного форуму
з метою презентації інвестиційного потенціалу області;
створення центру експортного потенціалу з метою сприяння суб’єктам
господарювання у просуванні продукції на нові ринки збуту;
підвищення енергоефективності та сприяння у впровадженні виробництва
енергоносіїв з відновлювальних джерел альтернативної енергії.
Напрям 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва
Малий і середній бізнес уже сьогодні створює найбільшу кількість робочих
місць та переважно наповнює бюджет області, тому сприяння його діяльності та
розвитку мають бути пріоритетними при прийнятті управлінських рішень.
5 проектів включених до цього напряму передбачають:
створення інфраструктури підтримки бізнесу;
створення обласного центру дослідження та прогнозування розвитку
підприємництва;
покращення надання адміністративних послуг.
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Напрям 1.3. Стимулювання економіки регіону, виробництва
продукції та інвестиційного потенціалу
З метою розроблення нових видів конкурентоспроможної продукції
необхідно налагодити співпрацю між підприємствами, вищими навчальними та
науково-дослідними закладами.
У цих процесах значну роль відіграє створення інноваційного
консалтингового центру «Гармонізатор».
Створення агенції регіонального розвитку (АРР) сприятиме об’єднанню
зусиль суб’єктів регіонального розвитку та залученню необхідних фінансових
ресурсів для реалізації проектів регіонального розвитку.
Діяльність АРР дозволить забезпечити:
координацію процесу виконання Стратегії розвитку регіону, плану її
реалізації, відповідно до потреб області із суб’єктами регіонального розвитку;
розбудову організаційних спроможностей з підготовки проектних заявок
серед установ та організацій;
пошук недержавних організацій, залучення позабюджетних (ґрантових)
коштів для впровадження проектів, які є важливими для ефективного розвитку
регіону;
координацію діяльності у сфері регіонального розвитку з центральними
та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
громадськими організаціями.
Цей напрям включає 1 проект і передбачає створення АРР.
Напрям 1.4. Розвиток внутрішнього туризму
Туризм на сьогодні є малорозвиненим сектором економіки області. Однак
в подальшому розвиток окремих його видів є перспективним, адже область має
значну кількість пам’яток історії, культури та архітектури, а також заповідники,
заказники, збережену автентичну історико-культурну спадщину Полісся, що
дозволяє розвивати рекреаційний, історичний і сільський туризм. Проте
незважаючи на ці ресурси, існуючі об’єкти для проживання й дозвілля,
інфраструктура і рівень наявних туристичних послуг не дозволяють
забезпечити достатньо передумов для стабільного зростання цього сектору.
З урахуванням цього здійснено відбір 13 проектів цього напряму, які є
актуальними для покращення всієї туристичної діяльності області і спрямовані
на:
поліпшення якості туристичної пропозиції регіону шляхом розробки
спільними зусиллями зацікавлених сторін туристичних маршрутів, основних
шляхів його розвитку;
проведення інформаційної кампанії з метою приваблення туристів в
область та створення туристичного інформаційного центру у місті Житомирі;
модернізацію музейної мережі області, реконструкцію пам’яток
архітектури;

15

рекламування області як туристично привабливого регіону, шляхом
проведення обласних фестивалів;
створення аграрно-промислового та екологічного туристичного
комплексу.
Часові рамки і засоби реалізації
Програма 1 реалізовуватиметься упродовж 2015–2017 років.
При цьому впровадження проектів, що входять до неї, можливе за
рахунок коштів:
державного бюджету (державного фонду регіонального розвитку);
галузевих державних цільових програм та бюджетних програм
центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток
відповідної сфери в регіонах;
обласного, районних, міських, сільських та селищних бюджетів;
міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;
інвесторів, власних коштів підприємств.
Очікувані результати та показники
Успішна реалізація проектів Програми 1 має сприяти у досягненні таких
результатів:
розроблення територіальної інвестиційної схеми розвитку області;
будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень»;
створення індустріального парку «SMOKOVKA»;
будівництво ТП 330 кВ та підведена ЛЕП з метою створення
індустріального парку «Новопарк»;
створення Центру розвитку експортного потенціалу;
покращення доступності та якості послуг з підтримки бізнесу;
створення інформаційного каталогу інноваційних пропозицій на основі
зв’язку «попит-пропозиція»;
.створення інноваційного консалтингового центру «Гармонізатор»;
створення коворкінг-центру для інформаційно-комунікативних заходів;
створення обласного центру дослідження та прогнозування розвитку
підприємництва;
створення АРР;
проведення реконструкції систем теплопостачання в закладах бюджетної
сфери області;
створення туристично-інформаційного центру;
будівництво обласного музею Природи;
відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Здвиж.
Показники
діюча територіальна інвестиційна схема розвитку області;
кількість діючих індустріальних парків;
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кількість суб'єктів, що беруть участь в інноваційній мережі/кількість
підприємств, які застосовують інновації і технічні удосконалення;
діючий інформаційний каталог інноваційних пропозицій на основі зв’язку
«попит-пропозиція»;
діючий інноваційний консалтинговий центр «Гармонізатор»;
кількість організацій, закладів, установ, що використовують
альтернативні види енергоресурсів в системах теплопостачання;
кількість послуг з підтримки бізнесу, що надаються підприємствам
області;
кількість створених об’єктів підтримки малого та середнього бізнесу в
області;
кількість нових видів продукції, виготовлених у межах області;
обсяг продажів/експорту підприємств області;
діючий Центр розвитку експортного потенціалу області;
діюча АРР;
кількість нових інвестиційних проектів та зацікавлених іноземних
інвесторів;
сума залучених в економіку області іноземних та вітчизняних інвестицій;
кількість нових промислових підприємств в області;
діючий туристично-інформаційний центр;
кількість туристів в області;
кількість проведених сезонних фестивалів від спілки народних майстрів.
Орієнтовний фінансовий план
Вартість, тис. грн.

Назва проектної ідеї
2015

2016

2017

Разом

Напрям 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору
1.1. Територіальна інвестиційна схема розвитку
Житомирської області

100

300

200

600

1.2. Проведення
щорічного
форуму у Житомирській області

200

250

300

750

1.3. Створення Центру розвитку експортного
потенціалу Житомирської області

600

400

200

1200

1.4. Створення
інформаційного
каталогу
інноваційних пропозицій на основі зв’язку
«попит-пропозиція»

50

50

-

100

1.5. Створення інноваційних бізнес-інкубаторів у
вищих навчальних закладах

700

500

200

1400

10093

8000

-

18093

-

4656

10864

15520

Інвестиційного

1.6. Будівництво
інженерних
індустріального парку «Коростень»

мереж

1.7. Створення
«SMOKOVKA»

парку

індустріального
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1.8. Покращення
енергозабезпечення
міста
Новограда-Волинського шляхом будівництва
ТП 330 кВ та підведення ЛЕП з метою створення
індустріального парку «Новопарк»

-

100 000

60 000

160 000

1.9. Реконструкція систем теплопостачання в
закладах бюджетної сфери Житомирської області

22400

15500

13800

51700

1.10. Проведення енергомоніторингу (енергоаудитів)
та
термомодернізації
будівель
бюджетної сфери Житомирської області

2500

6000

6000

14500

1.11. Технічне переоснащення, модернізація,
реконструкція котелень житлово-комунального
господарства в населених пунктах Житомирської
області

20000

20000

24000

64000

-

148103

169260

317363

1.13. Підвищення енергоефективності об’єктів
бюджетної сфери міста Житомира

107489

-

-

107489

1.14. Розвиток системи теплопостачання міста
Житомира

44141

81363

232396

357900

1.15. Реконструкція та модернізація системи
водопостачання/водовідведення міста Житомира

-

95175

158625

253800

2500

6000

6000

14500

-

800

800

1600

1.12. Енергоефективність у місті Житомирі

1.16. Інформаційно-просвітницька
«Утепліть свою оселю»

програма

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

Напрям 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва
1.18. Удосконалення функціонування
надання адміністративних послуг

системи

3682

32600

5916

42198

1.19. Створення консультаційного центру для
малого підприємництва в сільській місцевості

500

500

500

1500

1.20. Створення обласного центру дослідження та
прогнозування розвитку підприємництва

200

500

500

1200

1.21. Сприяння у створенні в області бізнесцентру

500

500

500

1500

1.22. Створення
коворкінг-центру
інформаційно-комунікативних заходів

200

200

100

500

для

Напрям 1.3. Стимулювання
інвестиційного потенціалу

економіки

1.23. Інноваційний
«Гармонізатор»

центр

консалтинговий

регіону,

виробництва

продукції

1 000

1 000

1 000

3 000

-

2306

1400

3706

1.25. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч.
сільського зеленого туризму

-

150

210

360

1.26. Аграрно-промисловий
комплекс «Рідна домівка»

-

531600

531600

1063200

150

300

300

750

1.24. Створення Агенції регіонального розвитку
Житомирської області

Напрям 1.4. Розвиток внутрішнього туризму

і

еко-туристичний

1.27. Розвиток та модернізація музейної мережі
області

та
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1.28. Будівництво обласного музею Природи

-

15 000

20 000

35 000

1.29. Реставрація приміщення Житомирської
обласної філармонії ім. С.Ріхтера

7000

-

-

7000

1.30. Реставраційно-ремонтні
роботи
з
відновленням функції театру нежитлової будівлі
(пам’ятки
історії)
в
м.
Бердичеві
на
вул. Європейській, 21

15194

-

-

15194

1.31. Ідентифікація та маркування туристичних та
рекреаційних об’єктів Малинського району

-

50

50

100

1.32. Розвиток туристичного комплексу в
с. Рудня-Замисловицька поблизу геологічного
заказника «Камінне село» в Олевському районі

10

100

100

210

1.33. Проведення сезонних фестивалів від спілки
народних майстрів, виставкова художня галерея,
популяризація Поліського мистецтва

60

50

40

150

1.34. Створення
туристично-інформаційного
центру в м. Житомирі як ключового елементу
інформаційної
інфраструктури
туристичної
сфери (пілотний проект)

160

100

80

340

1.35. Розбудова
інфраструктури
біля
автомобільних пунктів пропуску «Виступовичі»,
«Майдан-Копищанський»

450

450

450

1350

1.36. Відновлення сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану р. Здвиж у
Брусилівському районі

-

1400

1715

3115

1.37. Зробимо Житомирщину чистою

100

140

160

400

УСЬОГО (37 ПРОЕКТІВ)

239979

1074043

1247266

2561288

Припущення та ризики
Реалізація Програми 1 буде відбуватися у надзвичайно складні для країни
і області в політичному та економічному плані роки. За підсумками 2014 року
спостерігається погіршення макроекономічних показників розвитку української
економіки, прискорення інфляційних процесів. Загальний обсяг виробленої
промислової продукції в Україні порівняно з 2013 роком зменшився на 10,7%.
Ситуація, що склалася в країні на сьогодні, не дозволяє прогнозувати суттєвих
змін розвитку.
Основним припущенням успішності реалізації Програми є наявність
закладених фінансових ресурсів, а також інституційної та людської
спроможності суб’єктів реалізації окремих проектів, а саме:
наявність ресурсів, що будуть виділятися у рамках державних програм,
які реалізовуватимуться через міністерства;
створення АРР, що зможе забезпечувати підтримку та координувати
реалізацію усіх проектів, сприяти у залученні додаткових коштів;
об’єднання зусиль усіх учасників впровадження Стратегії на досягнення
спільного результату;
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спроможність і готовність місцевого населення, установ та організацій
області взяти участь та надати підтримку в реалізації Програми, що дозволить
максимально використати підприємницький потенціал.
Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 1 з
іншими програмами Плану.
До основних ризиків можуть бути віднесені:
фінансова нестабільність у поєднанні з продовженням АТО на сході
України;
критичне падіння ВВП країни (нижче 20% на рік);
зниження інвестиційного рейтингу країни та регіону;
невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів у
бюджеті розвитку;
відсутність фінансування проектів з державного фонду регіонального
розвитку;
низька спроможність потенційних виконавців проектів Програми;
пасивність «агентів регіонального розвитку», зокрема, інституційних
партнерів проектів Програми;
низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів.
Рекомендації
Успіх реалізації кожного проекту ґрунтується на врахуванні державних
(регіональних) та приватних інтересів. Саме тому основною вимогою для
отримання гарних результатів повинно бути поєднання державного і
приватного фінансування з коштами місцевих бюджетів та проектів, програм
міжнародної технічної допомоги. Досить важливим моментом є стовідсоткова
підтримка всіма зацікавленими сторонами та участь у реалізації проектів
Програми 1 підприємців, інвесторів, державних та місцевих органів виконавчої
влади, навчальних закладів, громадських організацій.
Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, Європейського
Союзу), матиме важливе значення для отримання додаткових фінансових
ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і
технічних навичок для реалізації Програми 1.
Доцільним є використання досвіду інших регіонів для прискорення
реалізації проектів, що, в свою чергу, сприятиме в отриманні максимальної
віддачі.
Прискорення економічного зростання тісно пов’язане з загальним станом
розвитку регіону, а також якістю людського капіталу (Програма 3).
Додаткову підтримку окремі території зможуть отримати завдяки розвитку
сільських територій (Програма 2), адже використання потенціалу сільських
територій сприятиме у підвищенні рівня ефективності виробництва в аграрному
секторі, розвитку сільських територій та периферії навколо селищ і малих міст,
що, в свою чергу, підвищить сукупні можливості регіону. Тому, де це можливо,

20

проекти з Програми 1 повинні здійснюватися в тісній координації з заходами в
Програмі 2 та Програмі 3.
Відповідно до Стратегії певні заходи можуть бути враховані в наступний
період планування, а саме:
просування інвестиційного потенціалу області на інвестиційні ринки;
стабільний розвиток підприємств, у тому числі освоєння інноваційних
форм виробництва;
зміцнення енергоефективності в усіх секторах економіки та бюджетній
сфері;
зміцнення туристичної інфраструктури;
координація дій між малими містами, селищами та селами області для
реалізації спільних проектів територіальних громад та органів державної влади.

Програма 2. Розвиток сільських територій та територій
навколо міст області
Стан та проблеми
Аналіз стану економічного і соціального розвитку сільських територій
області свідчить, що незважаючи на окремі позитивні зміни існує багато
проблем, що перешкоджають їх динамічному розвитку.
Основні з них – це недостатні умови для розвитку підприємництва, у
тому числі фермерства, мала кількість обслуговуючих кооперативів,
нерозвинена та зношена комунальна та бюджетна інфраструктура.
Гостро стоїть проблема у створенні районних (сільських) гуртових
ринків, терміналів довготривалого зберігання плодоовочевої продукції,
упорядкованих роздрібних ринків сільськогосподарської продукції поблизу
автомагістралей.
Також потребує вирішення проблема підвищення рівня зайнятості
сільського населення, що значною мірою залежить від структури
сільськогосподарського виробництва як за галузями, так і за розмірами
підприємств. Значна частина сільських мешканців через застосування
інтенсивних агротехнологій позбавлена можливості для працевлаштування, що
веде до подальшої деградації сіл, ускладнення демографічної ситуації та
зменшення тривалості життя сільського населення.
Для розв’язання цих проблем необхідний пошук додаткових можливостей
зайнятості для жителів села як у сільськогосподарському виробництві через
його диверсифікацію, так і в інших секторах регіональної економіки, передусім,
через самозайнятість сільського населення та його залучення до
підприємництва і роботи в малих містах та селищах.
Тому основними шляхами їх вирішення є:
сприяння у створенні районних (сільських) гуртових ринків та
облаштуванні роздрібних ринків сільськогосподарської продукції поблизу
автомагістралей,
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проведення оцінки потреб районів, територіальних громад у
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах та сприяння у їх
створенні;
удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській
місцевості;
розробка і реалізація програм фінансової підтримки суб’єктів малого та
середнього аграрного бізнесу;
забезпечення підтримки фермерських господарств сімейного типу;
підтримка будівництва овочесховищ із сучасними технологіями
довготривалого зберігання;
технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з
виробництва тваринницької продукції;
створення умов для проживання молоді на сільських територіях шляхом
надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським
забудовникам, будівництва та реконструкції дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів, об’єктів фізичної культури і спорту;
створення умов для залучення дітей і молоді до систематичних занять
спортом.
З урахуванням цього відібрані проекти за 3 напрямами.
Структура Програми
Програма 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст
області (далі – Програма 2) об’єднує 24 проекти за 3 напрямами, реалізація яких
передбачає:
організацію ринків для сільськогосподарських товарів;
сприяння в доступі сільськогосподарських товаровиробників до
фінансових ресурсів;
поліпшення надання послуг для дрібних сільгосптоваровиробників і
організація співробітництва між ними;
технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних
нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської
продукції;
сприяння у виробництві органічної сільськогосподарської продукції;
збільшення кількості функціонуючих об’єктів соціальної інфраструктури
на сільських територіях та периферії навколо малих міст та селищ.
Програма 2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області
Проекти

Територія, на яку проект матиме вплив

Напрям 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору
2.1. Розробка бізнес-планів та проектно-кошторисної
документації для створення районних (сільських)
гуртових ринків у Житомирському районі (пілотний
проект)

Житомирський район
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2.2. Облаштування
сільськогосподарської
автомагістралей

роздрібних
продукції

ринків
поблизу

Житомирська область

2.3. Сприяння у
розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів

Сільські території Житомирської області

2.4. Підтримка розвитку суб’єктів господарювання
агропромислового
комплексу
області
шляхом
здешевлення кредитів

Сільськогосподарські товаровиробники
Житомирської області

2.5. Сприяння у розвитку фермерських господарств

Сільські території Житомирської області

2.6. Сприяння у розвитку бджільництва

Сільські території Житомирської області

2.7. Сприяння у будівництві елеваторних комплексів
на території Червоноармійського, ВолодарськоВолинського районів

Червоноармійський, Володарсько-Волинський і
прилеглі райони

2.8. Підтримка будівництва овочесховищ із сучасними
технологіями довготривалого зберігання

Сільські території Житомирської області

2.9. Сприяння у відновленні роботи трьох спиртових
заводів на території області

Житомирська область

2.10. Технологічне
переоснащення
діючих
та
створення нових підприємств
з виробництва
тваринницької продукції

Житомирська область

2.11. Підтримка
виробництва
сільськогосподарської продукції

Сільські території Житомирської області

органічної

Напрям 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості
2.12. Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів
на базі Житомирського обласного навчальнокурсового комбінату

Сільські території Житомирської області

Напрям 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст
2.13. Модернізація спортивної
районах Житомирської області

інфраструктури

у

смт Ємільчине (Ємільчинський район), Малинський
район, смт Володарськ-Волинський (ВолодарськоВолинський район)

2.14. Створення багатофункціональних спортивних
майданчиків із синтетичним покриттям у районах
Житомирської області

Місто Овруч, смт Гранітне (Малинський район),
місто Малин, смт Володарськ-Волинський,
с. Глибочиця та с. Тетерівка (Житомирський район),
с. Курне та с. Кошелівка (Червоноармійський район),
с. Печанівка та смт Романів (Романівський район),
с. Селянщина (Черняхівський район), місто Олевськ,
с. Поліське (Коростенський район), с. Тютюнники
(Чуднівський район.), смт Народичі

2.15. Капітальний ремонт Малинського районного
будинку культури

Малинський район

2.16. Реконструкція Андрушівської дитячої школи
мистецтв

Андрушівський район Житомирської області

2.17. Створення
інформаційно-ресурсних
центрів
доступу до соціально значущої інформації на базі
бібліотек територіальних громад Чуднівського району

Чуднівський район

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

Міста Коростишів, Малин, Новоград-Волинський,
смт Попільня та прилеглі території, ВолодарськоВолинський район
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2.19. Придбання контейнерів та спецтранспорту для
збору та транспортування твердих побутових відходів
у населених пунктах Житомирської області

Місто Житомир, міста обласного значення, міста
районного значення та селища міського типу

2.20. Будівництво та реконструкція дошкільних
навчальних закладів у сільських населених пунктах та
малих містах Житомирської області

Місто Радомишль, с. Білка Коростенського району, с.
Стрижівка та с. Колодязьки Коростишівського
району, с. Дубрівка Баранівського району, с. Тетерівка
та с. Вереси Житомирського району, с. Кишин Олевського
району

2.21. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт)
загальноосвітніх навчальних закладів у сільських
населених пунктах та малих містах Житомирської
області

Місто Олевськ, смт. Любар, смт. Черняхів, смт. Нова
борова
Хорошівського
району,
с.
Бистрик
Бердичівського району, с. Малинівка та с. Йосипівна
Малинського району

2.22. Кредитування
будівництва на селі

Сільські території Житомирської області

індивідуального

житлового

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

Народицький район

2.24. Реконструкція приміщень під житло за адресою
вул. Санаторна, 4, с. Іванівка Житомирського району

Житомирська область

Напрям 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського
сектору
Сільськогосподарський
сектор
області
потребує
збільшення
продуктивності і рентабельності, що сприятиме у підвищенні зайнятості і
доходів сільського населення та підвищенні якості життя на селі.
Напрям включає 10 проектів, які спрямовані на:
створення районних (сільських) гуртових ринків та облаштування
роздрібних ринків сільськогосподарської продукції поблизу автомагістралей;
підтримку розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
підтримку будівництва овочесховищ із сучасними технологіями
довготривалого зберігання;
покращення можливостей малих сільгоспвиробників з продажу продукції;
сприяння у будівництві елеваторних комплексів;
технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з
виробництва тваринницької продукції;
сприяння у створенні фермерських господарств.
Напрям 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у
сільській місцевості.
Розвиток сільських територій складно досягнути, спираючись на
існуючий кадровий потенціал в селах. Необхідно спрямувати зусилля на
збереження наявних трудових ресурсів, підвищення їх кваліфікації,
стимулювання створення нових робочих місць за рахунок самозайнятості, що
дасть можливість диверсифікувати економіку на сільських територіях. Проект
цього напряму спрямований на забезпечення підготовки та перепідготовки
робітничих кадрів.
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Напрям 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст
Недостатньо розвинута соціальна інфраструктура в сільських місцевостях є
однією із ключових причин низького рівня життя і, як наслідок, відтоку
сільського населення та загального його старіння, що створює додатковий тиск
на міста області і прискорює міграцію жителів із малих сіл. Село на теперішній
час неперспективне для молоді.
Також до основних негативних факторів, які впливають на екологічну
безпеку території області слід віднести зростання обсягів твердих побутових
відходів (ТПВ) в населених пунктах області, застосування нероздільного їх
збору.
Органи місцевого самоврядування сільських населених пунктів в умовах
обмеженості ресурсів не в змозі створити належні житлові умови та умови для
здобуття освіти, занять спортом, організацію культурного дозвілля. В окремих
сільських та селищних громадах не вистачає дитячих навчальних закладів,
загальноосвітні заклади розміщені у старих некомфортних приміщеннях,
нерозвинена або взагалі відсутня спортивна інфраструктура.
Напрям включає 12 проектів, які спрямовані на:
будівництво і реконструкцію дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів,
створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і
спортом;
ремонт та реконструкцію закладів культури;
кредитування індивідуального житлового будівництва на селі;
сприяння у розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних
інтересів;
будівництво полігонів твердих побутових відходів.
Часові рамки і засоби реалізації
Програма 2 реалізовуватиметься упродовж 2015-2017 років.
При цьому впровадження проектів, що входять до неї, можливе за
рахунок коштів:
державного бюджету (державного фонду регіонального розвитку);
галузевих державних цільових програм та бюджетних програм
центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток
відповідної сфери в регіонах;
обласного, районних, міських, сільських та селищних бюджетів;
міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;
інвесторів, власних коштів підприємств.
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Очікувані результати та показники
Успішна реалізація проектів, спрямованих на розвиток сільських
територій та територій навколо міст області має сприяти у досягненні таких
результатів:
створення районних (сільських) гуртових ринків та облаштування
роздрібних ринків сільськогосподарської продукції поблизу автомагістралей;
створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
розвиток малого і середнього бізнесу у сільській місцевості;
забезпечення підтримки фермерських господарств сімейного типу;
підтримка будівництва овочесховищ із сучасними технологіями
довготривалого зберігання;
створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції;
створення умов для проживання молоді на сільських територіях шляхом
надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським
забудовникам;
будівництво та реконструкція дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів;
зміцнення потенціалу, зайнятості і доходів домогосподарств в селах,
селищах та малих містах;
поліпшення доступу до фінансових ресурсів в сільському господарстві;
запровадження технологій/підвищення продуктивності праці в сільському
господарстві;
поліпшення розвитку сільських населених пунктів і якості життя в
сільській місцевості;
поліпшення самоорганізації територіальних громад;
поліпшення спортивної діяльності в селах, селищах та малих містах;
створення умов для культурного дозвілля молоді;
забезпечено будівництво полігонів твердих побутових відходів.
Показники
кількість створених районних (сільських) гуртових ринків;
кількість облаштованих роздрібних
продукції поблизу автомагістралей;

ринків

сільськогосподарської

рівень зайнятості сільського населення;
сума доходів сільського населення;
сума наданих пільгових кредитів сільським забудовникам;
кількість проданої сільськогосподарської продукції;
кількість господарств з виробництва органічної сільськогосподарської
продукції;

26

кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
обсяг кредитів, виданих сільгоспвиробникам;
створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції;
кількість самозайнятих молодих людей;
кількість дошкільних навчальних закладів;
кількість нововведених загальноосвітніх навчальних закладів;
кількість нових спортивних об’єктів у селах, селищах та малих містах;
кількість нових закладів культури у селах, селищах та малих містах.
кількість придбаних контейнерів та спецтранспорту для збору та
транспортування твердих побутових відходів;
збудовані 4 полігони твердих побутових відходів.
Орієнтовний фінансовий план
Вартість, тис. грн.

Назва проектної ідеї
2015

2016

2017

Разом

Напрям 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору
2.1. Розробка
бізнес-планів
та
проектнокошторисної документації для створення
районних (сільських) гуртових ринків у
Житомирському районі (пілотний проект)

-

110

400

2.2. Облаштування
сільськогосподарської
автомагістралей

-

1000

2000

2.3. Сприяння розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів

300

500

700

1500

2.4. Підтримка
розвитку
суб’єктів
господарювання агропромислового комплексу
області шляхом здешевлення кредитів

9000

10000

11000

30000

2.5. Сприяння
господарств

960

1000

1100

3060

500

500

500

1500

2.7. Сприяння у будівництві елеваторних
комплексів на території Червоноармійського,
Володарсько-Волинського районів

-

60 000

60000

120000

2.8. Підтримка будівництва
сучасними
технологіями
зберігання

-

1000

1000

2000

-

8000

8000

16000

21700

60192

90000

171892

-

500

800

1300

у

роздрібних
продукції

розвитку

ринків
поблизу

фермерських

2.6. Сприяння у розвитку бджільництва

овочесховищ із
довготривалого

2.9. Сприяння у відновленні роботи
спиртових заводів на території області

трьох

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

органічної

510

3000
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Напрям 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості
2.12. Підготовка та перепідготовка робітничих
кадрів на базі Житомирського обласного
навчально-курсового комбінату

1400

1500

1500

4400

Напрям 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст
2.13. Модернізація спортивної інфраструктури у
районах Житомирської області

5659

5420

5971

17050

2.14. Створення
багатофункціональних
спортивних майданчиків
із синтетичним
покриттям у районах Житомирської області

-

6 000

3 000

9 000

300

1099

1099

2498

2290

-

-

2290

2.17. Створення
інформаційно-ресурсних
центрів
доступу до соціально значущої
інформації на базі бібліотек територіальних
громад Чуднівського району

300

400

600

1300

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

9478

11700

6400

27578

2.19. Придбання контейнерів та спецтранспорту
для збору та транспортування твердих
побутових відходів у населених пунктах
Житомирської області

26010

26010

26010

78030

2.20. Будівництво та реконструкція дошкільних
навчальних закладів у сільських населених
пунктах та малих містах Житомирської області

8548

10960

8873

28381

2.21. Будівництво (реконструкція, капітальний
ремонт) загальноосвітніх навчальних закладів у
сільських населених пунктах та малих містах
Житомирської області

13746

11104

16343

41193

2.22. Кредитування індивідуального житлового
будівництва на селі

500

700

1000

2200

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

5000

10000

5000

20000

2.24. Реконструкція приміщень під житло за
адресою вул. Санаторна, 4, с. Іванівка
Житомирського району

6294

-

-

6294

111985

226585

248896

587466

2.15. Капітальний
ремонт
районного будинку культури
2.16. Реконструкція
школи мистецтв

Малинського

Андрушівської

УСЬОГО (24 ПРОЕКТИ)

дитячої

Припущення і ризики
Програма 2 буде реалізовуватися в надзвичайно складні для країни і
регіону роки – при значному падінні економіки в умовах реформування країни
та наявності зовнішньої агресії. Головними припущеннями Програми 2 є
успішна реалізація реформ, задекларованих Урядом України в Державній
стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року.
Основними факторами успішності реалізації Програми 2 є: доступність
фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, залучення
ресурсів, що виділяються Кабінетом Міністрів України на підтримку
агропромислового комплексу.
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Підвищення спроможності місцевого населення та учасників реалізації
проектів і їх готовність взяти участь та надати підтримку в реалізації Програми
2 є наступним важливим припущенням, що допоможе максимально
використати сільськогосподарський і підприємницький потенціал сільських
територій області.
Участь фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів
розвитку села є особливо важливою для успіху ініціатив зі створення мереж,
таких як сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.
Основні ризики, пов’язані зі здійсненням Програми 2 включають:
низький рівень інвестицій, старіння сільського населення, продовження
демографічного спаду;
нездатність встановити і використовувати зв’язки між селом та містом;
нераціональне використання природних ресурсів в аграрному секторі;
нездатність усунути існуючі недоліки, такі як структурні дисбаланси,
застарілі технології;
недотримання сучасних технологій та невідповідність міжнародним
стандартам у галузі сільського господарства;
небажання інвестувати в сільське господарство;
невстановлення необхідних партнерських відносин з зацікавленими
сторонами у селах, готових підтримати реалізацію конкретних проектів та
програми в цілому;
недостатність знань і управлінської спроможності на місцевому рівні при
реалізації проектів та мобілізації необхідних коштів;
поглиблення економічної кризи.
Рекомендації
Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту та Програми 2 в
цілому базується на розумному врахуванні державних (регіональних) і
приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання державного і
приватного фінансування на додаток до коштів, що надходять з місцевих
бюджетів та проектів і програм міжнародної технічної допомоги.
Участь
проектів
міжнародної
технічної
допомоги
(зокрема,
Європейського Союзу) має важливе значення для надання фінансових ресурсів
та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних
навичок для реалізації Програми 2.
Досвід інших регіонів та країн може прискорити реалізацію проектів і
сприяти в отриманні максимальної віддачі. Є кілька типових проектів, що, як
правило, реалізуються в інших регіонах, та мають позитивні результати,
наприклад, схеми мікрокредитування, створення сільськогосподарських
кооперативів.
Розвиток сільських територій тісно пов’язаний з загальним станом
розвитку регіону, і, передусім економіки (Програма 1), а також якістю
людського капіталу (Програма 3).
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Сільське господарство та туризм у сільській місцевості є
взаємодоповнюючими.
Сільський туризм, який передбачений у Програмі 1 може підвищити
розвиток та диверсифікацію багатьох видів економічної діяльності на сільських
територіях (послуги, ремесла, культура, традиції, виробництво продуктів
харчування тощо).
Відповідно до Стратегії подальші заходи можуть бути враховані у
майбутньому плануванні після реалізації Програми 2:
надання невеликих фінансових ресурсів для сільських підприємців;
зміцнення мереж співпраці у сфері послуг у селах і поліпшення життєвого
рівня сільського населення;
координація між селами, селищами та малими містами для реалізації
спільних проектів.

Програма 3. Розвиток людського капіталу та підвищення
стандартів життя населення
Стан та проблеми
Людський капітал визнаний найціннішим ресурсом, значно важливішим,
ніж природні ресурси або накопичене багатство. Саме людський капітал, а не
матеріальні засоби виробництва, є основним фактором забезпечення
конкурентоспроможності, економічного зростання і розвитку регіону.
Аналіз стану економічного і соціального розвитку людського капіталу
свідчить, що незважаючи на окремі позитивні зміни існує багато проблем, що
перешкоджають поліпшенню стандартів життя населення.
Основні з них – це недостатній рівень екологічної безпеки, недостатність
полігонів твердих побутових відходів та їх промислової переробки, наявність
зношених каналізаційних мереж та малоефективних очисних споруд, що
негативно впливає на безпечні умови проживання.
Багато населених пунктів мають гострі проблеми з водопостачанням та
якістю питної води.
Підготовка кадрів в окремих вищих та професійно – технічних закладах
області за окремими професіями та спеціальностями не відповідає потребам
регіонального ринку праці. Випускники вищих та професійно-технічних
закладів не можуть знайти роботу відразу після закінчення навчання.
Залишається недостатнім забезпечення відповідним обладнанням,
транспортними засобами та кадрами закладів охорони здоров’я, що надають
первинну медичну допомогу. Не завершено реформування вторинної та
третинної медичної допомоги.
Потребують подальшого вирішення питання щодо подолання дитячої
бездоглядності та безпритульності
Основна мета Програми 3. Розвиток людського капіталу та підвищення
стандартів життя населення (далі – Програма 3) – створення спроможності
людського капіталу здатного адекватно відповідати на виклики регіону, щоб
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забезпечувати розвиток різних сфер життєдіяльності Житомирщини.
Передусім, це означає можливість гнучкого забезпечення потреб регіонального
ринку праці, розвиток підприємливості молоді для створення нових робочих
місць, соціальну активність мешканців та їх відповідальне ставлення до
навколишнього природного середовища, а також – більш ефективні
інструменти управління регіональним розвитком.
Програма 3 включає набір проектів та у їх рамках заходів, спрямованих
на досягнення третьої стратегічної цілі Стратегії.
Досягнення цієї цілі передбачається через реалізацію проектів, які
спрямовані на забезпечення високої якості життя.
При належному ресурсному забезпеченні, впровадження Програми 3 вже
у середньостроковій перспективі матиме відчутний вплив на підвищення якості
розвитку людського капіталу області.
Структура Програми
Основу Програми 3 складають 25 проектних ідей, відібраних та
доопрацьованих робочою групою на основі пропозицій, що надійшли від
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, установ та організацій Житомирської області, які згруповані
за 3 напрямами та у окрему підпрограму.
Кожен з проектів стосується окремого аспекту, який має значення для
покращання якості і стандартів життя людей.
Програма складається з трьох напрямів та підпрограми, які передбачають:
мобілізацію мешканців громад до створення сприятливого життєвого
середовища, підвищення загальної свідомості населення для збереження
довкілля, покращення інфраструктури;
підготовку трудових ресурсів для розвитку галузей економіки, відповідно
до потреб регіону, удосконалення системи підготовки молоді до умов
регіонального ринку праці, створення умов для вразливих верств населення до
активного суспільного життя;
підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров’я,
розвиток системи первинної медицини в сільських територіях, забезпечення
якісною питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з
водопостачанням та якістю питної води, подолання дитячої бездоглядності та
безпритульності;
забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх, навчальних
закладів у містах обласного значення та вторинної і третинної медичної
допомоги.

Програма 3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення
Проекти

Територія, на яку проект матиме вплив

Напрям 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність
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територіального простору
3.1. Поліпшення благоустрою у населених пунктах
Житомирської
області
шляхом
активізації
територіальних громад Житомирської області

Житомирська область

3.2. Створення мережі еколого-просвітницьких центрів
на території населених пунктів, що межують з Поліським
природним заповідником

Овруцький, Олевський райони

3.3. Реалізація
Житомирщини»

Житомирська область

програми

«Активні

громадяни

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

Місто Бердичів

3.5. Забезпечення
населених пунктів

Житомирська область

розробки

генеральних

планів

3.6. Розроблення містобудівного кадастру

Житомирська область

3.7. Інформаційно-просвітницька кампанія з формування
екологічної культури

Житомирська область

3.8. Будівництво
сміттєпереробного
Володарсько-Волинському районі

Міста Житомир, Бердичів, Коростень, НовоградВолинський, Малин, прилеглі території до них та
Житомирська область в цілому

заводу

у

3.9. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних
споруд у населених пунктах Житомирської області

Міста Коростишів, Бердичів, Коростень,
смт Попільня Попільнянського, Нова Борова
Володарсько-Волинського, Народичі
Народицького, Ємільчине Ємільчинського районів,
смт Гранітне та с. Федорівка Малинського району

Напрям 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та
невиробничого сектору
3.10. Сприяння у підготовці трудових ресурсів для
розвитку галузей економіки відповідно до потреб регіону

Житомирська область

3.11. Створення навчально-практичного центру на базі
державного навчального закладу «Житомирське вище
професійне технологічне училище»

Житомирська область

3.12. Навчання учнівської молоді професійно-технічних
навчальних закладів підприємницькому мисленню

Житомирська область

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

Житомирська область

Напрям 3.3. Підвищення тривалості активного періоду життя людини
3.14. Створення багатофункціонального спортивнооздоровчого комплексу на базі ДЮСШ з футболу
«Полісся» Житомирської обласної ради

Місто Житомир

3.15. Центральний
стадіон
у
Реконструкція західної трибуни

Місто Житомир та Житомирська область

місті

Житомирі.

3.16. Поліпшення та розширення спортивних об’єктів у
місті Бердичеві для проведення спортивно-масових
заходів

Місто Бердичів

3.17. «Реконструкція комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Новоборівської
селищної ради по вул. Казкова, 42 в смт Нова Борова
Хорошівського району Житомирської області»

Смт. Нова Борова Хорошівського району

3.18. Забезпечення

Житомирська область

закладів

охорони

здоров’я,

що
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надають первинну медичну допомогу, відповідним
обладнанням, транспортними засобами та кадрами
3.19. Будівництво
та
реконструкція
мереж
водопостачання у населених пунктах Житомирської
області,
що
мають
найгостріші
проблеми
з
водопостачанням та якістю питної води

Міста Житомир, Коростень, Малин, Баранівка,
Радомишль, смт Любар, смт Гранітне Малинського
району, смт Великі Коровинці Чуднівського району,
смт Полянка Баранівського району, смт Нова Борова
Хорошівського району, села Радянське, Бенедівка,
Великі Низгірці Бердичівського району, с. Михайлівка
Коростенського району

3.20. Соціальний захист уразливих категорій дітей

Житомирська область

3.21. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа

Житомирська область

3.22. Надання високоякісних освітніх послуг з
використанням наявних ресурсів шляхом модернізації
мережі інтернатних навчальних закладів

Житомирська область

Підпрограма «Забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх, навчальних
закладів у містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги»
6.11. Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з
використанням наявних ресурсів шляхом виконання плану створення освітніх округів та модернізації мережі
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів.
3.22. Реконструкція
загальноосвітніх
навчальних
закладів у містах обласного значення Житомирської
області

Міста Житомир, Малин та Коростень

6.14. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку
дошкільною освітою
3.23. Реконструкція приміщень дошкільних навчальних
закладів міста Житомира

Місто Житомир

6.16. Підвищення якості та рівня конкурентоспроможності вищої освіти, забезпечення функціонування
системи ступеневої (аграрної, технічної, гуманітарної тощо) освіти шляхом утворення науково-освітніх
центрів
3.24. Навчальний корпус №3 медичного коледжу
на вул. Левченка, 25-А у м. Новограді-Волинському –
реконструкція незавершеного будівництва баннопрального комбінату Житомирської обласної ради

Житомирська область

6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної
медичної допомоги
6.27. Модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в області, зокрема шляхом утворення
центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею їх відділень і пунктів постійного та
тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної)
медичної допомоги, централізованих оперативно-диспетчерських служб екстреної медичної допомоги
6.29. Забезпечення створення та функціонування перинатальних центрів другого рівня перинатальної допомоги
згідно із затвердженим в області планом розвитку сфери надання перинатальної допомоги
3.25. Забезпечення якості та доступності вторинної і
третинної медичної допомоги та системи екстреної
(швидкої) медичної допомоги в області

Житомирська область в цілому, міста: Бердичів,
Житомир, Новоград-Волинський, райони:
Житомирський, Новоград-Волинський,
Радомишльський, Романівський та смт Чоповичі
Малинського району

Напрям 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад
та єдність територіального простору.
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Соціальна активність широких кіл мешканців регіону є ключовою
передумовою виникнення нових ідей та мобілізації місцевих ресурсів,
спрямованих на вирішення проблем у територіальних громадах. Основними
інструментами підвищення соціальної активності населення, у тому числі
молоді, є участь у реалізації проектів, важливих для мешканців населеного
пункту. Досвід територіальних громад Житомирської області з впровадження
проектів Європейського Союзу та Програми Розвитку Організації Об'єднаних
Націй “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” демонструє свою значну
ефективність для підвищення соціальної активності мешканців.
До основних негативних факторів, які впливають на екологічну безпеку
території області слід віднести зношеність каналізаційних мереж та очисних
споруд.
Однією з першочергових засад для досягнення успіху в напрямі
забезпечення екологічної безпеки регіону є усвідомлення населенням області
важливості питань, порушуваних в галузі охорони навколишнього природного
середовища та забезпечення благоустрою територій.
Реалізація 9 відібраних проектів цього напряму сприятиме у:
мобілізації мешканців громад до створення сприятливого життєвого
середовища;
підвищенні загальної свідомості населення для збереження довкілля;
покращенні інфраструктури, зокрема, каналізаційних мереж, очисних
споруд, переробки твердих побутових відходів;
підвищенні поінформованості населення про методи ощадливого
споживання природних ресурсів, зокрема питної води, енергоспоживання,
поводження з побутовими відходами.
Напрям 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб
економіки та невиробничого сектору
Економічні процеси, що відбуваються в області, призводять до зміни
кількості та структури робочих місць. Не дивлячись на те, що система освіти та
служба зайнятості докладають чимало зусиль для того, щоб мешканці області
могли знайти собі роботу на регіональному ринку праці усе одно існують
дисбаланси. Реалізація проектів цього напряму сприятиме у створенні умов для
ефективної зайнятості, свідомого вибору молоді майбутнього місця навчання та
їх працевлаштування, завдяки чому будуть створені передумови для
підвищення рівня конкурентоспроможності області.
Відібрані 4 проекти матимуть вплив на:
підготовку трудових ресурсів для розвитку галузей економіки, відповідно
до потреб регіону;
удосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку
праці;
створення умов для вразливих верств населення до активного суспільного
життя.
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Напрям 3.3. Продовження тривалості активного періоду життя
людини
Відповідно для забезпечення потреб населення у цьому напрямі важливе
значення має стан матеріально-технічної бази закладів первинної медичної
допомоги, систем водопостачання, наявність стабільних джерел їх
фінансування та відповідності санітарно-гігієнічним і технічним вимогам.
Реалізація 8 проектних ідей цього напряму передбачає:
зміцнення матеріально-технічної бази для розвитку закладів охорони
здоров’я;
поліпшення водозабезпечення та якості питної води;
популяризація здорового способу життя;
сприяння у проведенні масових спортивних заходів;
подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.
Підпрограма «Забезпечення
розвитку
системи
дошкільних,
загальноосвітніх навчальних закладів в містах обласного значення та
вторинної і третинної медичної допомоги».
До переліку проектів підпрограми включено 4 проектні ідеї, що не
увійшли до визначених напрямів попередніх двох програм та цієї програми і
спрямовані на створення належних умов життєзабезпечення населення. Зокрема
це проекти з реконструкції дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у
містах обласного значення та з розвитку вторинної і третинної медичної
допомоги в області, які відповідають пріоритетним напрямам та завданням
області, узгодженим з Державною стратегією регіонального розвитку на період
до 2020 року (пункт 6 додатка 2 до Стратегії «Забезпечення комфортного та
безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її
проживання»).
Для покращення існуючої ситуації 4 проекти підпрограми передбачають:
проведення реконструкції приміщень дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів у містах обласного значення;
зміцнення матеріально-технічного стану закладів вторинної та третинної
медичної допомоги з метою підвищення якості високоспеціалізованої медичної
допомоги.
Часові рамки і засоби реалізації
Програма 3 реалізовуватиметься упродовж 2015 –2017 років.
Засоби реалізації проектів залежатимуть від тематики, спрямування та їх
змісту. До таких засобів можна віднести впровадження практики міжвідомчої
співпраці, об’єднання ресурсів, проведення конкурсів для підтримки
територіальних громад, виконання пілотних проектів для окремих
територіальних громад та їх співробітництва.
Упровадження проектів Програми 3 можливе за рахунок коштів:
державного бюджету (державного фонду регіонального розвитку);
галузевих державних цільових програм та бюджетних програм
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центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток
відповідної сфери в регіонах;
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;
обласного, районних, міських, сільських та селищних бюджетів;
міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;
інвесторів, власних коштів підприємств.
Очікувані результати та показники
Успішна реалізація Програми 3 дозволить досягнути таких результатів:
розроблені генеральні плани населених пунктів та містобудівний кадастр;
капітально відремонтовані водопровідні мережі та підвищено якість
питної води у найбільш проблемних населених пунктах;
створено мережу еколого-просвітницьких центрів на території населених
пунктів області;
покращено умови виховання дітей у дошкільних закладах та навчання
учнів;
покращено надання медичних послуг у міській та сільській місцевості;
покращено доступність вторинної та третинної медичної допомоги.
Показники
кількість матеріально оснащених професійно-технічних навчальних
закладів;
кількість реконструйованих каналізаційних мереж та очисних споруд у
населених пунктах області;
відсотки скорочення забруднення вод від каналізаційних стоків;
кількість дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на
100 місць;
кількість високоспеціалізованих медичних закладів в області;
кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів з формування
екологічної культури;
кількість модернізованих інтернатних навчальних закладів;
кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб
з їх числа, яким забезпечено захист житлових та майнових прав.
Орієнтовний фінансовий план
Вартість, тис. грн.

Назва проектної ідеї
2015

2016

2017

Разом

Напрям 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність
територіального простору
3.1. Поліпшення благоустрою у населених пунктах
Житомирської
області
шляхом
активізації
територіальних громад Житомирської області

1200

1200

1100

3500
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3.2. Створення
мережі
еколого-просвітницьких
центрів на території населених пунктів, що межують
з Поліським природним заповідником

100

200

200

500

3.3. Реалізація програми
Житомирщини»

150

200

250

600

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

1094

1197

594

2885

3.5. Забезпечення розробки
населених пунктів

5000

15000

20000

40000

4500

4500

4500

13500

100

200

200

500

20

20

–

40

50319

35331

16249

101899

«Активні

громадяни

генеральних

планів

3.6. Розроблення містобудівного кадастру
3.7. Інформаційно-просвітницька
формування екологічної культури

кампанія

3.8. Будівництво сміттєпереробного
Володарсько-Волинському районі

заводу

з
у

3.9. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних
споруд у населених пунктах Житомирської області

Напрям 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та
невиробничого сектору
3.10. Сприяння у підготовці трудових ресурсів для
розвитку галузей економіки відповідно до потреб
регіону

–

200

200

400

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

300

700

1000

2000

3.12. Навчання учнівської молоді професійнотехнічних навчальних закладів підприємницькому
мисленню

20

20

20

60

3.13. Створення умов для вразливих
населення до активного суспільного життя

–

170

170

340

верств

Напрям 3.3. Підвищення тривалості активного періоду життя людини
3.14. Створення багатофункціонального спортивнооздоровчого комплексу на базі ДЮСШ з футболу
«Полісся» Житомирської обласної ради

1 503

9 651

3 870

15 024

3.15. Центральний стадіон у
Реконструкція західної трибуни

8127

–

–

8127

5722

–

–

5722

3.17. «Реконструкція комунального закладу «Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги»
Новоборівської селищної ради по вул. Казкова, 42 в
смт Нова
Борова
Хорошівського
району
Житомирської області»

-

-

10000

10000

3.18. Забезпечення закладів охорони здоров’я, що
надають первинну медичну допомогу, відповідним
обладнанням, транспортними засобами та кадрами

100000

300000

314000

714000

3.19. Будівництво
та
реконструкція
мереж
водопостачання у населених пунктах Житомирської
області, що мають найгостріші проблеми з
водопостачанням та якістю питної води

16537

26332

18100

60969

628

753

904

2285

місті

3.16. Поліпшення та розширення
об’єктів у місті Бердичеві для
спортивно-масових заходів

Житомирі.
спортивних
проведення

3.20. Соціальний захист уразливих категорій дітей
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3.21. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб
з їх числа

1554

2000

2500

6054

3.22. Надання високоякісних освітніх послуг з
використанням
наявних
ресурсів
шляхом
модернізації мережі інтернатних навчальних
закладів

–

500

500

1000

Підпрограма «Забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх,
навчальних закладів у містах обласного значення та вторинної і третинної медичної
допомоги»
6.11. Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з
використанням наявних ресурсів шляхом виконання плану створення освітніх округів та модернізації мережі
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів
3.22. Реконструкція загальноосвітніх навчальних
закладів у містах обласного значення Житомирської
області

7579

3226

-

10805

6.14. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку
дошкільною освітою
3.23. Реконструкція
приміщень
навчальних закладів міста Житомира

дошкільних

9851

13178

7922

30951

6.16. Підвищення якості та рівня конкурентоспроможності вищої освіти, забезпечення функціонування
системи ступеневої (аграрної, технічної, гуманітарної тощо) освіти шляхом утворення науково-освітніх
центрів
3.24. Навчальний корпус №3 медичного коледжу на
вул. Левченка, 25-А у м. Новограді-Волинському –
реконструкція незавершеного будівництва баннопрального комбінату Житомирської обласної ради

-

10666

-

10666

6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної
медичної допомоги
6.27. Модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в області, зокрема шляхом утворення
центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею їх відділень і пунктів постійного та
тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної)
медичної допомоги, централізованих оперативно-диспетчерських служб екстреної медичної допомоги
6.29. Забезпечення створення та функціонування перинатальних центрів другого рівня перинатальної допомоги
згідно із затвердженим в області планом розвитку сфери надання перинатальної допомоги
3.25. Забезпечення якості та доступності вторинної і
третинної медичної допомоги та системи екстреної
(швидкої) медичної допомоги в області

УСЬОГО (25 ПРОЕКТІВ)

59800

79600

65934

205334

274104

504844

468213

1247161

Припущення і ризики
Успішне здійснення Програми 3 також залежить від ефективної реалізації
двох попередніх програм.
Важливим припущенням успішності її реалізації є доступність та
прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а
також доступність іншого передбаченого проектами фінансування для
реалізації проектних ідей.
Реалізація в області міжнародних проектів за підтримки сталого
місцевого розвитку також сприятиме у досягненні позитивних результатів.
Також додаткова передумова – готовність суб’єктів регіонального
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розвитку, державних установ, приватного сектору і населення брати участь у
реалізації відповідних проектів.
Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 3 з
іншими Програмами особливо, з Програмою 1.
Основні ризики в реалізації Програми:
продовження АТО у східних регіонах України;
Державний фонд регіонального розвитку не матиме задекларованих
обсягів фінансування, або процедурно не зможе підтримувати проекти, що
включені до Програми 3;
низька спроможність потенційних виконавців проектів;
низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів.
незначний обсяг практики реалізації проектів співпраці органів місцевого
самоврядування;
не встановлення необхідних партнерських відносин з зацікавленими
сторонами в області, готових підтримати реалізацію конкретних проектів та
програми в цілому;
відсутність знань і управлінської спроможності для реалізації проектів та
успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);
поглиблення економічної кризи.
Рекомендації
Як і по двох попередніх програмах, реалізація цієї Програми вимагатиме
поєднання зусиль з боку місцевих органів влади та місцевого самоврядування,
інвесторів та донорів.
Залучення міжнародних донорів важливе для збільшення джерел
фінансування, а також спроможностей для реалізації проектів, оскільки
подібний досвід інших регіонів та країн може скоротити час, необхідний для
впровадження проектів.
Горизонтальні аспекти, висвітлені у цій Програмі, важливі для
досягнення результатів у сфері покращення якості життя, сприяння у розвитку
та підвищенні життєвих стандартів людини. Реалізація Програми 3 повинна
проводитися за узгодженням з двома попередніми програмами, що забезпечить
стратегічний ефект від їх упровадження.
Зусилля, зроблені в ході її реалізації, матимуть набагато більший вплив,
якщо будуть вчасно впроваджені задекларовані Урядом напрями соціальної
політики та політики в гуманітарній сфері.
Відповідно до Стратегії в наступному періоді планування можуть бути
враховані такі заходи:
розробка систем та інструментів покращення організації ринку праці;
підвищення інформованості щодо здоров’я і способів поліпшення
фізичних умов проживання населення;
підтримка громадської інтеграції та співробітників територіальних
громад.
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3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії
Перелік основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану наведено у
таблиці.
Суб’єкти

Участь у
впровадженні

Участь у
фінансуванні

Участь у
моніторингу і оцінці
(МіО)
Безпосередньо для
проектів зі спільним
фінансуванням

Обласна, районні
державні адміністрації
та органи місцевого
самоврядування
Центральні органи
виконавчої влади

В якості партнерів
здійснення проектів
або бенефіціарів їх
результатів
В якості партнерів
здійснення проектів
для відповідних
галузей

Спільне
фінансування
реалізації
проектів
Спільне
фінансування
проектів, в яких
вони конкретно
зацікавлені

Проекти та програми
міжнародної технічної
допомоги

Надання
(міжнародної)
технічної допомоги
(за потребою)

Спільне
фінансування
більшості
проектів

Безпосередньо для
проектів зі спільним
фінансуванням

Приватні інвестори і
підприємства

Учасники в проектах
з приватним
компонентом в якості
бенефіціарів або
партнерів реалізації
проектів

Фінансовий
внесок в
реалізацію
проектів з
приватним
компонентом

Безпосередньо для
проектів зі спільним
фінансуванням

Спеціалізовані
неурядові організації
(НУО), асоціації та
установи

Управління
проектами у сферах,
де вони можуть
продемонструвати
відповідні
знання / рекомендації

Головним чином
у зв’язку з
заходами зі
збору коштів

Підготовка звітів і
ввідних ресурсів для
моніторингу
відповідних проектів

Вищі навчальні та
наукові заклади

Забезпечення
практичних знань
(ноу-хау), технічної
допомоги

Спільне
фінансування
проектів, в яких
вони зацікавлені

Фахові знання, дані і
статистичні звіти для
моніторингу у
відповідних сферах

АРР (у разі створення)

Розробка описів
проектів, організація
запрошення до торгів,
лобіювання, нагляд

Сприяння у
зборі коштів для
реалізації
Стратегії

Моніторинг реалізації
проектів

Безпосередньо для
проектів зі спільним
фінансуванням
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Каталог проектів
Каталог проектів містить перелік назв та зміст основних проектів, впровадження яких має
важливе значення для успішного виконання цього Плану заходів та Стратегії.
Проекти Програми 1. «Стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної
економіки області»
Проекти напряму 1.1.
промислового сектору

Розвиток

інноваційного

та

конкурентоспроможного

Номер і назва завдання:

1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту
продукції

Назва проекту:
Цілі проекту:

1.1. Територіальна інвестиційна схема розвитку Житомирської області
Створення ефективної системи підвищення інвестиційного потенціалу території
та розроблення механізму інвестиційного забезпечення та активізації соціальноекономічного розвитку області
Житомирська область

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб)
Проектом передбачається здійснення:
оцінки інвестиційного потенціалу території Житомирської області на рівні
адміністративних районів та міст. При цьому буде проведено оцінку
інвестиційної привабливості території, аналіз стану розвитку інвестиційної
діяльності та інвестиційної інфраструктури, досліджено особливості іноземного
інвестування в економіку регіону;
аналізу рівня розвитку та ефективності структури господарського комплексу
Житомирської області. В ході цього аналізу буде досліджено стан розвитку
основних видів економічної діяльності з позицій їх інвестиційної
привабливості, сприйняття інновацій, конкурентоспроможності, впливу на
регіональний розвиток; оцінено прогресивність та перспективність структури
господарського комплексу регіону; досліджено можливості створення сучасних
ефективних форм територіальної організації господарства (індустріальних та
інноваційних кластерів, технопарків, індустріальних парків тощо); визначено
напрями соціально-економічного розвитку районів та міст області;
розроблення інвестиційного механізму реалізації програм соціальноекономічного розвитку регіону на перспективу. При цьому буде визначено
потреби господарського комплексу області в інвестиційних ресурсах;
проаналізовано рівень інвестиційного забезпечення розвитку господарського
комплексу в сучасних умовах та на перспективу; виявлено сучасні проблеми
практичної реалізації інвестиційних проектів у контексті підвищення
ефективності управління інвестиційною діяльністю на внутрішньообласному
рівні; визначено напрями розвитку регіональної мережі сучасної інвестиційної
та ринкової інфраструктури, напрями модернізації та переспеціалізації
господарства області, створення нових об’єктів у відповідно до стратегії
соціально-економічного розвитку області.
Підвищення інвестиційного потенціалу регіону, насамперед за рахунок
зростання обсягів місцевих джерел фінансування; активізації інвестиційної
діяльності на території області, зокрема у напрямі вдосконалення структури
інвестування на рівні адміністративних районів та міст.
Створення інвестиційного механізму реалізації коротко- та середньострокових
програм соціально-економічного розвитку регіону.
Посилення інноваційної спрямованості інвестицій як основи інвестиційноінноваційного розвитку.
Покращення інвестиційного забезпечення сучасних форм територіальної
організації господарства.
Активізація інвестиційних чинників формування полюсів економічного
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Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

розвитку як механізму підйому депресивних районів Житомирщини.
Підвищення рівня інвестиційної забезпеченості перспективних напрямів
розвитку господарства області.
Поліпшення управління інвестиційною діяльністю у районах та містах області.
Оцінка інвестиційної привабливості території.
Аналіз стану розвитку інвестиційної інфраструктури.
Дослідження можливості створення сучасних ефективних форм територіальної
організації господарства (індустріальних та інноваційних кластерів,
технопарків, індустріальних парків тощо).
Визначення напрямів розвитку регіональної мережі сучасної інвестиційної та
ринкової інфраструктури.
Розроблення механізмів активізації інвестиційних чинників формування
полюсів економічного розвитку як механізму підйому депресивних територій
області.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
100
300
200
600
Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародні донори, приватні інвестори
Департамент економічного розвитку та торгівлі та міжнародного
співробітництва Житомирської облдержадміністрації
-
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту
продукції
1.2. Проведення щорічного Інвестиційного форуму у Житомирській області
Інформування учасників Форуму про потенціал та сприятливий інвестиційний
клімат області.
Презентація інвестиційних можливостей та проектів області.
Сприяння у залученні прямих інвестицій та налагодженні довгострокового
співробітництва між вітчизняними та зарубіжними компаніями, зацікавленими
в реалізації перспективних інвестиційних проектів.
Житомирська область
Територіальні громади Житомирської області, суб’єкти господарювання, які
потребують залучення інвестиційних коштів, учасники інвестиційного процесу.
Форум включатиме секційні тематичні обговорення, засідання за круглим
столом та «B2B» зустрічі, на яких будуть розглянуті актуальні питання
залучення інвестицій у перспективні галузі регіону. В рамках форуму будуть
організовані стенди та презентації, що демонструватимуть інвестиційний
потенціал окремих галузей економіки області та області в цілому. Планується
проведення виставки продукції підприємств області. Крім того, будуть
організовані ознайомчі поїздки на окремі промислові підприємства області, що
наочно представляють практичну реалізацію інвестиційних можливостей
області. За результатами пленарного засідання форуму будуть підбиті
підсумки.
Промоція інвестиційного потенціалу області.
Налагодження нових контактів між суб’єктами господарювання області та
іноземними інвесторами.
Залучення інвестицій в економіку області.
Розвиток інфраструктури регіону.
Створення нових робочих місць та збільшення надходжень платежів до
бюджету.
Підготовка концепції проведення форуму.
Вибір та оренда місця для проведення форуму.
Організація піар-кампанії, інформаційного забезпечення.
Запрошення та поселення учасників.
Розроблення та друк промоційної продукції (буклети, брошури, стенди,
презентації тощо).
Забезпечення транспорту та харчування для учасників форуму.
Організація та проведення секційних тематичних обговорень, засідань за
круглим столом, «B2B» зустрічей та ознайомчих поїздок на окремі промислові
підприємства області.
Проведення урочистих заходів форуму.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
200
250
300
750
Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти
міжнародних фінансових організацій
Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва
Житомирської облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети
рад міст обласного значення, громадські організації, установи
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту
продукції
1.3. Створення Центру розвитку експортного потенціалу Житомирської області
Надання сприяння в просуванні продукції і послуг експортоорієнтованих
підприємств області на ринки іноземних держав.
Надання організаційної, правової та консультативної підтримки при укладенні
зовнішньоекономічних контрактів.
Розвиток зовнішньої торгівлі регіону.
Житомирська область
Територіальні громади Житомирської області, підприємства та суб’єкти
підприємницької діяльності
Створення Центру розвитку експортного потенціалу Житомирської області
(Центр)
викликано
пошуком
нових
ринків
збуту,
дослідженням
попиту/пропозиції ринків Азії, Африки, Латинської Америки тощо та
активізацією торгівлі з країнами Європейського Союзу.
Створення умов для диверсифікації експортно-імпортних операцій.
Збільшення обсягів експорту.
Зміцнення торгівельних зв’язків, налагодження контактів з потенційними
партнерами, а також підвищення конкурентоспроможності економіки
Житомирської області.
Підготовка концепції Центру (напрями роботи, організаційна структура) і
кошторису витрат, обрання керівних органів, визначення плану роботи,
матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності.
Створення і регулярне оновлення регіонального веб-ресурсу з підтримки
експорту.
Створення Методичного довідника для починаючих експортерів.
Формування спеціалізованої регіональної бази даних експортоорієнтованих
промислових підприємств, у т.ч. суб'єктів малого та середнього підприємництва,
для використання в роботі Центром.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
600
400
200
1200
Кошти і майно засновників, державний бюджет, обласний бюджет, місцеві
бюджети, спеціальні державні фонди, міжнародна технічна допомога
Житомирська облдержадміністрація, Житомирська обласна рада, департамент
економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської
облдержадміністрації, торгово-промислова палата Житомирської області,
зацікавлені громадські організації Житомирської області
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу
1.4. Створення інформаційного каталогу інноваційних пропозицій на основі
зв’язку «попит-пропозиція»
Налагодження належної взаємодії між суб’єктами інноваційної діяльності та
підприємствами області.
Впровадження результатів науково-технічної діяльності.
Популяризація інноваційного потенціалу та підвищення обізнаності у сфері
інноваційної діяльності.
Житомирська область
Підприємства Житомирської області, що здійснюють інноваційну діяльність.
Територіальні громади Житомирської області.
Потенційні інвестори Житомирської області.
Вищі навчальні заклади та наукові установи Житомирської області.
Проект передбачає формування бази запитів на розробку технологій (як в
електронному, так і в друкованому вигляді), потребу в яких мають підприємства
Житомирської області, з наступною передачею її до ВУЗів та інших наукових
установ області з метою налагодження належної взаємодії між суб’єктами
інноваційної діяльності та підприємствами області.
Підготовлено анкети для визначення потреб підприємств області в наукових
розробках.
Сформовано базу попиту на інноваційні розробки.
Виготовлено каталог інноваційних пропозицій на основі зв’язку «попитпропозиція».
Поліпшено взаємодію між бізнесом та наукою.
Проведення аналізу на предмет визначення попиту у виробничих підприємств
області на розробку нових технологій.
Збір та зведення запитів підприємств на розробку технологій.
Друк каталогу інноваційних пропозицій на основі зв’язку «попит-пропозиція».
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
50
50
100
Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, публічно-приватне
партнерство, бізнес, міжнародні донори
Житомирська облдержадміністрація, вищі навчальні заклади, підприємства
області
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу
1.5. Створення інноваційних бізнес-інкубаторів у вищих навчальних закладах
Підтримка, створення і впровадження нових технологій та інформаційних
систем, конкурентоздатних на світовому ринку, а також інноваційної
діяльності, спрямованої на структурну перебудову економіки.
Сприяння у створенні, становленні і розвитку інноваційних підприємств
шляхом надання їм навчально-тренінгової та консультативної допомоги,
організації професійної підготовки спеціалістів малого та середнього бізнесу.
Житомирська область
Підприємства, що здійснюють інноваційну діяльність у Житомирській області.
Територіальні громади Житомирської області.
Потенційні інвестори Житомирської області.
Вищі навчальні заклади та наукові установи Житомирської області.
Проект передбачає створення нового суб'єкта інфраструктури підтримки
представників малого підприємництва, які займаються інноваційною
діяльністю (здійснюють впровадження інноваційних ідей та винаходів на
початкових етапах і реалізують на цій основі інноваційні проекти), а також
здійснює підтримку підприємців на початковій стадії їх діяльності шляхом
надання допомоги в пошуку нежитлових приміщень і консультаційних,
бухгалтерських, юридичних та інших послуг.
Cтворено нові робочі місця.
Створено найбільш сприятливі умови для стартового розвитку малих
інноваційних підприємств шляхом надання комплексу послуг і ресурсів.
Підвищено загальний рівень соціально-економічного розвитку області та її
інвестиційну привабливість.
Надання допомоги суб'єктам малого підприємництва, які займаються
інноваційною діяльністю, нежитлових (офісних, виробничих, складських)
приміщень бізнес-інкубатора, меблів, офісного обладнання, інформаційнокомунікаційних мереж, оргтехніки, а також наукового і технологічного
устаткування.
Здійснення консультаційних послуг з питань оподаткування, бухгалтерського
обліку, кредитування, правового захисту і розвитку підприємства, бізнеспланування, підвищення кваліфікації та навчання.
Проведення експертиз інноваційних проектів (науково-технічна, екологічна,
комерційна).
Здійснення інформаційного забезпечення.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
700
500
200
1400
Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, публічно-приватне
партнерство, бізнес, міжнародні донори
Інноваційні підприємства, вищі навчальні заклади та інші наукові установи
Житомирської області, місцеві органи державної влади
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Номер і назва завдання:

1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу

Назва проекту:
Цілі проекту:

1.6. Будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень»
Створення умов (інженерної інфраструктури) у м. Коростені для
започаткування
цільовими
інвесторами
(потенційними
учасниками
індустріального парку) промислового виробництва у таких сферах, як
приладобудування, легка, деревообробна промисловість, логістика та інші
(даний перелік може бути змінений та/або доповнений відповідно до
актуальних потреб громади).
суб’єктів господарювання, що працюватимуть в межах індустріального парку.
Місто Коростень і Коростенський район

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Згідно з концепцією індустріального парку «Коростень», отримують вигоду
3,5 тис.осіб, що будуть працювати на новостворених промислових
підприємствах та члени їх сімей.
Проектом передбачається розроблення проектно-кошторисної документації та
безпосереднє будівництво інженерних комунікацій, а саме: водопостачання,
водовідведення, постачання електричної енергії та будівництво дорожньої
інфраструктури (проїзної частини та тротуарів). Це допоможе скоротити
витрати виробництва усіх суб’єктів господарювання, що працюватимуть у
межах індустріального парку
Збільшення протяжності міських доріг з твердим покриттям на 540 м, водогону
та каналізації – на 1070 м, оснащених відповідною інфраструктурою,
забезпечення загальної потреби електроенергії до 5,6 МВт.
Залучення 63,0 млн.дол. США прямих інвестицій та створення нових
високопродуктивних робочих місць.
Надходження до бюджетів усіх рівнів складе 13,8 млн.грн. на рік.
Проведення конкурсу з вибору керуючої компанії.
Розробка комплекту документації (ТЕО) розвитку інженерної інфраструктури
індустріального парку «Коростень» площею 42,2 га, яка згідно з Генеральним
планом міста віднесена до зони промислової забудови.
Будівництво проектованих інженерних мереж індустріального парку
«Коростень».
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
10 093,0
8 000,0
–
18 093,0
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), міський
бюджет, кошти інвесторів
Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва
Житомирської облдержадміністрації, виконавчий комітет Коростенської
міської ради, ДБУ «Житомирський регіональний центр з інвестицій та
розвитку» (партнери), ГО «Асоціація індустріальних парків України»
(партнери), інвестори
Індустріальний парк «Коростень» внесений до реєстру індустріальних парків
України
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу
1.7. Створення індустріального парку «SMOKOVKA»
Залучення інвестицій для сталого просторового і економічного розвитку міста
Житомира
Місто Житомир та прилеглі до нього території
Населення міста Житомира та прилеглих до нього територій, суб’єкти
підприємницької діяльності, інвестори
Створення індустріального парку в місті сприятиме у:
створенні сприятливих умов для започаткування промислового виробництва;
адаптації нових підходів до виробництва, управління виробничим процесом,
новітніх технологій і ноу-хау;
розвитку комунальної інфраструктури, збільшенні енергетичних потужностей
міста;
запровадженні енергоефективних проектів;
підвищенні інвестиційної привабливості міста та активізації інвестиційної
діяльності;
створенні нових робочих місць, в тому числі висококваліфікованих;
розвитку малого і середнього бізнесу;
наповненні державного та місцевих бюджетів.
Створено індустріальний парк «SMOKOVKA».
Залучено прямі інвестиції (близько 1,5 млн. дол. США прямих інвестицій на
1 га, що в сумі складає близько 33,1 млн. дол. США.)
Вибір території.
Підготовка та затвердження концепції індустріального парку.
Прийняття рішення про створення індустріального парку.
Включення до загальнодержавного реєстру індустріальних парків України.
Пошук та визначення керуючої компанії. Укладення договорів.
Пошук та визначення інвестора, укладення договорів.
Отримання дозволів, проходження погоджувальних процедур з метою
забезпечення започаткування учасниками індустріального парку промислового
виробництва.
Упорядкування під’їзних шляхів та прокладання інженерних мереж для
учасників індустріального парку.
Початок виробництва в межах індустріального парку.
Поширення інформації про діяльність індустріального парку.
Опрацювання можливості розширення меж індустріального парку.
Розширення індустріального парку.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
–
4656,0
10864,0
15520,0
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), міський
бюджет, кошти інвесторів
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
Проект реалізується відповідно до вимог Закону України «Про індустріальні
парки», постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 № 216 «Про
затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального
(промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків»
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу
1.8. Покращення енергозабезпечення міста Новограда-Волинського шляхом
будівництва ТП 330 кВ та підведення ЛЕП з метою створення Індустріального
парку «Новопарк»
Ліквідація
дефіциту
електроенергії,
забезпечення
надійності
електропостачання, можливість залучення інвестицій у промислове та цивільне
будівництво. Забезпечення надійності електропостачання об’єктів І категорії,
створення умов для економічного розвитку міста.
Місто Новоград-Волинський та Новоград-Волинський район
Населення міста Новограда-Волинського (56 тис. осіб), Новоград-Волинського
району (46 тис. осіб)
У місті Новограді-Волинському та Новоград-Волинському районі гострою є
проблема якості електроенергії та надійності електропостачання в зв’язку з
приєднанням до ПС 110/30/10 кВ «Новоград-Волинський» навантаження двох
підстанцій 110 кВ фірми «CERSANIT» та «Тягова» (Південно-Західна
залізниця) потужністю до 20 МВт. Знеструмлення лінії до компанії
«CERSANIT» може впливати на міжнародні відносини.
Поліпшення енергозабезпечення міста дасть можливість впровадити проект зі
створення на території Новоград-Волинського району Індустріального парку
«Новопарк», реалізувати ряд намічених інвестиційних проектів, залучити нових
інвесторів, покращити економіку міста, району, області, підвищити добробут
населення.
Покращення енергозабезпечення міста Новограда-Волинського та НовоградВолинського району.
Створення 5,0 тис. нових робочих місць.
Будівництво ТП 330 кВ та підведення ЛЕП
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
100 000
60 000
160000
Державний бюджет, міський та районний бюджети
ДП «НЕК «Укренерго», ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» , Новоград-Волинська
міська рада, Новоград-Волинська районна рада
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

1.1.3. Забезпечення енергоефективності
1.9. Реконструкція систем теплопостачання в закладах бюджетної сфери
Житомирської області
Підвищення енергоефективності області шляхом реалізації заходів щодо
заміщення споживання природного газу альтернативними видами палива в
закладах бюджетної сфери
Житомирська область
Діти дошкільного віку та учні, працівники дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів, працівники та пацієнти закладів охорони здоров’я
В умовах залежності економіки держави від імпорту паливно-енергетичних
ресурсів, постійного зростання їх вартості вирішення проблеми підвищення
ефективності використання енергоносіїв, ощадливого та господарського
ставлення до їх споживання набуло життєвої ваги. Житомирщина має
великий потенціал в сфері енергозбереження, найбільш ефективними для
нашого регіону є проекти, спрямовані на заміщення природного газу
альтернативними видами палива, що дозволить суттєво зменшити
використання дорогого імпортованого газу та при цьому раціонально
використовувати свої природні ресурси.
Економія бюджетних коштів за рахунок часткового заміщення природного
газу місцевими видами палива.
Ефективне використання природного потенціалу області.
Крок до енергетичної незалежності області.
Створення сприятливих умов для реалізації заходів з енергозбереження.
Проведення інвентаризації газових котелень області.
Проведення робіт щодо реконструкцій систем теплопостачання в найбільш
енергоємних бюджетних закладах.
Популяризація альтернативної енергетики.
Реконструкція систем теплопостачання ЗОШ №4, пров. Дмитрова 1,
ДНЗ №5 "Веселка" на вул. Героїв у місті Малин. Будівництво котельні на
твердому паливі Івницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на
вул. Верескова, 1 в с. Івниця Андрушівського району. Будівництво котельні
на твердому паливі Городківської ЗОШ І-ІІІ ст. на вул. Шкільна, 28 в
с. Городківка Андрушівського району. Реконструкція існуючих вільних
приміщень Старокотельнянської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини під котельню на твердому паливі на вул. Житомирській, 7 в
с. Стара Котельня Андрушівського району. Реконструкція гаражного
приміщення Червоненської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини під котельню на твердому паливі на вул. Жовтневій, 6 в
смт Червоне
Андрушівського
району.
Реконструкція
системи
теплопостачання з встановленням теплогенератора модульного для
опалення ДНЗ "Мрія" на вул. Лермонтова, 14 в смт Першотравенськ
Баранівського району. Капітальний ремонт топкової ДНЗ по вул. Кірова,16
в смт Кам'яний Брід Баранівського району. Капітальний ремонт системи
електроопалення в приміщенні Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Іванківці
Бердичівського району. Капітальний ремонт системи електроопалення в
приміщенні Великонизгірецької ЗОШ І-ІІІ ст. в с. В. Низгірці
Бердичівського
району.
Модернізація
(реконструкція)
системи
теплопостачання
з
встановленням
теплогенератора
модульного,
працюючого на альтернативних видах палива в ЦРЛ Бердичівського району.
Переведення котельні Брусилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на альтернативний
вид опалення. Капітальний ремонт котельні Володарськ-Волинської
гімназії. Переведення котельні Осівецького НВК на альтернативний вид
опалення. Капітальний ремонт котельні Новоборівського Центру розвитку
дитини "Казка" по вул. Кірова, 2 в смт Нова Борова ВолодарськоВолинського району. Капітальний ремонт топкової корпусу дитячого садка
«Сонечко» Іршанського НВК «Гімназія - ДНЗ» Володарсько-Волинського
району. Капітальний ремонт топкової корпусу початкової школи
Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» Володарсько-Волинського району.
Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора
модульного для опалення корпусу дитячого садка «Білочка» та корпусу
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гімназії Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» Володарсько-Волинського
району. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням
теплогенератора модульного для опалення Центру первинної медикосанітарної допомоги на вул. Шевченка, 42 в смт Володарськ-Волинський.
Капітальний ремонт котельні з встановленням твердопаливного котла
Ємільчинської ЦРЛ на вул. 1-го Травня, 133 в смт Ємільчине. Котельня
Рихальської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул. Центральна, 2 в
с. Рихальське Ємільчинського району – капітальний ремонт. Капітальний
ремонт котельні Ємільчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Ємільчинської районної ради на вул. Шевченка, 4 смт Ємільчине.
Капітальний ремонт котельні Степанівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №1 Ємільчинської районної ради на вул. Рад, 90 в
с. Степанівка Ємільчинського району. Капітальний ремонт котельні та
системи опалення Варварівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Ємільчинської районної ради на вул. Центральна, 2 в с. Варварівка
Ємільчинського району. Капітальний ремонт котельні Василівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів по вул. Центральна, 2 в с. Василівка Житомирського району
(коригування). Капітальний ремонт котельні Троянівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів. Капітальний ремонт котельні Малозубівщинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коростенського району. Капітальний
ремонт котельні Білківської середньої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів «Школа Володимира Матвієнка» Коростенського району.
Капітальний ремонт котельні Стрижівського НВК «ЗОШ I- II ступенівколегіум» в с. Стрижівка Коростишівського району. Капітальний ремонт
котельні Студеницької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Студениця Коростишівського
району. Капітальний ремонт котельні Великодеревичівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів в с. В. Деревичі Любарського району. Капітальний ремонт
котельні Мотовилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в Любарського району.
Капітальний ремонт котельні Любарської ЦРЛ на вул. Медична, 5 в
с. Старий Любар Любарського району. Капітальний ремонт котельні
Народицької ЦРЛ смт Народичі вул. Свердлова, 115. Реконструкція системи
теплопостачання Федорівського ЗНВК «Школа сад». Капітальний ремонт
котельні Народицької гімназії в смт Народичі вул. Гагаріна, 9. Капітальний
ремонт котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт Городниця Новоград-Волинського
району. Капітальний ремонт котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Нова
Романівка Новоград-Волинського району. Капітальний ремонт котельні
ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Броницька Гута Новоград-Волинського району.
Капітальний ремонт котельні амбулаторії в с. Слобода-Романівська
Новоград-Волинського району. Реконструкція котельні Ігнатпільської
ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Ігнатпіль Овруцького району. Реконструкція
котельні Кирданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з переводом на альтернативні
види палива в с. Кирдани Овруцького району. Реконструкція системи
теплопостачання із встановленням тепло генератора модульного для
опалення приміщень Копищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
на вул. Партизанська, 31 у с. Копище Олевського району. Капітальний
ремонт котельні Андрушівської ЗОШ І-ІІІ ступеня Попільнянського району,
вул. Жовтнева, 1 в с. Андрушки. Капітальний ремонт котельні Жовтневої
ЗОШ І-ІІІ ступеня Попільнянського району, вул. Першотравнева, 5 у
с. Жовтневе. Капітальний ремонт котельні Романівської ЗОШ І-ІІІ ступеня,
вул. Рильського, 1 у с. Романівка Попільнянського району. Капітальний
ремонт котельні Макарівської ЗОШ І-ІІІ ступеня на вул. Перемоги, 1 в
с. Макарівка Попільнянського району. Капітальний ремонт котельні
Кочерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Кочерів Радомишльського району.
Капітальний ремонт котельні Краснобірської ЗОШ І-ІІІ ступенів в
с. Краснобірка Радомишльського району. Капітальний ремонт котельні
Романівського ліцею на вул. Фрунзе, в смт Романів. Капітальний ремонт
котельні Булдичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у Романівському районі.
Капітальний ремонт котельні Миропільської гімназії у Романівському
районі. Капітальний ремонт котельні Врублівського ліцею у Романівському
районі. Капітальний ремонт котельні Ягнятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів в
с. Ягнятин Ружинського району. Капітальний ремонт котельні Бистрицької
ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Бистрик Ружинського району. Капітальний ремонт
котельні Чорнорудської ЗОШ І-ІІ ступенів у Ружинському районі.
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Період реалізації:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Капітальний ремонт котельні Топорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у
Ружинському районі. Реконструкція системи теплопостачання з
встановленням
теплогенератора
модульного,
працюючого
на
альтернативних видах палива в Забрідській ЗОШ І-ІІІ ступенів у
Черняхівському районі. Капітальний ремонт котельні з встановленням
твердопаливного котла в Краснопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів в
с. Краснопіль Чуднівського району. Капітальний ремонт котельні з
встановленням твердопаливного котла в Великокоровинецькій ЗОШ
І-ІІІ ступенів в с. Великі Коровинці Чуднівського району. Реконструкція
системи теплопостачання з встановленням блочно-модульної котельні для
опалення Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Вільшанка Чуднівського
району.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
22400
15500
13800
51700
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві
бюджети, міжнародні фонди, інвестиції
Житомирська
обласна
рада,
Житомирська
облдержадміністрація,
райдержадміністрації, районні ради, міські ради міст обласного значення,
підприємства області, виробники сучасних твердопаливних котлів
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.1.3. Забезпечення енергоефективності
1.10. Проведення енергомоніторингу (енергоаудитів) та термомодернізації
будівель бюджетної сфери Житомирської області
Термомодернізувати будівлі бюджетної сфери
Житомирська область
Працівники організацій бюджетної сфери, отримувачі послуг цих організацій
Стратегічним завданням національної економіки України є забезпечення
економного використання енергетичних ресурсів. Термомодернізація будинків
бюджетної сфери допоможе в значній мірі скоротити споживання енергетичних
ресурсів. Термомодернізація полягає в утепленні зовнішніх стін, дахів, заміні
застарілих вікон та дверей. Розроблення проектів термомодернізації будівель
бюджетної сфери дасть можливість підвищити опір теплопередачі будівель до
оптимальних значень, що призведе до економії енергоресурсів, і, як наслідок,
економії бюджетних коштів. В рамках запропонованого проекту планується
провести енергетичні аудити споруд, що перебувають у комунальній власності
з подальшою їх тепломодернізацією з використанням найбільш ефективних
сучасних методів утеплення.
Скорочення
енергоспоживання
шляхом
ощадливого
використання
енергетичних ресурсів.
Підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ.
Зменшення бюджетних видатків на енергоносії.
Проведення енергетичних аудитів бюджетних установ (організацій).
Розроблення проектів термомодернізації.
Розроблення бази даних будівель бюджетних установ з метою проведення
комплексної оцінки їх потенціалу.
Термомодернізація об’єктів бюджетної сфери.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
2500
6000
6000
14500
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві
бюджети, міжнародні фонди, інвестиції
Житомирська
обласна
рада,
Житомирська
облдержадміністрація,
райдержадміністрації, районні ради, міські ради міст обласного значення
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.1.3. Забезпечення енергоефективності
1.11. Технічне переоснащення, модернізація, реконструкція котелень житловокомунального господарства в населених пунктах Житомирської області
Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом заміщення природного
газу енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та
альтернативних видів палива, зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів
шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів,
зокрема оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей,
запровадження сучасних енергоефективних технологій.
Житомирська область
Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб)
Скорочення споживання природного газу шляхом переводу засобів
теплопостачання на альтернативні види палива, оновлення основних фондів,
модернізація виробничих потужностей, запровадження енергоефективних
технологій, зменшення втрат теплової енергії шляхом заміни існуючих
теплових мереж, підвищення надійності та якості теплопостачання.
Зменшення витрат природного газу та суттєве зменшення витрат електричної
енергії, зменшення шкідливих викидів СО та NОх в атмосферу, збільшення
надійності та терміну експлуатації зовнішніх теплових мереж, зниження
соціальної напруги серед населення щодо оплати комунальних послуг.
Забезпечення систематичного (щорічного) зменшення енергоємності продукції
теплопостачання, робіт і послуг у сфері ЖКГ, в тому числі природного газу.
Суттєве зменшення втрат теплової енергії в зовнішніх теплових мережах.
Реалізація пілотних проектів з найбільш ефективних рішень щодо виробництва
і споживання енергетичних ресурсів.
Сприяння у реалізації збалансованої цінової політики на продукцію та послуги
теплопостачання, яка має забезпечити покриття витрат на їх виробництво.
Реконструкція системи теплопостачання з встановленням теплогенератора
модульного на вул. Котовського 88-А, в м. Бердичеві.
Модернізація котельні з встановленням електрокотла на вул. Семашко 8,
м. Коростень. Модернізація котельні з технічним переоснащенням на
вул. Мануїльського 5, вул. К. Маркса 61, м. Коростень. Модернізація котельні з
встановленням конденсаційних котлів на вул. Грушевського 52, м. Коростень.
Модернізація котельні з встановленням конденсаційних котлів на
вул. К.Маркса 4, м. Коростень.
Реконструкція котельні на вул. Пушкіна, 14 в м. Новограді-Волинському.
Реконструкція існуючої котельні по вул. Шкільна, 3 м .Андрушівка, яка
працює на природному газі зі встановленням котлів на твердому паливі.
Переведення котельні КП "Тепломережа" на альтернативний вид опалення
Брусилівський район. Капітальний ремонт топочної адмінприміщення
селищної ради на вул. Леніна, 9а в смт Нова Борова Володарсько-Волинського
району. Модернізація (реконструкція) котельні з переведенням на
альтернативні види палива в смт Озерне Житомирського району. Капітальний
ремонт котельні адмінприміщення Романівської районної ради. Технічне
переоснащення котельні з переведенням на альтернативні види палива в
смт Головине Черняхівського району.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
20000
20000
24000
64000
Державний бюджет, місцеві бюджети
Департамент
житлово-комунального
господарства
Житомирської
облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.1.3. Забезпечення енергоефективності
1.12. Енергоефективність в місті Житомирі
Підвищення
надійності
роботи
комунального
підприємства
«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, зменшення
енергоємності та поліпшення якості надання послуг з теплопостачання та
гарячого водопостачання мешканцям міста шляхом розвитку системи
теплопостачання м. Житомира. Зменшення викидів СО2.
Місто Житомир
Населення міста Житомира (269,3 тис. осіб)
Найбільш енергоємною та високозатратною підгалуззю житловокомунального господарства міста Житомира є система централізованого
теплопостачання. В умовах стрімкого росту цін, в першу чергу на природний
газ
та
електроенергію,
проблема
кардинального
реформування
теплоенергетики міста є питанням стратегічного значення.
З метою зменшення залежності міста Житомира від зовнішніх енергоресурсів
планується провести заміну близько 10 000 метрів теплових мереж, здійснити
реконструкцію та капітальний ремонт трьох котелень, у тому числі з
встановленням твердопаливних котлів на біомасі, влаштувати індивідуальні
теплові пункти в багатоквартирних житлових будинках.
Крім цього, планується провести комплексну енергоефективну реновацію 5-ти
дошкільних навчальних закладів: замінити вікна, вхідні двері на
енергоефективні, утеплити стіни, дахи, фундаменти, влаштувати системи
автоматичного регулювання подачі теплоносія (індивідуальні теплові пункти),
вдосконалити системи освітлення, енергоменеджменту і моніторингу, а також
управління водними ресурсами.
Крім інвестиційного компоненту в місті Житомирі планується впровадити
Європейську Енергетичну Відзнаку – систему управління для керування та
контролю енергетичної політики місцевої громади.
У рамках інституційного компоненту місту Житомиру та комунальному
підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради буде
також надана технічна підтримка в розбудові управлінського потенціалу з
питань впровадження місцевої стратегії сталого енергетичного розвитку.
Зменшення споживання природного газу на 10,2 млн. м 3 в рік.
Зменшення споживання електроенергії на 1178,0 МВт∙год в рік.
Зменшення споживання теплової енергії на 1003,2 МВт∙год в рік.
Зменшення викидів СО2 на 12,1 тис. тон в рік.
Реконструкція котельні РК-9: виведення з експлуатації неефективної котельні
на вул. Київська, 60 та переключення навантаження на РК-9; встановлення
твердопаливного котла (1,0 МВт), 23 ІТП, 3 ЦТП, прокладання тепломереж
1,4 км.
Реконструкція котельні РК-11: переключення котельні по вул. Шелушкова, 75
та на вул. Хлібна, 27 на РК-11; встановлення твердопаливного котла
(2,5 МВт), 50 ІТП, 2 ЦТП, прокладання тепломереж 1,7 км.
Реконструкція котельні РК-10: встановлення 44 ІТП та заміна насосного
обладнання, прокладання тепломереж 7,8 км.
Реконструкція котельні на вул. Максютова, 15: встановлення 9 ІТП та
теплового насосу (50 кВт), прокладання тепломереж 3,6 км.
Термомодернізація ДНЗ №№ 44, 46, 52, 56, 73.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
–
148102,5
169260,0
317362,5
Міський
бюджет,
кошти
комунального
підприємства
«Житомиртеплокомуненерго»
Житомирської
міської
ради,
грант
(Швейцарське бюро співробітництва в Україні)
Житомирська
міська
рада,
комунальне
підприємство
«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, підрядні
організації (проектні інститути, будівельні компанії)
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.1.3. Забезпечення енергоефективності.
1.13. Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста
Житомира
Зменшення споживання теплової енергії закладами бюджетної сфери міста
Житомира та зменшення викидів СО2
Місто Житомир
Населення міста Житомира (269,3 тис. осіб)
Більшість будівель бюджетної сфери міста побудовані в 1960 - 1970 роки. За
час експлуатації будівель огороджувальні конструкції втратили свої початкові
теплотехнічні характеристики. Крім цього, частина будівель побудована за
типовими «південними» проектами. Наслідком цього є понаднормові витрати
теплової енергії, споживання якої закладами бюджетної сфери міста
становить 250-350 кВт∙год на м2. Для порівняння, в країнах ЄС цей показник
не перевищує 70-90 кВт∙год на м2.
У рамках проекту планується провести комплекс енергоефективних заходів у
22 будівлях бюджетної сфери міста Житомира з метою зменшення
споживання теплової енергії та відповідного фінансового навантаження на
міський бюджет.
Зменшення споживання теплової енергії на 9918,0 МВт∙год в рік.
Зменшення викидів СО2 на 2956,0 тонн в рік.
Теплоізоляція стін та дверей.
Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі.
Теплоізоляція даху, надземної та підземної частини цоколю.
Установка індивідуальних теплових пунктів з лічильниками та автоматичним
управлінням.
Ізоляція розподільчих трубопроводів та балансування системи опалення, в
тому числі промивка системи опалення.
2015 рік:
2015
2016
2017
Разом
107489,3
–
–
107489,3
Міський бюджет, кредит (Північна Екологічна Фінансова Корпорація
НЕФКО), грант (Фонд Е5Р)
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради,
управління освіти Житомирської міської ради, управління охорони здоров’я
Житомирської міської ради, підрядні організації (проектні інститути,
будівельні компанії)
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.1.3. Забезпечення енергоефективності
1.14. Розвиток системи теплопостачання міста Житомира
Підвищення
надійності
роботи
комунального
підприємства
«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, зменшення
енергоємності та поліпшення якості надання послуг з теплопостачання та
гарячого водопостачання мешканцям міста шляхом розвитку системи
теплопостачання м. Житомира. Зменшення викидів СО2.
Місто Житомир
Населення міста Житомира (269,3 тис. осіб)
Найбільш енергоємною та високозатратною підгалуззю житлово-комунального
господарства міста Житомира є система централізованого теплопостачання. В
умовах стрімкого росту цін, в першу чергу на природний газ та
електроенергію, проблема кардинального реформування теплоенергетики
міста є питанням стратегічного значення.
Заходи проекту «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира»
спрямовані
на
структурно-технологічну
перебудову
комунального
підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради:
виведення з роботи застарілого та фізично зношеного устаткування,
впровадження новітніх технологій, обладнання тощо.
Зменшення споживання природного газу на 15,0 млн. м 3 в рік.
Зменшення споживання електроенергії на 12,0 ГВт∙год в рік.
Зменшення викидів СО2 на 15,3 тис. тонн в рік.
Влаштування 32 ІТП в будинках, що опалюються котельнею на вул. Шевченка,
107. Встановлення мережевих насосів з частотами регулювання у котельні на
вул. Шевченка, 107.
Реконструкція котельні РК-8: встановлення твердопаливного котла (2,4 МВт),
мережевих насосів, 34 ІТП.
Реконструкція котельні на вул. Сквирське шосе, 3: встановлення
твердопаливного котла (1,0 МВт), газового котла (0,8 МВт), електричних
котлів (2×0,3МВт).
Реконструкція ЦТП на вул. Героїв Пожежних: встановлення газових котлів
(2×0,8 МВт), теплового насосу (50 кВт).
Реконструкція котельні на вул. Коростишівська, 2: встановлення
твердопаливного котла (1,0 МВт), резервного газового котла (1,0 МВт).
Реконструкція РК-5: встановлення твердопаливного парового котла
(10 тонн/год), турбіна (2,0 МВт) ORS-цикл.
Заміна теплових мереж РК-6, Шевченка, 107.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
44141,0
81362,6
232396,4
357900,0
Міський бюджет, кредит (Європейський банк реконструкції та розвитку), грант
(Фонд Е5Р)
Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської
міської ради, підрядні організації (проектні інститути, будівельні компанії)
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.1.3. Забезпечення енергоефективності
1.15. Реконструкція та модернізація системи водопостачання/водовідведення
міста Житомира
Підвищення
надійності
роботи
комунального
підприємства
«Житомирводоканал» Житомирської міської ради, зменшення енергоємності та
поліпшення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення шляхом
впровадження інноваційних рішень та енергоефективного обладнання.
Зменшення викидів СО2.
Місто Житомир
Населення міста Житомира (269,3 тис. осіб)
У зношеному та аварійному стані знаходиться більше 50% водогонноканалізаційних мереж міста Житомира, значна кількість енергоспоживаючого
обладнання відпрацювала нормативні терміни експлуатації і потребує заміни.
Втрати питної води під час її транспортування та розподілу становлять більше
50% відсотків.
Заходи
проекту
«Реконструкція
та
модернізація
системи
водопостачання/водовідведення міста Житомира» спрямовані на структурнотехнологічну перебудову комунального підприємств «Житомирводоканал»
Житомирської міської ради: виведення з роботи морально застарілого та
фізично зношеного устаткування, впровадження новітніх технологій,
обладнання тощо.
Зменшення споживання електроенергії на 21,6 ГВт/год. в рік.
Зменшення викидів СО2 на 19 тис. тонн в рік.
Розробка
та
впровадження
геопросторової
інформаційної
системи
водорозподільної мережі .
Реконструкція комплексної станції очистки води.
Реконструкція насосного обладнання насосних станцій ІІ-го та ІІІ-го підйомів.
Оновлення розподільчої мережі водопостачання, магістрального водогону та
магістральних трубопроводів у міській мережі.
Реконструкція очисних споруд каналізації № 1:
заміна електрообладнання;
реконструкція аеротенків та вторинних радіальних відстійників комплексу №1;
повна реконструкція та відновлення комплексу № 2;
технічне переоснащення повітродувної станції та автоматизація системи аерації
ОСК №1.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
–
95175,0
158625,0
253800,0
Кредит (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Фонд чистих технологій)
Комунальне підприємство «Житомирводоканал» Житомирської міської ради,
підрядні організації (проектні інститути, будівельні компанії)
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Номер і назва завдання:

1.1.3. Забезпечення енергоефективності

Назва проекту:
Цілі проекту:

1.16. Інформаційно-просвітницька програма «Утепліть свою оселю»

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Підвищити рівень поінформованості житомирян та жителів Житомирської
області щодо можливостей та вигод запровадження енергозберігаючих заходів,
програм, проектів тощо.
Проект передбачає:
інформування
населення
Житомирської
області
про
можливості
енергозбереження;
створення мережі районних координаторів з метою поширення інформації та
консультації місцевого населення у сфері енергозбереження;
підвищення енергоефективності осель жителів Житомира та області шляхом
залучення їх до програми кредитування реконструкції житлових будинків.
Житомирська область
Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб)
На сьогодні тема енергоефективності та енергозбереження є актуальною та
потрібною. Населення погано обізнане з необхідністю та можливостями
підвищення енергозбереження осель. Інформаційно-просвітницька кампанія
має на меті підвищити рівень поінформованості населення та спонукати
жителів міста та області утеплити свої оселі задля енергозбереження. В рамках
кампанії буде створено Центр консультування населення, який надаватиме
інформацію та інструментарій для жителів області. В Центрі працюватиме
гаряча
лінія.
Буде
налагоджена
співпраця
з
районами
через
райдержадміністрації. В кожному районі заплановано провести інформаційнопросвітницькі заходи для населення. В рамках проекту буде створено реєстр
рекомендованих будівельних фірм, які займаються утепленням осель.
Розроблено інформаційні матеріали, які будуть поширені в місцевих та
районних ЗМІ. Підготовлено цикл просвітницьких відеороликів, які
транслюватимуться на ТБ та поширюватимуться через Інтернет-ЗМІ. Створено
сайт для ефективної комунікації та поширення інформації. В рамках проекту
заплановано
проведення
інформаційно-просвітницьких
заходів:
енергофестиваль, енергоквест, виставка, науково-громадський форум
«Енергоефективність – майбутнє Житомирщини», конкурс креативного
утеплення будинку. Для поширення інформації до проекту будуть залучені в
якості партнерів підприємства, відомі торгівельні марки, заклади харчування та
відпочинку.
Промоція енергоефективного потенціалу області.
Підвищення рівня обізнаності жителів області з необхідністю та
можливостями енергозбереження осель.
Розробка плану заходів обласного прибирання «Зробим Житомирщину чистою.
Створення обласного координаційного центру.
Пошук та залучення районних координаторів.
Розробка інформаційної кампанії, друк пропорційної продукції (афіші, стенди,
флаєри, сувенірна продукція).
Пошук та залучення партнерів і спонсорів проекту.
Організація та проведення засідань за круглим столом у районах області із
залученням громадських організацій, влади та представників бізнесу.
Проведення інформаційної кампанії.
Підбиття підсумків проекту.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
2500
6000
6000
14500
Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти
міжнародних фінансових організацій
Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва
Житомирської облдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного
значення, громадські організації, установи
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Номер і назва завдання:

1.1.4. Підтримка альтернативної енергетики

Назва проекту:

1.17. Сприяння у впровадженні виробництва енергоносіїв з відновлювальних
джерел альтернативної енергії
Вирощування біоенергетичних культур з метою виробництва альтернативних
видів енергії
Північні райони Житомирської області (зона радіологічного забруднення)

Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Сільськогосподарські агроформування та
населення північних районів
Житомирської області
Україна є енергодефіцитною країною і щороку споживає близько 200 млн. тонн
паливно-енергетичних ресурсів, покриваючи свої потреби в енергоспоживанні
приблизно на 53%. Аналогічна ситуація і в Житомирській області. Це
негативно позначається на стані енергетичної безпеки держави. Тому постає
проблема використання відновлюваних енергетичних ресурсів. Враховуючи те,
що в зоні радіологічного забруднення у північних районах області
вирощування культур продовольчого спрямування обмежене, виникає
можливість замінити їх вирощуванням культур енергетичного спрямування.
Вирощування біоенергетичних культур та запровадження виробництва
альтернативних джерел енергії
Надання консультативної допомоги щодо впровадження вирощування
біоенергетичних культур.
Визначення території для закладки плантацій під вирощування
біоенергетичних культур.
Розробка механізму надання підтримки для вирощування біоенергетичних
культур.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
–
800
800
1600
Державний бюджет, обласний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес,
міжнародні донори
Суб’єкти сільськогосподарського виробництва
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Проекти напряму 1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.2.1. Створення умов для підтримки суб’єктів малого і середнього
підприємництва
1.18. Удосконалення функціонування системи надання адміністративних
послуг
Підвищення якості, швидкості та прозорості надання адміністративних послуг.
Полегшення
доступу
населення
та
підприємств
до
отримання
адміністративних послуг.
Житомирська область
Усе населення області – 1252,6 тис. осіб
109 725 фізичних та 30 714 юридичних осіб
6 639 малих та середніх підприємств
Покращення надання адміністративних послуг є однією з ключових потреб
удосконалення управлінської діяльності місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування. Інноваційна спрямованість проекту полягає
у створенні сучасних європейських центрів надання адміністративних послуг.
Реалізація даного проекту забезпечить створення дієвої системи проведення
адміністративно-дозвільних процедур для підприємців, а також забезпечить
розвиток системи надання адміністративних послуг для населення.
Програма спрямована як на суб’єктів господарської діяльності, так і на
населення Житомирської області.
Удосконалення функціонування системи надання адміністративних послуг в
області.
Підвищення якості, швидкості та прозорості надання адміністративних послуг.
Проведення організаційного аудиту 28 центрів надання адміністративних
послуг з метою визначення потреб у проведенні навчальних заходів та
матеріально-технічному забезпеченні.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво.
Будівництво нових приміщень під ЦНАПи.
Створення матеріально-технічної бази, закупівля необхідного обладнання та
програмного забезпечення, оптимізація існуючих технічних систем.
Навчання персоналу центрів надання адміністративних послуг.
Моніторинг ефективності роботи центрів та планування заходів з її
підвищення.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
3682,4
32600
5916,3
42198,7
Державний, обласний, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення
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Номер і завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проектна ідея матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проектної ідеї, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.2.1. Забезпечення умов для підтримки малих і середніх підприємств та
фізичних осіб-підприємців
1.19. Створення консультаційного центру для малого підприємництва в сільській
місцевості
Створення умов щодо розвитку малого і середнього підприємництва та ремесел у
сільській місцевості.
Покращення надання послуг, спроможностей та технологій для забезпечення
сталого розвитку фермерських та сімейних господарств.
Створення можливостей здобуття додаткової освіти і мотивування соціально
вразливих груп населення до покращення знань і вмінь.
Сільські території Житомирської області
3 тис. осіб, які проживають в сільській місцевості області
Одним з найважливіших чинників, який визначає рівень життя та соціальний
статус, є професійна підготовка. Вона прямо впливає на рівень доходів,
можливості працевлаштування та кар’єрного росту. Незадовільний стан
організації просвітницької роботи на селі стає перешкодою для подальшого
реформування аграрного сектору, формування ринкової конкурентоспроможної
аграрної економіки, подолання бідності на селі та розвитку сільських територій.
Більшість селян, які є виробниками сільськогосподарської продукції, не мають
відповідних знань, навичок роботи в ринкових умовах, не володіють сучасними
технологіями. Впровадження проекту забезпечить можливість підтримки
започаткування малого і середнього підприємництва у сільській місцевості,
здобуття підприємцями-початківцями додаткової освіти, отримання послуг для
підвищення сталості та конкурентоспроможності бізнесу, а також мотивацію у
соціально вразливих груп населення до покращення знань і вмінь.
Полегшення доступу сільських підприємців-початківців і нових малих і середніх
підприємств до знань.
Набуття знань та навичок прибуткового ведення господарства.
Покращення бізнес-планування суб’єктів малого і середнього підприємництва.
Підвищення рівня конкурентоздатності суб’єктів малого і середнього бізнесу.
Збільшення кількості малих і середніх підприємств, що працюють у сільській
місцевості.
Підвищення рівня зайнятості серед сільського населення.
Підготовка техніко-економічного обґрунтування створення консультаційного
центру.
Створення та реєстрація центру.
Розробка навчальних програм.
Промоція центру.
Налагодження контактів із потенційними підприємцями-початківцями і новими
суб’єктами підприємництва.
Проведення навчань за визначеними програмами представників сфери
підприємництва.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
500
500
500
1500
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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Номер і завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проектна ідея матиме
вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проектної ідеї, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.2.1. Забезпечення умов для підтримки малих і середніх підприємств та
фізичних осіб-підприємців
1.20. Створення обласного центру дослідження та прогнозування розвитку
підприємництва
Підвищення рівня зайнятості та самозайнятості в Житомирському регіоні.
Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств регіону.
Підвищення якості надання послуг в сільській місцевості.
Житомирська область
Підприємства малого те середнього бізнесу області (до 1 тис. підприємств щороку)
Основою ефективної діяльності та розвитку підприємств малого та середнього
бізнесу в Житомирському регіоні є забезпечення функціонування єдиного центру,
який надаватиме комплексні консультаційні послуги, а саме: проведення
економіко-соціологічних досліджень, бізнес-тренінгів, ділових ігор (як для
представників бізнесу, так і для тих, хто планує його розпочати), консультативну
допомогу щодо розробки й обґрунтування бізнес-проектів, проектів з
енергозбереження
та
формування
системи
енергоменеджменту
й
енергоконтролінгу на підприємстві. В рамках створеного «Обласного центру
дослідження та прогнозування розвитку підприємництва» консультаційні послуги
та тренінги для початківців будуть надаватися на безоплатній основі, а для
представників сфери підприємництва – на партнерській (з частковою оплатою).
Зазначені консультативні послуги можуть надаватися фахівцями провідних ВУЗів
Житомирщини, які мають значний досвід і розроблені методологічні інструменти в
сфері дослідження й прогнозування розвитку бізнесу та проведення фахових
тренінгів і курсів підвищення кваліфікації.
Підвищення рівня зайнятості та самозайнятості в Житомирському регіоні.
Підвищення готовності працівників підприємств малого та середнього бізнесу до
зміни умови ринкового середовища.
Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств регіону.
Підвищення рівня задоволення товарами і послугами, підвищення якості надання
послуг у сільських місцевостях.
Моніторинг вільної частки ринку для підприємців за видами економічної
діяльності в Житомирському регіоні, обґрунтування ефективності її заповнення та
ведення підприємницької діяльності.
Підготовка та надання системної інформації для реєстраційної служби та центрів
зайнятості регіону про наявність виявлених вільних часток ринку (незадоволеного
попиту) і економічне обґрунтування доцільності їх заповнення.
Популяризація підприємницької діяльності в сільських населених пунктах області
шляхом проведення тренінгів, семінарів, презентацій тощо.
Випуск інформаційно-аналітичних матеріалів.
Організація навчання і перепідготовки кадрів з економіко-правових питань, систем
енергоменеджменту й енергоаудиту підприємств, тощо.
Організація проведення тижня «Малий і середній бізнес – основна добробуту
країни».
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Всього
200
500
500
1200
Державний бюджет, місцеві бюджети (обласний та районні), кошти міжнародних
донорських організацій (через участь у грантових програмах), внутрішні ресурси
малого та середнього бізнесу
Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування Житомирської
області, обласний та міськрайонні центри зайнятості
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.2.2. Розбудова інфраструктури підтримки малих та середніх підприємств
1.21. Сприяння у створенні в області бізнес-центру
Практична допомога підприємцям-початківцям при створенні підприємства,
складанні бізнес-планів тощо.
Тренінгова та інша навчальна діяльність у сфері підприємництва.
Активізація малого та середнього бізнесу області.
Просування інноваційних технологій у сфері малого і середнього бізнесу.
Створення нових робочих місць.
Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Житомирська область
6 тисяч суб’єктів господарювання
Наявний малий і середній бізнес разом із представниками влади має на меті
створення в області дієвого бізнес-центру для задоволення потреб суб’єктів
малого та середнього підприємництва, що виникають у процесі організації і
провадження підприємницької діяльності. Бізнес-центр об’єднуватиме на
підставі добровільного членства його учасників – організації, установи,
підприємства усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців з метою
розвитку їх господарської діяльності. Об’єднання послуг (організаційних,
консультаційних, бухгалтерських, юридичних, інших) із різними заходами
підтримки суб’єктів підприємництва (навчання, тренінги, залучення галузевих
експертиз тощо) сприятиме у розвитку малого та середнього бізнесу та
якісному розвитку новоутворених підприємств.
Створено нові суб’єкти підприємницької діяльності.
Збільшена кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва, в тому
числі тих, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, впроваджують
інноваційні розробки, енерго- та ресурсозберігаючі технології.
Створено нові робочі місця.
Збільшено обсяг виробництва продукції.
Збільшено обсягів надання послуг.
Поліпшено бізнес-клімат та створено позитивний імідж для залучення
інвестицій.
Дослідження бізнес потреб в районах та містах області.
Відбір місцевих партнерів, визначення відповідальних осіб.
Облаштування приміщень.
Формування необхідної матеріально-технічної бази.
Підготовка переліку процедур надання комерційних послуг.
Просування послуг бізнес-центру.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
500
500
500
1500
Державний бюджет, обласний бюджет, спонсорська допомога, власні кошти,
міжнародні донори
Місцеві органи влади, бізнес-кола, громадськість
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.2.2. Розбудова інфраструктури підтримки малих та середніх підприємств
1.22. Створення коворкінг-центру для інформаційно-комунікативних заходів
Створення коворкінг-центру (креативної зони).
Збільшення частки молоді, зацікавленої створити власну справу.
Місто Житомир
2 тис. відвідувачів коворкінг-центру (щороку)
Мала кількість прикладів, що надихають, та велика кількість міфів заважають
розвитку підприємництва серед молоді. Відсутність духу підприємництва не
дозволяє використовувати місцевий людський та природній потенціали для
економічного розвитку регіону. Проектна ідея передбачає створення
інституційної можливості – коворкінг-центру (креативної зони), який би
дозволяв поєднувати в межах одного приміщення різні творчі
заходи/діяльність з обговорення бізнес-ідей, бізнес-навчання. Коворкінгцентр буде місцем, у якому молоді ініціатори створення бізнесу зможуть
поспілкуватися між собою та зустрітися з успішними бізнесменами. Такий
формат сприятиме у виникненні нових бізнесових структур на Житомирщині.
Коворкінг-центр повинен надавати свої послуги на основі самоокупності.
Створено коворкінг-центр.
Збільшено частку молоді, зацікавленої створити власну справу.
Створення схеми управління та статутних документів, реєстрація, оснащення
коворкінг-центру.
Промоція коворкінг-центру серед молоді та бізнесової спільноти регіону.
Проведення конкурсу бізнес-ідей серед молоді.
Проведення тренінгів для найкращих учасників конкурсу бізнес-ідей.
Зустрічі молоді з успішними бізнесменами.
Поширення відеоролика «Найкраща робота – власна справа» для мотивації
молоді до створення власного бізнесу.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
200
200
100
500
Державний бюджет, обласний бюджет, спонсорська допомога, власні кошти,
міжнародні донори
Громадські організації, навчальні заклади
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Проекти напряму 1.3. Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та
інвестиційного потенціалу
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

1.3.1. Розбудова потенціалу для розроблення нових видів продукції
1.23. Інноваційний консалтинговий центр «Гармонізатор»
Підтримка формування на основі наявних потужностей науково-дослідних та
освітніх установ (закладів) міст інноваційної інфраструктури.
Створення системи стратегічного планування потреб економіки у
висококваліфікованих кадрах за видами економічної діяльності та у
професійно-кваліфікаційному розрізі.
Стимулювання співробітництва між навчальними закладами, науководослідними установами і підприємствами регіону.
Стимулювання розвитку новаторської і раціоналізаторської роботи на
підприємствах.
Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого потенціалу
через систему освіти та навчання протягом життя.
Розвиток інноваційної культури шляхом популяризації провадження наукової,
винахідницької та інноваційної діяльності, а також створення цілісної системи
освіти з урахуванням кадрового забезпечення інноваційної діяльності.
Стимулювання промисловців до запровадження новітніх технологій та
інновацій. Сприяння у поглибленні економічних, соціальних, науковотехнічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними
громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої
влади та територіальними громадами, відповідними органами влади інших
держав.
Завершення формування єдиного інформаційного освітнього середовища.
Сприяння в організації та проведенні форумів, зустрічей представників ділових
кіл, презентацій, виставково-ярмаркових заходів, засідань за круглим столом
тощо.

Територія на яку проект
матиме вплив:

Житомирська область

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб)

Стислий опис проекту:

Актуальність та необхідність створення інноваційного консалтингового центру
"Гармонізатор" (далі – Центр) полягає в тому, що за відомих обставин
соціально-економічна та морально-духовна база нашого регіону дедалі
занепадає, у той час як головним ресурсом будь-якої соціальної спільноти
постає людський капітал, розвиток і відтворення якого у більшій мірі
здійснюється у системі освіти – формальної, неформальної, інформальної, яка
реалізує освітній розвиток й саморозвиток людини впродовж життя. Відтак,
єдиним ефективним механізмом поліпшення сучасного критичного становища
постає механізм залучення людей до творчого саморозвитку, що має
здійснюватися на основі певного організаційно-керівного Центру, сутність
діяльності якого відповідає головному кібернетичному принципу, за яким
керівний чинник в системі виступає у вигляді найбільш рухомого і гнучкого
елементу цієї системи.
Базовими передумовами функціонування Центру (що має бути неприбутковою
неполітичною громадською організацією) постають: 1) наявність інтегральної
концепції розвитку та саморозвитку людини та суспільства; 2) розроблена
концепція діяльності Центру, яка ґрунтується на синергетичносамоврядувальних механізмах; 3) залучення до діяльності Центру науковокультурної еліти міста та області; 4) підтримка діяльності Центру керівними
колами міста та області.
Напрямами діяльності Центру є: 1) надання консалтингових послуг психологопедагогічного, медико-рекреаційного, соціально-економічного та ін. характеру
окремим людям, громадам, організаціям, підприємствам; 2) проведення
тренінгово-просвітницьких рекреаційно-розвантажувальних заходів для
окремих людей та груп людей; 3) формування тимчасових управлінськомоніторингових команд (до яких залучаються відповідні фахівці та зацікавлені
особи) з метою вирішення різних проблем будь-якої складності; 4) надання
посередницьких послуг окремим громадянам та установам з метою розв’язання
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Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

конфліктів.
Створено інноваційний консалтинговий центр та реалізовано напрями його
діяльності, зазначені в анотації. В результаті творча діяльність людей у різних
сферах життя міста та області значно активізувалася.
Надання консалтингових послуг.
Тренінгово-просвітницькі, рекреаційно-розвантажувальні заходи.
Формування тимчасових управлінсько-моніторингових команд та інше
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
1 000
1 000
1 000
3 000
Обласний бюджет, місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес,
міжнародний донор
Наукова та культурна еліта Житомира та Житомирської області, зацікавлені
громадяни та організації
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела та частки
фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.3.2. Створення умов для стійкого розвитку економіки регіону
1.24. Створення Агенції регіонального розвитку Житомирської області
Сприяння та організація регіонального розвитку, розвитку окремих територій
області, громад та їх інфраструктури сприяння у залученні вітчизняних та
іноземних інвестицій, формуванні позитивного іміджу регіону, наданні
консультативних послуг, покращенні інвестиційного клімату у регіоні, зборі та
розповсюдження інформації.
Житомирська область
Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб)
Проект передбачає створення на обласному рівні небюджетної установи
Агенції регіонального розвитку Житомирської області (Агенція) для
координації діяльності у сфері регіонального розвитку з центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
організаціями громадянського суспільства, яка б вирішувала питання розвитку
окремих територій області, громад та їх інфраструктури, сприяння в залученні
вітчизняних та іноземних інвестицій, формування позитивного іміджу регіону,
надання консультативних послуг, покращення інвестиційного клімату у
регіоні, збору та розповсюдження інформації.
На сьогодні такої установи, яка б виступала координатором і партнером між
державним, приватним та громадським секторами при
реалізації
інвестиційних проектів в області немає.
Діяльність Агенції дозволить забезпечити координацію процесу виконання
Стратегії, плану її реалізації, відповідно до потреб області; побудову
організаційної спроможності для суб’єктів регіонального розвитку щодо
виявлення, можливості виконання та моделі підготовки та здійснення
проектів; розбудову організаційних спроможностей з підготовки проектних
заявок серед установ та організацій; координацію діяльності у сфері
регіонального розвитку з центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями.
Ведення засновниками із співзасновниками переговорів про створення
Агенції, досягнення домовленостей щодо усіх головних аспектів
функціонування та фінансування.
Визначення основних функції Агенції та схеми постійного фінансування.
Підготовка положення про Агенцію, установчих документів, організаційної
структури та інших документів.
Реєстрація Агенції.
Підбір та навчання персоналу.
Підготовка та проведення інформаційної кампанії.
Координація роботи з реалізації проектів, моніторинг їх виконання, пошук
додаткових джерел фінансування.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
–
2306,03
1400,00
3706,03
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний
бюджет, кошти інвесторів
Житомирська обласна рада, Житомирська облдержадміністрація, недержавні
організації та інші установи
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Проекти напряму 1.4. Розвиток внутрішнього туризму.
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.4.1. Розвиток внутрішнього туризму
1.25. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч. сільського зеленого туризму
Скоординувати діяльність місцевих громад для обслуговування туристичних
маршрутів, що пролягатимуть їхньою територією. Це, в свою чергу, може
збільшити зайнятість населення, індивідуальні доходи громадян та
надходження в місцеві бюджети. Проект робить регіон, зокрема його північну
частину, більш привабливим для інвестицій в сільський та зелений туризм.
Північна частина Житомирської області.
Жителі північних районів Житомирської області (2000 осіб)
Існує постійно зростаюча потреба в ознайомленні з природою північних
районів Житомирської області в історичному зрізі, з геологічними,
екологічними та історико-культурними особливостями минулого та
сьогодення. Вона задовольняється індивідуальними поїздками в вищенаведені
місця. Однак туристи часто не мають змоги ні отримати комфортні умови
перебування, ні достатньої інформації про місця, які відвідують. Для
вирішення цих питань необхідне створення туристичної інфраструктури із
залученням місцевих громад та приватних інвесторів.
Створення робочих місць.
Інвестиції в туристичну галузь.
Зростання надходжень платежів до місцевих бюджетів.
Створення туристичної інфраструктури.
Розробка основних туристичних маршрутів.
Проектування благоустрою основних маршрутів.
Спільні з місцевими громадами роботи з благоустрою основних маршрутів.
Підготовка екскурсоводів.
Інформаційна компанія для приваблення туристів та інвесторів.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
150
210
360
Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога кошти
інвесторів
Кафедра екології та природокористування ЖДУ ім. І. Франка, громадські
організації, департамент промисловості та розвитку інфраструктури
Житомирської облдержадміністрації, місцеві туристичні бюро
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

1.4.1. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч. сільського зеленого туризму
2.1.4. Розвиток органічного сільського господарства
1.26. Аграрно-промисловий і еко-туристичний комплекс «Рідна домівка»
Формування замкнутого виробничого циклу у сфері виробництва органічно
чистої сільськогосподарської продукції рослинництва і тваринництва.
Забезпечення якості продуктів харчування і екологічної безпеки довкілля з
врахуванням соціально-економічних умов регіону.
Виробництво ексклюзивних гончарних виробів.
Використання унікальних природних комплексів у розвитку туристичної
діяльності – екотуризмі.
Формування єдиної розгалуженої системи сільського туризму.
Розвиток туристичної інфраструктури.
Створення мережі цільових маршрутів екотуризму та впровадження системи їх
промоції.
Використання унікальних природних комплексів у розвитку туристичної
діяльності – екотуризмі.
Збільшення доходів від туризму.
Житомирський район
Населення Житомирського району (70,4 тис. осіб), туристи і гості області
Проектна ідея передбачає створення в с. Троянів аграрно-промислового і екотуристичного комплексу із формуванням замкнутого виробничого циклу у сфері
виробництва органічно чистої сільськогосподарської продукції рослинництва і
тваринництва, виробництва ексклюзивних гончарних виробів, виготовлення
пелетів з відходів деревини, розведення та вирощування індиків і перепелів,
створення великогабаритних теплиць для вирощування органічно чистої
продукції рослинництва, а також розведення і вирощування свиней і великої
рогатої худоби, зокрема бичків з подальшими виробництвом і реалізацією
замороженого м’яса та ковбасної продукції власного виробництва.
Екотуризм визначений одним з пріоритетних напрямів туристичного розвитку у
світі в XXІ столітті. В Західній Європі існує попит на окремі види туризму, які
недостатньо розвинуті в Житомирському районі (пригодницький туризм,
орнітотуризм, водний туризм тощо). Створення цільових екотуристичних
маршрутів в кожному районі області дозволить залучити більші верстви
населення, в тому числі школярів, для поглиблення знань про природу рідного
краю, сприятиме у вихованні екологічної свідомості споживачів турпродукту.

Очікувані результати:

Наявні сільськогосподарські площі, сприятливі природні і виробничі умови в
подальшому лише сприятимуть ефективному створенню та розвитку
запропонованої інвестиційної бізнес-ідеї «Аграрно-промисловий і екотуристичний комплекс «Рідна домівка».
Створено «Аграрно-промисловий і еко-туристичний комплекс «Рідна домівка».
Збільшено кількість виробників органічної продукції.
Створено цех з виробництва ексклюзивних гончарних виробів.
Розвинуто екотуристичну мережу Житомирщини.
Створено нові цільові еко-туристичні маршрути (не менше трьох у кожному
районі. Покращено потенціал само зайнятості сільської молоді регіону.
Створено нові інноваційні продукти.

Ключові заходи проекту:

Оцінка та визначення потреб у створенні аграрно-промислового і екотуристичного комплексу.
Визначення та підбір консультантів та виконавців проектних робіт.
Конкурсний відбір інвесторів.
Проведення польових робіт для складання туристичного опису об’єктів природи.
Розробка нових цільових еко-туристичних маршрутів у кожному районі області.
Картування та маркування еко-туристичних маршрутів.
2016 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис грн.:

–

531600

531600

1063200
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Джерела фінансування:

Міжнародні донори (зовнішні інвестиції)

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

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.

Інше:
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих
туристичних продуктів
1.27. Розвиток та модернізація музейної мережі області
Повернення Житомирській області статусу привабливого та популярного
культурно-туристичного регіону.
Формування історичного та культурного іміджу Житомирщини серед жителів
інших регіонів України.
Збільшення кількості туристів та валового обсягу туристичних послуг.
Житомирська область
Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб), туристи та гості області
У Стратегії розвитку області на період до 2020 року передбачено розвиток
світоглядного туризму на базі пам‘яток історії, археології, національних
традицій і фольклору регіону. Провідне місце в цьому повинні займати музеї
області (їх налічується 18), що мають відповідати сучасним світовим
стандартам.
Збільшено кількість відвідувачів та екскурсантів у музеях, у тому числі –
іноземців.
Залучено різні верстви населення, в тому числі дітей дошкільного, шкільного
віку, студентів до вивчення культурно-історичної спадщини області та співпраці
з музеями.
Створено нові туристичні маршрути і поширено інформацію про них.
Приведення до сучасних стандартів приміщень, експозицій та інфраструктури
музеїв.
Поширення інформації про музеї (веб-сайти, проведення спеціальних рекламноінформаційних кампаній, присутність в інформаційному просторі, буклети та
інша інформативна продукція, сувеніри).
Формування кола друзів музеїв: залучення ЗМІ; спонсори і меценати; мережа
клубів приятелів музеїв, колекціонери.
Налагодження сталих зв`язків з туристичними підприємствами.
Розробка та організація туристичних маршрутів одного дня, вихідного дня з
відвідуванням музеїв.
Створення кола зарубіжних партнерів та друзів музеїв, участь музеїв у
міжнародних організаціях, конференціях, симпозіумах.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
150
300
300
750
Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога кошти
інвесторів
Житомирська обласна державна адміністрація, музеї області, обласні туристичні
підприємства, приватні підприємці
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Номер і назва завдання:

1.4.2. Сприяння у
розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих
туристичних продуктів

Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

1.28. Будівництво обласного музею природи
Розвиток внутрішнього туризму
Житомирська область

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Населення Житомирської області, туристи та гості міста Житомира та області
Проект передбачає будівництво чотирьохповерхової будівлі з одним
підземним поверхом для експозиції музею природи, фондосховище,
конференц-залу, кабінети для адміністрації краєзнавчого музею, кімнати для
музейної педагогіки, ліфт для осіб з особливими фізичними можливостями.
Будівництво музейної експозиції.
Відкриття музею для відвідувачів.
Проведення будівельних робіт
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
–
15 000
20 000
35 000
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний
бюджет
Житомирська обласна рада, Житомирська облдержадміністрація (управління
культури)
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Номер і назва завдання:

Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих
туристичних продуктів
Пп. 3.25 п.3 додатку 2 до Стратегії «Збереження історико-культурних
цінностей та природної спадщини, забезпечення доступності до культурної та
природної спадщини»
1.29. Реставрація приміщення Житомирської обласної філармонії ім. С. Ріхтера
Збереження приміщення обласної філармонії ім. С. Ріхтера – об’єкта пам’ятки
архітектури та потенційного об’єкту місцевих туристичних маршрутів у
належному стані.
Створення належних умов для працівників та відвідувачів філармонії.
Житомирська область
Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб), туристи та гості
міста Житомира і області
Завершення реставраційних робіт приміщення обласної філармонії
ім. С. Ріхтера, яка є пам’яткою архітектури та потенційним об’єктом
туристичних маршрутів
Проведено реставрацію приміщення обласної філармонії
Завершення робіт з реставрації приміщення обласної філармонії ім. С. Ріхтера
2015 рік:
2015
2016
2017
Разом
7000
–
–
7000
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний
бюджет
Житомирська обласна рада, Житомирська облдержадміністрація (управління
культури)

74
Номер і назва завдання:

Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.4.2. Сприяння
у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих
туристичних продуктів
Пп. 3.25 п.3 додатку 2 до Стратегії «Збереження історико-культурних
цінностей та природної спадщини, забезпечення доступності до культурної та
природної спадщини»
1.30. Реставраційно-ремонтні роботи з відновленням функції театру
нежитлової будівлі (пам’ятки історії) в м. Бердичеві на вул. Європейській, 21
Збереження історико-культурного середовища міста та недопущення повного
занепаду та знищення пам’ятки історії місцевого значення.
Повернення автентичного вигляду міського театру з урахуванням існуючої
містобудівної ситуації та забезпечення виконання вимог Закону України «Про
охорону культурної спадщини».
Відродження міського театру з метою максимального збереження його
архітектури та історичної цінності та включення його як об’єкту до місцевих
туристичних маршрутів.
Подальший розвиток внутрішнього туризму.
Місто Бердичів та Бердичівський район
Населення міста Бердичева та Бердичівського району (100 тис. осіб), туристи
та гості міста (області)
Проектом передбачається проведення реставраційно-ремонтних робіт з
відновленням функції театру нежитлової будівлі (пам’ятки історії), що
забезпечить збереження первинного стану несучих конструкцій і внутрішнього
інтер`єру приміщень будівлі театру з використанням нормативних вимог до
театру малої вмістимості у межах існуючого будівельного об`єму, з
поверненням його історичного вигляду і цінності, як пам`ятки історії та у
перспективі включення його як об’єкту до місцевих туристичних маршрутів.
Завершення реставраційно-ремонтних робіт.
Відновленням функції театру нежитлової будівлі (пам’ятки історії) у місті
Бердичеві.
Підвищення рівня обізнаності населення м. Бердичева та району щодо
історико-культурних цінностей території та залучення населення до управління
ними.
Включення об’єкту до місцевих туристичних маршрутів.
Утеплення огороджувальних конструкцій будівлі з доведенням опору
теплопередачі до нормативних вимог.
Застосування електрообладнання згідно чинним нормам, правилам та
стандартам.
Застосування системи припливно-витяжної вентиляції.
Виконання комплексу заходів по підсиленню дерев`яних конструкцій горища з
біологічним та протипожежним захистом, виконання заходів пожежної безпеки
згідно вимог.
Виконання антикорозійного захисту металевих конструкцій.
Оздоблення фасадів сучасними матеріалами, фарбування фасадів акриловими
фарбами для зовнішніх робіт, внутрішніх приміщень сучасними матеріалами
по рекомендаціям з акустичного благоустрою з максимальним збереженням
історичної достовірності (автентичності).
2015 рік:
2015
2016
2017
Разом
15193,909
–
–
15193,909
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), міський
бюджет
Виконавчий комітет Бердичівської міської ради, підрядні організації
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше

1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних
продуктів
1.31. Ідентифікація та маркування туристичних та рекреаційних об’єктів
Малинського району
Поліпшити інфраструктуру району для ефективного використання історичних,
культурних та рекреаційних ресурсів
Малинський район
Населення громад, де розміщено туристичні об’єкти.
Відвідувачі туристичних об’єктів.
Згідно з інформацією про туристичні напрями району, потрібно встановити знаки,
що позначають важливі туристичні маршрути, пам’ятки та об’єкти і вказують, як до
них дістатися. Знаки повинні бути розміщені біля доріг, враховуючи, що вони
мають бути зрозумілими й для іноземних туристів та розробленими у відповідності
з вимогами туристичного маркування ЄС (містити інформацію українською та
англійською мовами). Знаки повинні мати привабливий дизайн і бути виготовлені із
тривкого матеріалу. Перед встановленням знаків у відповідних місцях, наприклад,
біля доріг, слід отримати дозволи відповідних установ. Знаки мають бути
встановлені на основних автошляхах району.
Окрім знаків, у рамках загальної концепції має бути створена модель
інформаційного стенду. Інформаційні стенди, що будуть встановлені на
туристичних об’єктах, міститимуть інформацію не лише про сам об’єкт, але й про
туристичні пам’ятки, які знаходяться неподалік, та туристичні маршрути, які могли
б зацікавити відвідувачів. Необхідно розробити стандартний зразок інформаційного
стенду, узгодити місця, в яких будуть встановлені інфостенди, та визначити
інформаційне наповнення кожного з них. Інформаційні стенди також мають бути
розроблені відповідно до стандартів ЄС, інформація має бути подана принаймні
українською і англійською мовами.
Для того, щоб забезпечити довговічність системи маркування, зацікавлені сторони
повинні розробити та узгодити між собою процедури утримання інформаційних
стендів та знаків.
Зібрані відповідні дані про важливі туристичні маршрути і об’єкти.
Визначено пріоритетні об’єкти та пам’ятки.
Розроблено та виготовлено знаки й інформаційні стенди.
Інформаційні стенди та знаки встановлено у визначених місцях.
Розроблено та узгоджено процедуру утримання інформаційних стендів та знаків,
відповідні повноваження передані відповідальним сторонам.
Відбір пріоритетних об’єктів та пам’яток для встановлення інформаційних стендів
та маркування.
Розробка та виготовлення знаків й інформаційних стендів.
Отримання необхідних дозволів від відповідальних установ.
Встановлення знаків та інформаційних стендів.
2016 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
–
50
50
100
Місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів
Малинська райдержадміністрація, , органи місцевого самоврядування Малинського
району, туристичні організації, приватні підприємці
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:
Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних
продуктів
1.32. Розвиток туристичного комплексу в с. Рудня-Замисловицька поблизу
геологічного заказника «Камінне село» в Олевському районі
Розвиток внутрішнього туризму і реклама місцевих туристичних маршрутів в
Олевському районі та області
Територія Олевського району
Населення с. Рудня-Замисловицька Олевського району, туристи і гості району та
області
Розвиток сільських територій, туристичної інфраструктури (будівництво готелю,
кафе, кемпінгу).
Створення нових робочих місць.
Збільшення надходжень до місцевих бюджетів.
Формування позитивного іміджу району та області у сфері туризму на
туристичному ринку.
Збереження історико-культурних цінностей, самобутньої народної культури,
звичаїв, традицій.
Створення туристичного комплексу в с. Рудня-Замисловицька, поблизу
геологічного заказника «Камінне село» (організаційні заходи, будівельні роботи).
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
10
100
100
210
Інвестори
Туристичні агентства, приватні підприємці
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Номер і назва завдання:

Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих
туристичних продуктів
2.2.4. Організація діяльності сільських громад, збереження та підтримка
традиційних сільських звичаїв
1.33. Проведення сезонних фестивалів від спілки народних майстрів, виставкова
художня галерея, популяризація Поліського мистецтва
Рекламування Житомирської області як туристично привабливого регіону
підтримання автентичних народних ремесел
Житомирська область з центром у м. Житомирі
Спілка народних майстрів, туристичні організації, житомиряни, туристи та гості
міста і області
Передбачається проведення фестивалів, що популяризують та надають практичні
навички про збереження традицій і обрядів рідного краю
Збільшення туристичного потоку у Житомирську області. Популяризація Полісся
в Україні та за кордоном
Проведення чотирьох сезонних фестивалів, майстер-класів, огляд галереї,
виступи у ЗМІ
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
60
50
40
150
Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти спонсорів
Спілка народних майстрів «мистецьке Полісся», турагенти, автоперевізники.

78
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.4.2. Сприяння у
розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих
туристичних продуктів
1.34. Створення туристично-інформаційного центру у місті Житомирі як
ключового елементу інформаційної інфраструктури туристичної сфери
(пілотний проект)
Консультування туристів та мешканців області з конкретних питань (місце
розташування, засоби розміщення тощо), а також надання відповідних
друкованих матеріалів, розповсюдження інформаційно-рекламної літератури
місцевої туристичної індустрії, продаж туристичних продуктів і сувенірів тощо.
Метою туристично-інформаційного центру (ТІЦ) є соціально-економічний
розвиток Житомирської області через впорядкування і забезпечення розвитку
інформаційної інфраструктури туризму як пріоритетного виду економічної
діяльності; сприяння у становленні м. Житомира і області як привабливого
туристичного регіону України.
Житомирська область
Жителі міста Житомира (269,3 тис. осіб) та області (1252,6 тис. осіб)
Передбачається створення ТІЦ як сервісної інституції, яка надаватиме
інформаційні та певні туристичні послуги для реальних відвідувачів (як для
гостей, так і місцевих мешканців) та потенційних туристів (через сучасні
інформаційні технології – спеціалізований сайт, аудіогіди тощо).
Створення іміджу та позиціонування Житомирської області як привабливого
туристично-рекреаційного регіону
Створення робочої групи, яка формує план заходів та розроблення проектнокошторисної документації щодо функціонування та розміщення ТІЦ.
Презентація можливостей ТІЦ на рівні області та визначення стратегічних
завдань.
Підтримка, координація діяльності ТІЦ та рекламування роботи та результатів
ТІЦ.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
160
100
80
340
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"
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

1.4.2. Сприяння у розвитку внутрішнього туризму і реклама місцевих
туристичних продуктів
1.35. Розбудова інфраструктури біля автомобільних пунктів пропуску
«Виступовичі», «Майдан-Копищанський»
Створення належних умов при перетині державного кордону
Овруцький та Олевський райони, Житомирська область в цілому
Громадяни, що перетинають митний кордон України
Мета проекту полягає у створенні зручних умов для громадян при перетині
державного кордону як фактор збільшення потоку туристів в область.
Створення робочих місць з обслуговування інфраструктури.
Створення зручних умов для проходження митно-прикордонного контролю,
що сприяє у збільшенні кількості туристів та інвесторів.
Будівництво майданчиків для транспортних засобів.
Будівництво мережі підприємств сфери харчування.
Будівництво санітарно-гігієнічних комплексів.
Створення належної інформаційно-довідкової системи для подорожуючих.
Медичне забезпечення подорожуючих та санітарна безпека щодо
унеможливлення занесення інфекційний хвороб.
Підприємства для страхування подорожуючих.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
450
450
450
1350
Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів
Житомирська облдержадміністрація, райдержадміністрації, виконавчі
комітети міських рад міст обласного значення, підприємства сфери
обслуговування.
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Номер і назва завдання:

1.4.3. Покращення екологічного стану та використання рекреаційних зон

Назва проекту:

1.36. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану
р. Здвиж у Брусилівському районі
Покращення санітарного та екологічного стану р. Здвиж, захист земельних
ділянок громадян та сільськогосподарських угідь від шкідливої дії води
Села Містечко і Ковганівка Брусилівського району

Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Жителі сіл Містечко і Ковганівка Брусилівського району
Поглиблення русла р. Здвиж протяжністю 3,138 км та розчистка від деревночагарникової рослинності; підсипка берегів річки і зменшення площі
заболоченості пойми, створення двох кам’яно-накидних загат.
Покращення санітарного стану р. Здвиж в результаті поглиблення та
розчищення русла, зменшення площі мілководдя, заболоченості угідь (місць
розпліднення гнусу та комарів).
Можливість підтримання рівня води в річці у засушливий період.
Забезпечення захисту від шкідливої дії вод 9,5 га земельних ділянок та 32 га
сільськогосподарських угідь.
Поглиблення та розчистка русла р. Здвиж та здійснення культуртехнічних робіт
в поймі річки.
Посів травосуміші у прибережно-захисній смузі.
2016 - 2017 роки
2015
2016
2017
Разом
1400,0
1714,5
3114,5
Державний бюджет
Житомирське обласне управління водних ресурсів, Брусилівська районна
державна адміністрація, Містечківська сільська рада, підрядні організації
Виготовлена проектно-кошторисна документація, яка пройшла експертизу
(2013 рік)
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Номер і назва завдання:

1.4.3. Поліпшення екологічного стану та використання рекреаційних зон

Назва проекту:
Цілі проекту:

1.37. Зробимо Житомирщину чистою
Сприяння у поліпшенні екологічної ситуації в області.
Залучення мешканців області до участі в акції «Зробимо Україну чистою».
Проведення інформаційної кампанії з метою зменшення кількості засміченості
навколишнього середовища.
Зменшення кількості сміття та стихійних сміттєзвалищ в області.
Створення на Житомирщині руху еко-волонтерів.

Територія на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Житомирська область

Очікувані результати:

Зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ.
Залучення великої кількості жителів області до екологічного руху та
прибирання.
Створення обласного екологічного волонтерського руху.
Підвищення свідомості мешканців області щодо відповідального
ставлення до навколишнього середовища.
Розробка плану заходів обласної акції «Зробимо Житомирщину чистою».
Створення обласного координаційного центру.
Пошук та залучення районних координаторів.
Розробка інформаційної кампанії, друк пропорційної продукції (афіші, стенди,
флаєри, сувенірна продукція).
Пошук та залучення партнерів та спонсорів проекту.
Організація та проведення засідань за круглим столом в районах області із
залученням громадських організації, влади та представників бізнесу.
Проведення інформаційної кампанії.
Проведення обласної акції «Зробимо Житомирщину чистою».
Підбиття підсумків проекту.
2015 - 2017 роки:

Ключові заходи проекту:
-

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб)
Проект реалізовуватиметься у весняний період, орієнтовно квітень-травень.
Протягом місяця, коли відбуватиметься акція «Зробимо Житомирщину чистою»,
буде здійснюватиметься просвітницька та інформаційна кампанії, спрямовані на
те, щоб житомиряни менше смітили та відповідально ставились до довкілля.
Планується створення мережі районних координаторів, які займатимуться
організацією та координацією прибирання в районах області. Також очікується,
що місцева влада та представники бізнесу будуть надавати підтримку
координаторам в процесі підготовки та реалізації проекту.
В рамках проекту буде розпочато обласний волонтерських еко-рух, представники
якого в подальшому будуть основними агентами впливу, які різними методами та
способами підтримуватимуть чистоту в районах області.
Передбачається, що до проекту долучаться всі райони області і міста обласного
значення.

2015
2016
2017
Разом
100
140
160
400
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
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Проекти Програми 2: «Розвиток сільських територій та територій навколо міст
області»
Проекти напряму 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2.1.1. Поліпшення організації ринків для сільськогосподарських товарів і
зв’язку міст із сільськими територіями
2.1. Розробка бізнес-планів та проектно-кошторисної документації для
створення районних (сільських) гуртових ринків у Житомирському районі
(пілотний проект)
Надання допомоги ініціативним групам у створенні районних (сільських)
гуртових ринків, фінансуванні розробки бізнес-планів для обслуговування
ефективності інвестиційного кредитування.
Забезпечення доступу суб’єктів господарювання до участі у конкурсах на
отримання фінансової допомоги за рахунок бюджетних коштів, проектів
міжнародної технічної допомоги, грантових програм, а також залучення коштів
інвесторів та кредитних ресурсів.
Поліпшення можливостей для реалізації продукції дрібними агровиробниками.
Житомирський район
Населення Житомирського району (70,4 тис. чол.)
Передбачається стимулювати ініціаторів створення районних (сільських)
ринків сільськогосподарської продукції, які б залучали широке коло
виробників до дрібно-гуртової торгівлі, також поліпшення умов ведення
малого бізнесу у роздрібній торгівлі. Підтримка передбачається шляхом
розробки бізнес-планів, проектно-кошторисної документації для створення
районних (сільських) ринків. Таку допомогу на конкурсних умовах
передбачається надати ініціативним групам для створення районних
(сільських) ринків у комунальній або кооперативній власності.
Створено стимул суб’єктам господарювання до інвестування у розвиток
інфраструктури ринку.
У процесі розробки бізнес-планів проведено навчання щодо джерел та
механізмів залучення інвестицій у розвиток бізнесу.
Надано допомогу ініціативним групам у залученні інвестиційних коштів та
банківських кредитів.
Розроблено документацію для створення п’яти ринків.
Покращено можливості для реалізації продукції дрібними агровиробниками.
Оцінка та визначення потреб у створенні районних (сільських) ринків
сільськогосподарської продукції у комунальній або кооперативній власності.
Визначення та підбір консультантів і виконавців проектних робіт.
Конкурсний відбір бізнес-пропозицій для створення ринків. Надання допомоги
ініціативним групам у створенні районних (сільських) гуртових ринків.
Надання консультативної допомоги щодо участі у ґрантових програмах та
отриманні кредитів.
Промоція ринків для наповнення місцевими товаровиробниками.
Розміщення біл-бордів на автошляхах перед ринками з метою промоції та ін.
2016 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
–
110
400
510
Державний бюджет, місцеві бюджети, приватні кошти підприємств, проекти та
програми МТД, міжнародні фінансові організації, власні кошти підприємств
Департамент агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації,
управління агропромислового розвитку Житомирської райдержадміністрації,
сільськогосподарські підприємства, кооперативи, комунальне підприємство,
консультанти, проектні організації
Проект може бути поширений на інші адміністративно-територіальні одиниці
Житомирської області
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Номер і назва завдання:

2.1.1. Поліпшення організації ринків для сільськогосподарських товарів і
зв’язку міст із сільськими територіями

Назва проекту:

2.2. Облаштування роздрібних ринків сільськогосподарської продукції поблизу
автомагістралей
Надання допомоги ініціативним групам у створенні ринків, фінансуванні
розробки бізнес-планів для обґрунтування ефективності інвестиційного
кредитування.
Забезпечення доступу суб’єктів господарювання до участі у конкурсах на
отримання фінансової допомоги за рахунок бюджетних коштів, проектів
міжнародної технічної допомоги, ґрантових програм, а також залучення коштів
інвесторів та кредитних ресурсів.
Надання можливості для реалізації продукції фермерських та особистих
селянських господарств.
Житомирська область

Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Фермерські та особисті селянські господарства Житомирської області
Фермерські та особисті селянські господарства, як правило, мають обмежені
можливості для організації щоденної реалізації свіжої продукції (відсутність
транспорту, вільного часу і трудових ресурсів) Також відносно невеликі обсяги
щоденно виробленої продукції роблять транспортування її на значні відстані до
міст обласного значення невигідним. Ураховуючи логістику, Житомирська
область має транспортні шляхи республіканського значення, проект передбачає
не менше 10 ринків поблизу автошляхів на Київ, Рівне, Вінницю, Коростень,
Овруч.
Зростання доходів дрібних сільськогосподарських виробників та збільшення
надходжень до місцевих бюджетів
Підтримка шляхом розробки бізнес-планів, а також розробки проектнокошторисної документації щодо створення регіональних ринків. Таку допомогу
на конкурсних умовах надати ініціативним групам для створення ринків.
Відбір місць розміщення ринків на основі конкурсу.
Оцінка потреби в ринках на основі дослідження товаропотоків області.
Підготовка проектної документації для будівництва ринків та будівництво
ринків.
Рекламні заходи для наповнення ринків місцевими сільгоспвиробниками.
2016 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
1000
2000
3000
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві
бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні донори
Територіальні громади, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи,
фермерські господарства та інші виробники агропродукції
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2.1.2. Поліпшення надання послуг для дрібних сільгосптоваровиробників і
організація співробітництва між ними
2.3. Сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
Розвиток сільськогосподарської кооперації
Створення нових робочих місць у сільській місцевості
Сільські території Житомирської області
Жителі сільських населених пунктів Житомирської області
Незважаючи на те, що форма сільськогосподарської кооперації успішно
запроваджена на території населених пунктів Житомирської області,
залишається потреба у створенні таких форм господарювання. Серед головних
причин такої потреби є бідність сільського населення, яке не спроможне
самостійно мобілізувати достатньо коштів для придбання необхідного
обладнання (техніки для обробітку землі, установки для охолодження молока,
обладнання
для
зберігання
овочів
та
фруктів).
Створення
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів поліпшить систему
обробітку ґрунту в особистих селянських та фермерських господарствах,
сприятиме у просуванні сільськогосподарської продукції, виробленої дрібними
товаровиробниками на організований аграрний ринок за рахунок:
формування велико-товарних партій стандартної продукції;
післяврожайної доробки та закладки на довготривале зберігання у
спеціалізованих сховищах;
передторгової підготовки та відвантаження сільгосппродукції споживачам.
Забезпечено створення нових сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів за обраним напрямом.
Більш якісні послуги, надані СОК своїм членам, стимулюють розвиток малого і
середнього бізнесу у сільській місцевості.
Підвищено рівень конкурентоспроможності виробленої сільськогосподарської
продукції.
Забезпечено створення нових робочих місць у сільській місцевості
Сільськогосподарські кооперативи та їх об’єднання отримали можливість:
реалізовувати вирощену продукцію в складі крупних партій за найвигіднішою
ціною;
зберігати продукцію в кооперативних овоче-фруктосховищах до моменту
формування найбільшої ціни в період міжсезоння;
суттєво зменшити втрати продукції за період зберігання.
Оцінка
потреб
районів,
територіальних
громад
у
створенні
сільськогосподарських кооперативів певного напрямку діяльності.
Підтримка створення обслуговуючих кооперативів, метою діяльності яких є
надання послуг з обробітку ґрунту, із зберігання та реалізації
сільськогосподарської продукції; та інші.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
300
500
700
1500
Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, членські та пайові
внески членів кооперативів, залучення майнових паїв, власні кошти
підприємств, кошти інвесторів та інші джерела
Територіальні громади, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи,
особисті селянські та фермерські господарства
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2.1.3. Сприяння доступу товаровиробників до фінансових ресурсів
2.4. Підтримка розвитку суб’єктів господарювання агропромислового
комплексу області шляхом здешевлення кредитів
Забезпечення доступу суб’єктів сільськогосподарського виробництва до
кредитних ресурсів комерційних банків.
Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва у сільській
місцевості.
Сільські території Житомирської області
Сільськогосподарські товаровиробники Житомирської області
Поряд з позитивною динамікою збільшення обсягів валового виробництва
сільськогосподарської продукції в агропромисловому комплексі залишається
не вирішеною проблема доступу невеликих сільськогосподарських підприємств
до кредитних ресурсів комерційних банків, причиною якої є відсутність у них
ліквідного забезпечення кредитів (застави). Ці обставини унеможливлюють
впровадження дрібними сільськогосподарськими товаровиробниками новітніх
технологій та сучасної техніки і обладнання.
Основною метою проекту є створення економічних й організаційних умов для
залучення дрібними сільськогосподарськими товаровиробниками, у тому числі
фермерськими,
особистими
селянськими
господарствами,
сільськогосподарськими кооперативами та їх об’єднаннями, кредитних
ресурсів для розвитку їх виробничої бази та впровадження сучасних технологій
виробництва сільськогосподарської продукції і підвищення на цій основі
ефективності функціонування сільськогосподарських товаровиробників різних
форм власності і господарювання з метою підвищення рівня самозайнятості
сільського населення, забезпечення потреб області у продовольстві, а
промисловості – у сировині.
Механізм реалізації проекту полягає у наданні компенсації господарюючим
суб’єктам агропромислового комплексу області шляхом здешевлення кредитів.
Створено механізм підтримки малих та середніх суб’єктів аграрного бізнесу.
Проведення навчання з питань надання технічної допомоги в отриманні
кредитів.
Збільшення обізнаності та зацікавленості суб’єктів сільськогосподарської
діяльності у послугах з підтримки аграрного бізнесу шляхом проведення
консультаційних нарад з
сільськогосподарськими товаровиробниками в
питаннях залучення банківських кредитів.
Розробка програм для суб’єктів малого та середнього аграрного бізнесу для
отримання кредитних ресурсів.
Збільшення обізнаності та зацікавленості підприємств у послугах з підтримки
бізнесу за рахунок залучення кредитних ресурсів.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
9000
10000
11000
30000
Державний бюджет, обласний бюджет, матеріально-технічна допомога, інші
джерела
Регіональний фонд підтримки фермерських господарств, сільськогосподарські
товаровиробники, громадські організації
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше

2.1.3. Сприяння у доступі сільськогосподарських товаровиробників до
фінансових ресурсів
2.5. Сприяння у розвитку фермерських господарств
Вирішення проблеми матеріально-технічного забезпечення, що дозволить
зменшити майже на третину частину ручної праці, що сприятиме підвищенню
рівня використання трудових ресурсів та ефективності виробництва
сільськогосподарської продукції.
Відшкодування вартості придбаних племінних нетелей молочного та м’ясного
напряму продуктивності, що сприятиме забезпеченню поповнення поголів’я
худоби фермерських господарств племінними породами, дозволить збільшити
рівень його продуктивності.
Сільські території Житомирської області
Фермерські господарства Житомирської області
В області зареєстровано 971 фермерське господарство. Площа землі в
обробітку фермерських господарств 63 тис. га, у тому числі 60,2 тис. га ріллі. В
середньому
на
одне
фермерське
господарство
припадає
65 га
сільськогосподарських угідь. Із загальної кількості фермерів 132 (14%)
займаються веденням галузі тваринництва. У веденні
фермерських
господарств зайнято 3369 чол., з них найманих – 1126 працівників.
Підтримка розвитку фермерських господарств сприятиме підвищенню внеску
фермерів у виробництво сільськогосподарської продукції.
Підтримка розвитку фермерських господарств поліпшить їх роботу.
Збільшення поголів’я великої рогатої худоби.
Збільшення продуктивності ВРХ фермерських господарств за рахунок
високопродуктивного поголів’я худоби.
Створення нових робочих місць та збільшення кількості додатково залучених
працівників у сільськогосподарське виробництво.
Створення механізму підтримки фермерських господарств.
Оцінка потреб районів, територіальних громад у створенні нових та підтримці
існуючих фермерських господарств.
Забезпечення підтримки фермерських господарств сімейного типу.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
960
1000
1100
3060
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві
бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні донори та інші
джерела
Регіональний фонд підтримки фермерських господарств, сільськогосподарські
товаровиробники, громадські організації
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Номер і назва завдання:

Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2.1.3. Сприяння доступу сільськогосподарських товаровиробників до фінансових
ресурсів
2.2.3. Організація діяльності сільських громад, збереження та підтримка
традиційних сільських звичаїв
2.6. Сприяння розвитку бджільництва
Підтримка розвитку бджільництва, створення умов бджолярам для підгодівлі
бджіл у зимовий період, придбання вуликів та засобів захисту, нарощування
чисельності бджолосімей та обсягів виробництва продукції бджільництва
Сільські території Житомирської області
Сільськогосподарські
підприємства,
фермерські,
особисті
селянські
господарства Житомирської області
Бджільництвом в області займаються близько 6 тис. жителів. В області існує
потреба у підтримці розвитку галузі бджільництва, що дозволить створити
умови для збільшення чисельності бджолосімей та нарощення обсягів
виробництва бджолопродукції.
Збільшення кількості бджолосімей.
Збільшення обсягів виробництва меду до 7 тис. тонн.
Розширення площ медоносних культур, особливо гречки, за рахунок оптимізації
структури посівних площ, медоносних культур та насаджень.
Розробка порядку підтримки галузі бджільництва.
Проведення консультативних нарад та семінарів щодо порядку отримання
підтримки на розвиток галузі бджільництва, майстер-класів з бджільництва.
Підбір претендентів для отримання зазначеної підтримки.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
500
500
500
1500
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети,
публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні донори та інші джерела
Сільськогосподарські
підприємства,
фермерські,
особисті
селянські
господарства Житомирської області
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Номер і назва завдання:

2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних
нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції

Назва проекту:

2.7. Сприяння у будівництві елеваторних комплексів на території ВолодарськоВолинського, Червоноармійського, районів
Зберігання зерна за сучасними технологіями
Володарсько-Волинський, Червоноармійський і прилеглі райони

Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Сільськогосподарські підприємства, населення Володарсько-Волинського,
Червоноармійського районів
У вказаній зоні відсутні сучасні підприємства зі зберігання зерна. Враховуючи
щорічне нарощення обсягів вирощування зернових, олійних та технічних
культур, виникла необхідність розбудови інфраструктури з їх якісного
зберігання, орієнтовно в обсязі не менше 20 тис. тонн.
Підвищення конкурентоспроможності зерна, олійних і технічних культур на
внутрішньому та зовнішніх ринках, сприяння у їх реалізації за вигідними цінами,
забезпеченню зайнятості населення у сільській місцевості і
збільшено
надходження платежів до місцевих бюджетів.
Оцінка потреби в елеваторах.
Відбір місць розміщення елеваторів.
Підготовка проектної документації для будівництва елеваторів та будівництво
елеваторів.
Надання консультативної допомоги щодо участі у ґрантових програмах та в
отриманні кредитів.
2016 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
60 000
60000
120000
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), публічноприватне партнерство, бізнес, міжнародні донори та інші джерела
Суб'єкти сільськогосподарського виробництва
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Номер і назва завдання:

2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних
нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції

Назва проекту:

2.8. Підтримка будівництва овочесховищ довготривалого зберігання із
сучасними технологіями
Забезпечення доступу суб’єктів малого аграрного бізнесу до організованого
ринку аграрної продукції та логістичних послуг і формування товарних партій
продукції для реалізації за вигідними цінами.
Створення можливостей для суб’єктів малого аграрного бізнесу реалізовувати
вирощену продукцію не одразу після збору урожаю, а у період найвищого
попиту на неї, після зберігання протягом оптимального періоду.
Зменшення втрат сільськогосподарської продукції у період між збиранням
урожаю та її реалізацією.
Сільські території Житомирської області

Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Дрібні сільськогосподарські підприємства, сільське населення Житомирської
області
Будівництво картопле-і овочесховищ заготівельно-збутовими кооперативами та
кооперативними
регіональними
ринками
для
потреб
дрібних
сільськогосподарських підприємств, фермерських та особистих селянських
господарств.
Забезпечення доступу дрібних сільгоспвиробників до організованого аграрного
ринку, підвищення їх доходів і надходження платежів до місцевих бюджетів.
Створення стимулу суб’єктам господарювання до інвестування у розвиток
інфраструктури.
Оцінка та визначення потреб у створенні сховищ у комунальній або
кооперативній власності. Відбір місць розміщення сховищ.
Конкурсний відбір бізнес-пропозицій щодо створення сховищ.
Надання практичної допомоги ініціативним групам у створенні сховищ у
комунальній або кооперативній власності.
Надання консультативної допомоги щодо участі у ґрантових програмах та в
отриманні кредитів.
2016 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
1000
1000
2000
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети,
публічно-приватне партнерство, міжнародні донори та інші джерела
Територіальні громади, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи,
сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних
нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської
продукції
2.9. Сприяння у відновленні роботи трьох спиртових заводів на території
області
Сприяння у розвитку місцевої економіки
Житомирська область
Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб)
Враховуючи, що потужності спиртових заводів України значно перевищують
внутрішню потребу у спирті, проблема їх повної завантаженості вирішиться
шляхом переорієнтації (реконструкції) на виробництво біокомпонентів до
бензинів (біоетанолу). На території області проведено реконструкцію на
виробництво біоетанолу на одному спиртовому заводі, (не працює через
законодавчу неврегульованість), та потребують реконструкції ще
2
спиртзаводи.
Збільшено обсяги реалізації сільгоспвиробниками фуражного зерна та
побічних продуктів цукровиробництва (меляси)у межах області.
Відновлено більш як 500 робочих місць.
Зменшено залежність від імпорту бензинів.
Збільшено надходження платежів до бюджетів усіх рівнів.
Постановка проблеми законодавчого врегулювання ринку біодобавок до
бензинів в Україні перед Кабінетом Міністрів України.
Обгрунтування перед ДП «Укрспирт» необхідності реконструкції 2-х
спиртових заводів області.
Надання консультативної допомоги щодо участі у ґрантових програмах та в
отриманні кредитів.
2016 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
8000
8000
16000
Державний бюджет, державно-приватне партнерство, міжнародні донори та
інші джерела
Департамент агропромислового розвитку Житомирської області, департамент
економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва
Житомирської облдержадміністрації, ДП «Укрспирт»
Для успішного впровадження проекту необхідне законодавче врегулювання
українського ринку біодобавок до бензинів
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Номер і назва завдання:

2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних
нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції

Назва проекту:

2.10. Технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з
виробництва тваринницької продукції
Отримання прибутку від рентабельного ведення галузі тваринництва із
застосуванням новітніх технологій.
Нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції.
Забезпечення функціонування переробних потужностей.
Забезпечення продовольчої безпеки регіону.
Житомирська область

Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Сільськогосподарські підприємства, переробні підприємства Житомирської
області, споживачі тваринницької продукції та продукції із тваринницької
сировини.
В умовах адаптації стандартів якості та дотримання умов виробництва
тваринницької продукції провідні тваринницькі підприємства реконструюють
приміщення, модернізують обладнання та заводять нове високопродуктивне
племінне поголів’я.
Нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції.
Зростання доходів сільськогосподарських виробників.
Забезпечення ринків споживання.
Збільшення надходження платежів до місцевих бюджетів.
Сприяння з питань інвестування у реконструкцію та модернізацію.
Підбір найприйнятніших рішень стосовно технологічного забезпечення.
Селекційно-племінний відбір та закупівля високопродуктивного поголів’я.
Підтримка шляхом часткового відшкодування вартості реконструкції та
будівництва з державного бюджету (за умови дії Постанови КМУ №246).
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
21700
60192
90000
171892
Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, публічно-приватне
партнерство, бізнес, міжнародні донори
Сільськогосподарські агроформування Житомирської області
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Номер і назва завдання:

2.1.5. Розвиток органічного сільського господарства

Назва проекту:
Цілі проекту:

2.11. Підтримка органічного сільськогосподарського виробництва
Підвищення
конкурентоспроможності
та
рівня
прибутковості
сільськогосподарських агроформувань області.
Диференціація та екологізація аграрного виробництва в результаті вирощування
органічної продукції.
Сільські території Житомирської області

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Сільськогосподарські товаровиробники, населення Житомирської області
Наша держава розглядається світовою спільнотою як потенційний постачальник
якісної і відносно недорогої органічної продукції. Це відкриває перед
сільськогосподарськими агроформуваннями, які є основними виробниками
органічної продукції, нові можливості і ринки збуту такої продукції. Мета
проекту
полягає
у
наданні
інформаційно-консультаційних
послуг
сільськогосподарським товаровиробникам, які зацікавлені у веденні органічного
сільськогосподарського виробництва. В рамках проекту передбачається
проведення інформаційних заходів з метою популяризації виробництва
органічної продукції, проведення науково-практичних дослідів, організації
навчальних поїздок та тренінгів для зацікавлених підприємств, надання
методичної допомоги у плануванні розвитку господарства за умови переходу до
органічного виробництва, з урахуванням результатів агрохімічного обстеження
ґрунтів.
Проведення
науково-практичних
семінарів
для
сільськогосподарських
товаровиробників Житомирської області.
Розроблення та розповсюдження інформаційних буклетів.
Проведення днів поля, навчальних тематичних семінарів, науково-практичних
конференцій.
Розроблено, видано та розповсюджено 10 рекомендацій з інноваційних
технологій вирощування сільськогосподарських культур для виробництва
органічної продукції.
Проведено агрохімічне обстеження ґрунтів 10 господарств, що планують
вирощувати органічні культури.
Проведення засідань за круглим столом, науково-практичних семінарів,
конференцій з метою популяризації органічного виробництва і визначення
потенційних органічних господарств.
Розроблення демонстраційних матеріалів та рекомендацій з інноваційних
технологій вирощування органічних культур в умовах регіону.
Організація днів поля, навчальних семінарів з виїздом на діючі органічні
господарства, тренінгів, налагодження ділових контактів із вітчизняними та
міжнародними організаціями, що сприяють у розвитку органічного виробництва.
Започаткування виробництва органічної сільськогосподарської продукції в
агроформуваннях області.
2016 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
–
500
800
1300
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети,
власні та залучені кошти сільськогосподарських агро формувань
Житомирський національний агроекологічний університет, інститут сільського
господарства
Полісся
НААН
України,
Житомирська
філія
ДУ «Держгрунтохорони», сільськогосподарські підприємства області
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Проекти напряму 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській
місцевості
Номер і назва завдання:

2.2.2. Удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській
місцевості

Назва проекту:

2.12. Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів на базі Житомирського
обласного навчально-курсового комбінату
Поліпшення кадрового забезпечення сільських територій. Підготовка та
перепідготовка робітничих кадрів для ведення сільськогосподарського
виробництва
Сільські території Житомирської області

Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Понад 2 тис. осіб населення, яке проживає в сільських населених пунктах
Житомирської області (щороку)
У сільськогосподарському виробництві області зайнято понад
25 тис.
працівників. Для забезпечення стабільної ротації кадрів та розширеного
виробництва щороку на базі Житомирського обласного навчально-курсового
комбінату проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації близько 2 тис.
кваліфікованих робітничих кадрів, в тому числі близько 400 осіб навчаються за
направленням Житомирського обласного центру зайнятості з числа
незайнятого населення.
Удосконалення системи підготовки та перепідготовки робітничих кадрів.
Забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції кваліфікованими
робітничими кадрами.
Удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
фахівців робітничих професій.
Удосконалення курсової системи шляхом розширення мережі навчальних
пунктів у всіх районах області.
Удосконалення системи навчання робітничих кадрів.
Забезпечити стажування педагогічних працівників Житомирського обласного
навчально-курсового комбінату на передових підприємствах області, вивчення
новітніх технологій.
Покращення матеріально-технічної бази Житомирського обласного навчальнокурсового комбінату для організації навчання та проведення стажування
робітників.
Здійснення щорічної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
робітничих
кадрів
за
професіями:
(тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських
машин та устаткування, електрогазозварник та інші).
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
1400
1500
1500
4400
Місцеві бюджети, кошти сільськогосподарських агро формувань
Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат, навчальні заклади
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Проекти Програми 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях
2.13. Модернізація спортивної інфраструктури у
районах Житомирської
області.
Поліпшення спортивної інфраструктури у сільській місцевості для
Цілі проекту:
забезпечення потреб молоді та інших категорій населення у послугах з фізичної
культури та спорту
Смт Володарськ-Волинський (Володарсько-Волинський район), смт Ємільчине
Територія, на яку проект
(Ємільчинський район), Малинський район
матиме вплив:
Цільова аудиторія – діти, молодь, мешканці сіл та селищ Житомирської
Орієнтовна кількість
області
отримувачів вигод:
Близько 25000 осіб (різні вікові групи), які матимуть змогу займатися фізичною
культурою та спортом
Будівництво
спортивного
комплексу
смт
Володарськ-Волинський.
Стислий опис проекту:
Облаштування плавального басейну у смт Ємільчине сприятиме фізичному
вихованню, поліпшенню стану здоров'я населення, веденню здорового способу
життя і подовженню його тривалості як у дітей і молоді, так і у дорослого
населення.
Будівництво спортивного залу з розміщенням спортивного манежу в
с. Нові Вороб’ї Малинського району.
Проведення ремонту, реконструкції спортивних споруд Малинського району.
Поліпшено умови для занять фізичною культурою та спортом різних груп
Очікувані результати:
населення за місцем проживання, навчання, роботи та у місцях масового
відпочинку.
Ключові заходи проекту для Будівництво спортивного комплексу у смт Володарськ-Волинський.
Облаштування плавального басейну в молодіжно-спортивному комплексі
досягнення цілі:
«Юність» у смт Ємільчине.
Будівництво спортивного залу з розміщенням спортивного манежу у
с. Нові Вороб’ї Малинського району.
Проведення ремонту, реконструкції спортивних споруд Малинського району.
Період реалізації:
2015 - 2017 роки:
Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.:
5659,0
5420,0
5970,8
17049,8
Державний бюджет, місцеві бюджети, партнери проекту
Джерела фінансування:
Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Ємільчинська
Ключові потенційні
райдержадміністрація,
Ємільчинська
селищна
рада,
Малинська
учасники реалізації
райдержадміністрація, Малинська районна рада, Нововороб’ївська сільська
проекту:
рада, Володарсько-Волинська районна рада, Володарсько-Волинська
райдержадміністрація, приватні інвестори
Проект може бути реалізовано в інших районах області
Інше:
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
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Номер і назва завдання:

2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях

Назва проекту:

2.14. Створення багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним
покриттям у районах Житомирської області
Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді, мешканців сіл та
селищ міського типу до занять різними видами спорту, що сприяють
зміцненню їх фізичної, духовної й оздоровчої активності

Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:

Міста Малин, Овруч і Олевськ, смт Володарськ-Волинський (ВолодарськВолинський район), села Глибочиця і Тетерівка (Житомирський район),
с. Поліське (Коростенський район), смт Гранітне (Малинський район),
смт Народичі (Народицький район), с. Печанівка та смт Романів (Романівський
район), села Курне і Кошелівка (Червоноармійський район), с. Селянщина
(Черняхівський район), с. Тютюнники (Чуднівський район)

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

Діти, молодь, мешканці сіл та селищ Житомирської області (30 000 осіб)

Стислий опис проекту:

Проектом передбачено будівництво спортивних майданчиків із синтетичним
покриттям, основи яких було зведено у 2012 році, що сприятиме відновленню
фізкультурно-спортивної інфраструктури на селі, інтегруванню інноваційних
форм і методів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності з
урахуванням місцевих особливостей розвитку територій. Нові споруди дадуть
можливість проводити спортивні заходи серед дітей різних вікових
категорій, залучати їх до рухової активності. Значно поліпшаться умови для
дозвілля дітей та молоді.

Завершено будівництво 15 спортивних майданчиків із синтетичним покриттям.
Збільшено кількість дітей, які займаються фізичною культурою та спортом.
Ключові заходи проекту для Встановлення синтетичного покриття на раніше зведені основи спортивних
майданчиків
досягнення цілі:
Період реалізації:
2016 - 2017 роки:
Орієнтовна вартість проекту,
2015
2016
2017
Разом
тис. грн.:
6 000
3 0000
9 000
Державний бюджет
(державний фонд регіонального розвитку), місцеві
Джерела фінансування:
бюджети
Очікувані результати:

Ключові потенційні учасники Департамент сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації,
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування
реалізації
.
проекту:
Інше:
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях
2.15. Капітальний ремонт Житомирського районного будинку культури
Забезпечення належного функціонування закладу культури для надання
культурних послуг мешканцям сіл Малинського району
Малинський район
Населення Малинського району (1939 осіб)
Капітальний ремонт районного будинку культури, зокрема:
будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання і каналізації,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання, внутрішніх санвузлів;
заміна вікон та дверей;
утеплення даху;
зовнішнє та внутрішнє оздоблення;
благоустрій та озеленення території.
Проведено капітальний ремонт будинку культури та забезпечено належне
функціонування.
Покращено умови праці для працівників та відпочинку для відвідувачів.
Будівництво зовнішніх мереж та споруд: водопостачання, каналізації,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання.
Будівництво внутрішніх санвузлів.
Заміна вікон і дверей.
Утеплення даху.
Зовнішнє та внутрішнє оздоблення будівлі.
Благоустрій та озеленення території.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
300
1 099
1099
2 498
Державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні кошти, приватні
інвестори
Малинська районна рада, Малинська райдержадміністрація (відділ культури),
органи місцевого самоврядування району, благодійні організації
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:
Період реалізації:
Орієнтована вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях
2.16. Реконструкція Андрушівської дитячої школи мистецтв
Створення умов для задоволення потреб дітей у творчій самореалізації, що в
майбутньому дасть можливість професійної самовизначеності та самореалізації
в подальшому житті
Андрушівський район Житомирської області
800 дітей і підлітків Андрушівського району
Цей проект дає можливість охопити культурно-просвітницькою роботою
значно більшу кількість дітей та підлітків, ніж на теперішній час. Навчається
320 дітей, планується 800 учнів.
Створено умови для творчого, інтелектуального та духовного розвитку дітей і
підлітків.
Підвищення рівня охоплення дітей та підлітків культурно-просвітницькою
роботою та створення належних умов для цього.
Проведено роботи з реконструкції
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
2289,5
0,00
0,00
2289,5
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий
бюджет
Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації,
ПП «Рембудсервіс»
В наявності:
зведений кошторисний розрахунок;
експертний звіт щодо розгляду проектів будівництва, реконструкції та
капітального ремонту;
нормативний акт (наказ, розпорядження, рішення ради) про затвердження
проектної документації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 11.05.2011 № 560);
документи щодо форми власності та категорії складності об’єкта.
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:

2.3.1. Створення умов для проживання молоді на сільських територіях
2.17. Створення інформаційно-ресурсних центрів
доступу до соціально
значущої інформації на базі бібліотек територіальних громад Чуднівського
району
Інформування населення про діяльність органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування.
Задоволення потреб територіальних громад в актуальній політичній та
соціально-економічній інформації.
Чуднівський район

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

Населення Чуднівського району

Стислий опис проекту:

Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої
інформації на базі бібліотек територіальних громад Чуднівського району є
стратегічно важливим завданням. Органи місцевого самоврядування
населених пунктів не в змозі забезпечити достатній доступ громадян до
публічної інформації, адміністративних послуг. Тому в рамках даного проекту
необхідно модернізувати бібліотеки нашого регіону та забезпечити їх
комп’ютерною технікою, що сприятиме виникненню нових сучасних послуг,
та що дасть можливість значно поліпшити інформаційне обслуговування
користувачів бібліотек, доступ до інформації органів влади. В межах проекту
пропонується:
Створення пунктів контактного доступу до публічної інформації;
Забезпечення мережі бібліотек відповідним обладнанням;
Підготовка персоналу до роботи в нових умовах;
Поєднання створеної системи з системою надання адміністративних послуг.
Відвідувачі бібліотек будуть мати можливість для:
ознайомлення з інформацією органів влади та забезпечення участі у їх
обговоренні;
отримання правових консультацій з питань життєдіяльності;
знаходження соціально значущої інформації та прийняття важливих рішень;
ознайомлення з новинами, підтримання зв’язку в соціальних мережах, по
«Скайпу», виконання творчих проектів, користування електронними
підручниками, проведення різноманітних заходів тощо.

Очікувані результати:

Створено інформаційно-ресурсні центри доступу до соціально значущої
інформації на базі бібліотек.
Забезпечено ефективне використання
інфраструктурного та людського
потенціалу.
Група «учнівська молодь» отримала можливість пошуку інформації в мережі
Інтернет, підвищила свій інтелектуальний рівень.
Бібліотека стала місцем для спілкування та проведення змістовного дозвілля.
Група «Пенсіонери та соціально незахищені групи населення» оволоділи
знаннями комп’ютерної техніки, отримали можливість адаптації в сучасному
інформаційному просторі.
Підвищено імідж бібліотеки як закладу, який забезпечує вільний доступ до
інформації, є центром спілкування та проведення змістовного дозвілля
громади.

Ключові заходи проекту:

Підготовка місцевих нормативно-правових документів для запровадження
проекту.
Визначення суб’єктів мережі.
Оснащення технічними засобами та доступом до мережі Інтернет визначеного
кола учасників проекту.
Навчання персоналу.
Поліпшення матеріально-технічної бази бібліотек.
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Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
300,0
400,0
600,0
1300,0
Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів, благодійні внески
Чуднівська районна рада, Чуднівська райдержадміністрація, органи місцевого
самоврядування
Центральна Чуднівська районна бібліотека.
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних
інтересів
2.18. Будівництво полігонів твердих побутових відходів у населених пунктах
Житомирської області
Забезпечення повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та
захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) та ліквідації їх
несанкціонованих звалищ.
Обмеження шкідливого впливу ТПВ на навколишнє природне середовище і
здоров’я людини.
Поліпшення санітарно-гігієнічного стану населених пунктів та прилеглих до
них територій, підвищення їх соціально-економічної привабливості.
Міста Коростишів, Малин, Новоград-Волинський, смт Попільня та прилеглі
території
Жителі міст Коростишева, Малина, Новограда-Волинського, смт Попільня та
прилеглої до нього території
На сьогодні в містах Коростишеві, Малині, Новограді-Волинському,
смт Попільня, та прилеглих до них територіях гостро стоїть проблема збору та
утилізації ТПВ. Потужність існуючих сміттєзвалищ вичерпана, території
переповнені ТПВ, утворюються несанкціоновані звалища. Це погіршує
екологічний стан визначених населених пунктів та прилеглих до них
територій, їх соціально-економічну привабливість, негативно впливає на стан
довкілля та здоров’я жителів. Для подолання існуючих проблем
передбачається будівництво нових та розширення діючих полігонів ТПВ у цих
населених пунктах.
Забезпечено повне збирання, перевезення, утилізацію, знешкодження та
захоронення твердих побутових відходів та ліквідацію несанкціонованих
звалищ ТПВ.
Обмежено шкідливий вплив ТПВ на навколишнє природне середовище та
здоров’я людини.
Поліпшено санітарно-гігієнічний стан населених пунктів та прилеглих до них
територій, підвищено їх соціальну привабливість.
Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Коростишеві
Житомирської області (2-й пусковий комплекс).
Будівництво полігону твердих побутових відходів (ТПВ) у місті Малині;
Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті НовоградіВолинському.
Будівництво полігону твердих побутових відходів у смт Попільня
Попільнянського району.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
9477,8
11700,0
6400,0
27577,8
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві
бюджети, кошти інвесторів
Департамент
житлово-комунального
господарства
Житомирської
облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування, підрядні організації
Проект може бути реалізований в інших населених пунктах
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Територія, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи
проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних
інтересів
2.19. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування
твердих побутових відходів у населених пунктах Житомирської області
Місто Житомир, міста обласного значення, міста районного значення та селища
міського типу області
1262,5 тис. осіб
У зв’язку із запровадженням нових полімерних матеріалів для фасування та
реалізації товарів змінився склад побутових відходів. Полімерна тара і упаковка
мають тривалий термін розкладення після утилізації та негативний вплив на
навколишнє середовище. Роздільний метод збирання твердих побутових відходів
дасть можливість виділити полімерні відходи на стадії збирання.
Покращено екологічний стан території Житомирської області
Придбання контейнерів для сортування твердих побутових відходів та
спецтранспорту для його транспортування
2015-2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
26010
26010
26010
78030
Державний бюджет, місцеві бюджети
Департамент житлово-комунального господарства Житомирської обласної
державної адміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування міст обласного, районного значення та селищ міського типу
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних
інтересів
2.20. Будівництво та реконструкція дошкільних навчальних закладів у
сільських населених пунктах та малих містах Житомирської області
Розширення та поліпшення мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) у
малих містах, селах та селищах області.
Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку.
Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти.
Підвищення соціально-економічної привабливості малих міст, селищ та сіл
області.
С. Дубрівка Баранівського району, с. Тетерівка та с. Вереси Житомирського району,
с. Білка
Коростенського
району,
с. Стрижівка
та
с. Колодязьки
Коростишівського району, с. Кишин Олевського району, місто Радомишль
Радомишльського району
Діти дошкільного віку, їх батьки та працівники ДНЗ с. Дубрівка Баранівського
району, с. Тетерівка та с. Вереси Житомирського району, с. Стрижівка і
с. Колодязьки Коростишівського району, с. Кишин Олевського району, міста
Радомишля Радомишльського району.
Соціальна привабливість малих міст, сіл та селищ області залишається
недостатньо високою через відсутність або незадовільний стан дошкільних
навчальних закладів.
Проектом передбачено розширення та поліпшення мережі ДНЗ, створення
належних умов для виховання дітей дошкільного віку.
Побудовано (реконструйовано) ДНЗ та розширено їх мережу у малих містах,
селах та селищах області.
Створено сприятливі умови для виховання і навчання дітей дошкільного віку.
Створено нові робочі місця для працівників дошкільної освіти.
Підвищено соціально-економічну привабливість малих міст, селищ та сіл
області.
Реконструкція дитячого садка в с. Дубрівка Баранівського району.
Реконструкція дитячого садка «Журавлик» у с. Вереси Житомирського району.
Реконструкція (з розширенням) дитячого дошкільного закладу «Берізка» по
вул. Космонавтів, 17 у с. Тетерівка Житомирського району.
Реконструкція приміщення жіночої консультації під дошкільний навчальний
заклад на вул. Леніна, 6 у с. Білка Коростенського району.
Будівництво дитячого садка на 75 місць у с. Стрижівка Коростишівського
району.
Реконструкція інженерних мереж та внутрішнього оздоблення дошкільного
навчального закладу «Дзвіночок» на вул. Леніна, 66 у с. Кишин Олевського
району.
Реконструкція господарських будівель дошкільного навчального закладу №2
«Пролісок» у м. Радомишль.
2015-2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
8548,3
10960,0
8872,8
28381,1
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві
бюджети
Житомирська облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування, підрядні організації
Проект може бути реалізований в інших населених пунктах області
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних
інтересів
2.21. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) загальноосвітніх
навчальних закладів у сільських населених пунктах та малих містах
Житомирської області
Створення належних умов для навчання учнів.
Створення нових робочих місць.
Збільшення кількості об’єктів соціальної інфраструктури у малих містах,
селищах та селах області.
Підвищення соціально-економічної привабливості малих міст, селищ та сіл
Житомирської області
с. Бистрик Бердичівського, смт Любар Любарського, с. Малинівка та
с. Йосипівка Малинського, місто Олевськ Олевського, смт Черняхів
Черняхівського, смт Нова Борова Хорошівського районів
Діти шкільного віку, їх батьки, працівники загальноосвітніх навчальних
закладів с. Бистрик Бердичівського, смт Любар Любарського, с. Малинівка та
с. Йосипівка Малинського, міста Олевськ Олевського, смт Черняхів
Черняхівського, смт Нова Борова Хорошівського районів
Недостатня площа навчальних закладів, їх незадовільний, а подекуди навіть
аварійний стан негативно впливають на організацію навчально-виховного
процесу та унеможливлюють навчання за кабінетною системою. Діти часто
навчаються в непристосованих для цього приміщеннях, що негативно впливає
на їх самопочуття та якість отриманої освіти. Реалізація проекту дозволить
вирішити окремі проблеми із забезпеченням належного навчально-виховного
процесу, підвищити якість освіти та створити нові робочі місця для
працівників галузі освіти
Створення належних умови для навчання та виховання дітей.
Створення нових робочих місць.
Збільшення кількості об’єктів соціальної інфраструктури у малих містах,
селищах та селах області.
Підвищення соціально-економічної привабливості малих міст, селищ та сіл
Житомирської області
Реконструкція адмінбудівлі під ЗОШ І-ІІІ ст. на 144 місця у с. Бистрик
Бердичівського району (1 черга будівництва) (коригування).
Будівництво загальноосвітньої школи №1 на вул. Леніна у смт Любар.
Реконструкція покрівлі Малинівського навчально-виховного комплексу «ДНЗЗНЗ І-ІІІ ст.» та Йосипівського навчально-виховного комплексу «ДНЗ-ЗНЗ ІІІ ст.» у Малинському районі.
Будівництво середньої школи № 1 на вул. Інтернаціональній, 1, у
м. Олевську (блок секція 2-4-х класів на 120 учнівських місць).
Завершення будівництва ЗОШ І-ІІІ ст. на 864 учні на вул. Калініна, 14, у
смт Черняхів (друга черга, другий пусковий комплекс блок «Б»).
Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ
ступенів-ліцею по вул. Освіти, 7, у смт Нова Борова Хорошівського району
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
13746,2
11103,6
16342,9
41192,7
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві
бюджети
Місцеві органи державної влади та місцевого самоврядування, підрядні
організації
Проект може бути реалізовано в інших населених пунктах Житомирської
області
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних
інтересів
2.22. Кредитування індивідуального житлового будівництва на селі
Розширення сфери будівництва на селі, поліпшення житлових умов сільських
жителів
Сільські території Житомирської області
Жителі сільських територій Житомирської області
В області намітилася тенденція до зниження загальних обсягів будівництва
житла на селі. Це, в першу чергу, зумовлено низьким рівнем доходів сільського
населення, що не дозволяє залучити власні кошти на цю мету. Реалізація
зазначеної ідеї сприятиме підтриманню будівництва в сільській місцевості,
забезпеченню залучення пільгових кредитних ресурсів на будівництво та
газифікацію житла.
Розширення сфери будівництва житла для сільського населення та оптимальне
використання незавершеного будівництва.
Використання потенційних можливостей для купівлі житла на вторинному
ринку.
Надання пільгових кредитів для придбання і спорудження житла молодим
сім’ям та облаштування їх домашнього господарства.
Розробка регіональних правил щодо надання, використання та погашення
довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам.
Підбір претендентів для отримання пільгових кредитів на будівництво,
реконструкцію та добудову житла, газифікацію житлових приміщень.
Надання довгострокових пільгових кредитів для придбання і спорудження
житла молодим сім’ям та облаштування їх домашнього господарства.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
500
700
1000
2200
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний
бюджет, місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні
донори
КП «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на
селі», сільські та селищні ради, територіальні громади, міжнародна допомога
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:
Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис.грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних
інтересів
2.23. Капітальний ремонт одного 16 квартирного будинку та двох 30
квартирних будинків в смт Народичі
Створення сприятливих умов для проживання сімей, що мешкають на
території району.
Забезпечення житлом малозахищених верств населення.
Народицький район
Сім’ї, які проживають на території району та потребують поліпшення
житлових умов, сім’ї переселенців та учасників АТО
Проектом передбачено проведення капітального ремонту житлових будинків
та сприяння для громадян, що потребують поліпшення житлових умов
відповідно до законодавства.
Капітально відремонтовано будинки.
Поліпшено житлові умови населення, що приживає на території району.
Стимулювання молодих спеціалістів для роботи у сільській місцевості шляхом
забезпечення житла.
Поліпшення соціальної інфраструктури села, зокрема у сфері житлового
будівництва.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт.
Організація та проведення капітального ремонту житлових будинків.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
5000,0
10000,0
5000,0
20000,0
Державний бюджет, місцеві бюджети
Народицька селищна рада, Народницька райдержадміністрація (управління
економічного розвитку і торгівлі), будівельна організація
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних
інтересів
2.24. Реконструкція приміщень під житло за адресою вул. Санаторна, 4 у
с. Іванівка Житомирського району
Забезпечення житлом сімей учасників АТО
Житомирська область
12 сімей учасників АТО
Добудова житлового будинку на 12 квартир з метою забезпечення житлом
сімей учасників АТО
Забезпечено житлом сім’ї учасників АТО
Завершення загальнобудівельних робіт, влаштування інженерних мереж та
комунікацій, благоустрій
2015 рік:
2015
2016
2017
Разом
6294,23
6294,23
Державний бюджет, обласний бюджет
Департамент містобудування, архітектури та будівництва Житомирської
облдержадміністрації
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Проекти Програми 3: «Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя
населення»
Проекти напряму 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність
територіального простору
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого
середовища
3.1. Поліпшення благоустрою у населених пунктах Житомирської області
шляхом активізації територіальних громад Житомирської області
Житомирська область
Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб)
Проведення благоустрою територій області позитивно впливатиме на життя
населення, а також на виховання та навчання дітей. Активне залучення громади
сприятиме поліпшенню якості життя у населених пунктах області, зокрема у
селах, без залучення вагомих інвестицій або з мінімальними затратами.
Привернення уваги населення області до проблем благоустрою.
Збереження екологічної безпеки населених пунктів області.
Зміцнення духу населення територіальних громад та готовність працювати над
спільними ініціативами.
Проведення інформаційно-просвітницької роботи із пропаганди екологічної
безпеки.
Оцінка потреб та можливостей для спільних заходів.
Підтримка координації діяльності та аналізу проведеної роботи.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
1200
1200
1100
3500
Державний бюджет, місцеві бюджети
Департамент
житлово-комунального
господарства
Житомирської
облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

Стислий опис проекту:

3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого
середовища
3.2. Створення мережі еколого-просвітницьких центрів на території населених
пунктів, що межують з Поліським природним заповідником
Підвищення рівня екологічної свідомості населення. Формування бережного та
ощадливого ставлення до природи. Залучення учнів 9-11 класів, місцевих мешканців
до вивчення, покращення та дотримання належного (збалансованого) стану
природного середовища та його екологічних показників в регіоні. Популяризація
знань про природу, її мешканців, збереження природно-заповідного фонду
Житомирської області, України, світу.
Овруцький, Олевський райони Житомирської області
Учні 9-11 класів, громада прилеглих до території Поліського природного
заповідника населених пунктів Овруцького (с. Бігунь, с. Словечне, с. Селезівка) та
Олевського (с. Копище, с. Сущани) районів можуть відвідувати екологопросвітницькі центри та долучатися до координованих ними заходів зможуть й інші
зацікавлені особи, в тому числі – туристи та гості області.
Проект спрямований на поширення сучасної актуальної інформації про навколишнє
середовище, екологічний стан, природоохоронну справу, в тому числі: діяльність
заповідника, найпоширеніші та рідкісні види флори та фауни, а також залучення
жителів північної частини Житомирської області до активної участі у місцевих,
всеукраїнських та міжнародних природоохоронних заходах. Передбачається, що такі
осередки будуть створені на базі існуючих навчальних закладів, бібліотек чи інших
громадських приміщень сільських населених пунктів, що мають велику кількість
населення (1500-2500 осіб). Кожен осередок планується облаштувати
інформаційними стендами, методичними та роздатковими матеріалами (буклетами,
брошурами, календарями, наклейками), обладнати технікою для демонстрації відео
та організації презентацій, місцями для перегляду та колективної роботи залежно від
можливостей та площі кожного конкретного осередку. Також осередки можна
облаштовувати невеликими діарамами або експозиціями з гербарних листків,
колекцій гнізд та інших природних матеріалів. Основне завдання осередку –
поширювати інформацію та проводити еко-просвітницьку роботу. Завдяки
функціонуванню мережі таких осередків із координаційним центром у с. Селезівка
Овруцького району буде можливість централізованого та злагодженого залучення
більшої кількості учасників до заходів екологічного та природничого спрямування.

Очікувані результати:

Створено мережу обладнаних еколого-просвітницьких центрів з координаційним
центром у с. Селезівка Овруцького району (щорічне число відвідувачів 15002000 осіб).
Підвищення рівня екологічної свідомості у місцевого населення, жителів області,
туристів та гостей області.

Ключові заходи
проекту:

Пошук та обстеження потенційних місць для організації регіональних екологопросвітницьких осередків; місце для осередку має бути достатнім за площею,
доступним для відвідувачів.
Матеріально-технічне та інформаційне наповнення еколого-просвітницьких центрів
(інформаційні стенди, роздаткові матеріали, методичне та інформаційне наповнення,
комп'ютер, проектор, місця для сидіння, стіл та стільці); облаштування діарамами
або експозиціями з гербарних листків, колекції гнізд та інших природних матеріалів.
Відбір та навчання осіб, що виконуватимуть функції координаторів роботи
осередків; найімовірніше координатор працюватиме в такому центрі на громадських
засадах, а тому людина мусить бути активна і не байдужа до природи, прихильна до
заповідника та його діяльності. Базові знання координатора: природоохоронне
законодавство, інформація про природоохоронні об'єкти регіону, здатність провести
коротку ознайомчу екскурсію для групи відвідувачів різного віку та напрямку
діяльності, вміння користуватися проектором і комп'ютером.
Створення планів діяльності кожного окремого центру та налагодження їх співпраці.
Проведення екологічних семінарів.
Проведення спільних еколого-просвітницьких та природничих заходів.
Підтримка координації діяльності та реклама отриманих результатів.
Видання поліграфічної продукції еколого-просвітницького спрямування.
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Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
100
200
200
500
Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна
допомога
Поліський природний заповідник (реалізація), академічні установи та інститути,
громадські організації (реалізація, партнерство)
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого
середовища
3.3. Реалізація програми «Активні громадяни Житомирщини»
Програма «Активні громадяни» має на меті сприяти соціальному розвитку,
головною рушійною силою якого виступають самі громади. Вона заохочує
членів громад брати на себе відповідальність за власні соціальні потреби і
передбачає набуття ними потрібних знань, навичок і досвіду для їх вирішення.
Глобальна місія програми – створити світ, у якому люди мають можливість
мирно й ефективно взаємодіяти з іншими задля сталого розвитку своїх громад.
Житомирська область
Безпосередні учасники програми.
Усі територіальні громади Житомирської області.
Програма «Активні громадяни» – тренінгова програма, яка готує фасилітаторів,
які є потенційними агентами змін у своїх громадах. Вони, в свою чергу,
залучають до навчання за цією програмою учасників на місцях – у своїх
громадах. За підсумками проведених навчальних тренінгів представники
громадськості реалізують соціальну дію, тобто на волонтерських засадах
втілюють некомерційний проект на благо своєї громади. В процесі цієї роботи
вони демонструють нові навички з проведення соціально-орієнтованої
діяльності та підтримують взаємодію з людьми, які дотримуються різних
поглядів. Разом члени громади також формують навички, які однаково
знадобляться їм на робочому місці, в житті громади, де вони мешкають, та в
повсякденному побуті. Цей досвід посилює їхню віру в свої сили, навчає
більше цінувати відмінність, допомагає краще зрозуміти місцеві громади й
ширші спільноти, розвиває стратегічне мислення і сприяє запровадженню
реалізації проектів соціальної дії у громадах.
Довгострокові:
посилення громад Житомирської області за рахунок розвитку соціального
капіталу.
Короткострокові:
учасники програми набувають навичок міжкультурного діалогу й мережевого
співробітництва та усвідомлюють їх велике значення;
учасники програми поглиблюють знання про свою місцеву громаду, а також
про національні й глобальні громади, які їх цікавлять;
у учасників формуються навички для впровадження соціальних дій на рівні
громади й отримують відповідний практичний досвід;
учасники програми готові здійснювати аналогічну навчальну підготовку за
каскадною моделлю в своїх громадах;
учасники реалізовують власні проекти соціальної дії у своїх громадах;
налагодження комунікації та співпраці між різними громадами Житомирської
області.
Вибір партнерів у громадах області.
Оголошення та відбір учасників з усіх куточків області.
Проведення тренінгових модулів та супроводу учасників у реалізації проектів
соціальної дії.
Проведення форуму учасників програми «Активні громадяни Житомирщини»,
представлення реалізованих проектів.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
150
200
250
600
Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти
громад
ГО «Сучасний формат», громадські організації, навчальні заклади, органи
місцевого самоврядування
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту
для досягнення цілі:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого
середовища
3.4. Будівництво притулку для безпритульних тварин на вул. Чуднівській, 156
в м. Бердичеві
Зменшення популяції безпритульних тварин шляхом їх відлову та
переміщення до притулку, підвищення безпеки для громадян
Місто Бердичів
Населення міста Бердичева (близько 80 тис. осіб)
Проектом передбачається будівництво притулку для утримання безпритульних
тварин, де будуть задовольнятися їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах,
контактах із собі подібними, у природній активності та відповідати їх
біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
Побудовано притулок для безпритульних тварин (на 200 тварин). Зменшено
популяцію безпритульних тварин.
Будівництво таких будівель і споруд притулку: головний корпус, ізолятор, льох,
вольєри для загального утримання тварин, захищені від вітру та опадів,
обладнані навісом та закритою будкою, малі очисні споруди побутових стоків,
стоянки для автотранспорту, майданчик відпочинку, артезіанська свердловина.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
1093,944
1197,202
593,572
2884,718
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), міський бюджет
Бердичівська міська рада, МКП «Бердичівкомунсервіс»
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого
середовища
3.5. Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів
Житомирської області
Розроблення генеральних планів населених пунктів, у першу чергу
адміністративних центрів новоутворених громад
Житомирська область
Усе населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб)
Генеральний план населених пунктів, які є основним видом містобудівної
документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування
довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання
території населеного пункту.
Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в
інтересах відповідної територіальної громади, з урахуванням державних,
громадських та приватних інтересів для складання програм соціальноекономічного, господарського та культурного розвитку населеного пункту
Удосконалено систему планування території громад
для забезпечення
публічними послугами, що надаються населенню органами місцевого
самоврядування, з урахуванням принципів максимальної доступності послуг
для споживачів
Розроблення генеральних планів населених пунктів усіх громад Житомирської
області
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
5000
15000
20000
40000
Місцеві бюджети, міжнародні донори
Житомирська облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування.
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

3.1.1. Мобілізація мешканців громад до створення сприятливого життєвого
середовища
3.6. Розроблення містобудівного кадастру
Забезпечення на всій території області проведення єдиної політики у сфері
містобудування та архітектури, створення та забезпечення функціонування
містобудівного кадастру області, у тому числі організація функціонування
служби містобудівного кадастру з урахуванням підсистем міст обласного
значення і районів для постійної актуалізації та використання інтегрованих
даних про господарський, містобудівний розвиток території області та окремих
адміністративно-територіальних одиниць.
Житомирська область
Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб)
Відповідно до статті 22 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" містобудівний кадастр ведеться з урахуванням даних державного
земельного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласних центрів
та міст обласного значення службами містобудівного кадастру, які діють у
складі спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури.
Проектом передбачено розробку містобудівного кадастру, необхідного для
провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт,
забезпечення роботи геоінформаційних систем, задоволення інформаційних
потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і
юридичних осіб.
Забезпечується:
дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у
сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій
населених пунктів, урахуванням державних, громадських та приватних
інтересів під час забудови територій на місцевому рівні;
моніторинг забудови та іншого використання територій, надання суб'єктам
містобудування необхідної інформації, що стане основною інформаційною
базою для розроблення містобудівної документації на місцевому рівні;
доступ юридичним і фізичним особам до актуальної та об'єктивної інформації
про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміну їх
характеристик, функціональне використання, результати економічної оцінки,
метричні дані тощо;
покращення інвестиційної привабливості області.
Правове та методичне забезпечення створення та ведення містобудівного
кадастру.
Розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та
геопорталу містобудівного кадастру, збір та узагальнення вихідних даних.
Формування програмно-технічних комплексів геоінформаційної системи.
Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та
геопорталу містобудівного кадастру.
Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими
базами 2015 - 2016 роки даних.
Забезпечення внесення до містобудівного кадастру геопросторової інформації
та текстових матеріалів, що входять до складу містобудівної документації.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
4500
4500
4500
13500
Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети
Житомирська облдержадміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування
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Номер і назва
завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис.грн.:
Джерела фінансування
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

3.1.2. Підвищення загальної свідомості населення для збереження довкілля
3.7. Інформаційно-просвітницька кампанія з формування екологічної культури
Створення умов для формування еколого-орієнтованої поведінки в широких
верствах населення області, у першу чергу дітей та молоді
Житомирська область
Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб)
З метою підвищення екологічної культури населення області передбачено:
визначити ключові елементи екологічної поведінки, які обов‘язково повинні бути
сформовані у представників цільових аудиторій проекту (дошкільнята, учні шкіл та
ПТНЗ), у т.ч. елементи культури споживання, культури управління відходами,
питною водою, культури енергозбереження;
підготувати методичні розробки з проведення навчальних факультативних занять
для дошкільнят, учнів шкіл та ПТНЗ. Заняття повинні давати максимально прості
для розуміння та прикладні знання;
провести навчання вчителів / вихователів дошкільних закладів, загальноосвітніх
шкіл усіх типів, закладів професійно-технічної освіти, курсів підвищення
кваліфікації та перепідготовки спеціалістів;
провести інформаційно-просвітницькі заходи з популяризації екологічної культури
серед широких верств населення із залученням регіональних та місцевих мас-медіа.
Підвищено рівень усвідомлення населенням області власної відповідальності за стан
довкілля.
Зменшення об’ємів твердих побутових відходів, що генеруються населенням
області.
Розроблення інструментів інформаційної кампанії та їх погодження з департаментом
екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації, управлінням
освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, головним управлінням
держсанепідслужби в Житомирській області.
Підготовка та видання методичних та інформаційних матеріалів, методології
викладання, створення веб-ресурсу (за потребою).
Організація та проведення у районах і містах області інформаційно-просвітницьких
заходів з поширення методик формування екологічної культури серед
вчителів/вихователів дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл усіх типів, закладів
професійно-технічної освіти, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки
спеціалістів.
Моніторинг ефективності інформаційно-просвітницької кампанії.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
100
200
200
500
Державний бюджет, обласний бюджет, міжнародна технічна допомога
Громадські організації, навчальні заклади, департамент екології та природних
ресурсів Житомирської облдержадміністрації, управління освіти і науки
Житомирської облдержадміністрації, головне управління держсанепідслужби в
Житомирській області, органи місцевого самоврядування.
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка
твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв'язок з мережею
транспортних коридорів))
3.8. Будівництво сміттєпереробного заводу у Володарсько-Волинському районі
Створення нового високотехнологічного виробництва з утилізації шкідливих
побутових відходів
Міста: Бердичів, Житомир, Коростень, Новоград-Волинський, Малин, прилеглі
території до них та Житомирська область в цілому
Населення області (1252,6 тис. осіб)
У 2014 році Житомирським регіональним центром з інвестицій та розвитку за
погодженням з Бердичівською, Житомирською, Коростенською, Малинською,
Новоград-Волинською міськими радами розроблено проектну пропозицію
щодо будівництва у Володарсько-Волинському районі сміттєпереробного
заводу. Місце розміщення заводу є оптимальним, адже дозволяє
сконцентрувати зусилля міст обласного значення на транспортуванні твердих
побутових відходів у необхідній кількості для забезпечення проектної
потужності заводу. При цьому буде забезпечено значне скорочення рівня
екологічного навантаження, подолання проблеми переповнення сміттєзвалищ
тощо.
Розроблення проектної документації.
Пошук і співпраця з інвесторами.
Розповсюдження проектної пропозиції серед інвесторів.
Залучення інвестора.
Проведення інвестором будівельно-монтажних робіт, будівництво заводу.
2015 - 2016 роки:
2015
2016
2017
Разом
20
20
–
40
Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів
Житомирська обласна рада, Житомирська обласна державна адміністрація,
Бердичівська міська рада, Житомирська міська рада, Коростенська міська рада,
Малинська міська рада, Новоград-Волинська міська рада, інвестори
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

3.1.3. Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка
твердих побутових відходів, дороги місцевого значення (зв’язок з мережею
транспортних коридорів))
3.9. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд у населених
пунктах Житомирської області
Поліпшення методів і споруд для транспортування та очищення стічних вод і
осадів.
Забезпечення безперебійного водовідведення та покращення каналізування
населених пунктів.
Упередження забруднення стічними водами річок та інших водойм області.
Покращення екологічного стану населених пунктів та забезпечення санітарногігієнічної безпеки населення.
Підвищення економічної і соціальної привабливості населених пунктів.
Міста Бердичів, Коростень, Коростишів, смт Нова Борова ВолодарськоВолинського, Народичі Народицького, Ємільчине Ємільчинського районів, смт
Гранітне та с. Федорівка Малинського району.
Жителі міст Коростишева, Бердичева, Коростеня, смт Нова Борова
Володарсько-Волинського, Ємільчине Ємільчинського районів, смт Гранітне
та с. Федорівки Малинського, Народичі Народицького смт Попільня
Попільнянського районів
Довжина каналізаційних мереж в області становить 1564,1 км, із них
потребують заміни 33% (у містах – 47%), протягом року замінюється близько
0,1%. Насосне обладнання, яке є найбільшим споживачем електроенергії в
системах централізованого водовідведення, застаріле і потребує оновлення для
досягнення сучасних показників енерго- та ресурсозбереження. Сучасний стан
каналізаційних мереж та очисних споруд недостатньо задовольняє вимоги
щодо повноти і ефективності очищення стічних вод та щодо упередження
забруднення стічними водами водойм. При здійсненні є недостатнім
використання анаеробних процесів очищення стічних вод.
Проектом передбачено модернізацію каналізаційних мереж та очисних споруд
в населених пунктах області.
Побудовано, реконструйовано та капітально відремонтовано очисні споруди та
мережі каналізації.
Забезпечено безперебійне водовідведення та поліпшено водопостачання
населених пунктів.
Впроваджено сучасні технологій (зокрема з використанням анаеробних
процесів очищення стічних вод) та обладнання.
Знижено експлуатаційні витрати у сфері житлово-комунального господарства.
Упереджено забруднення стічними водами річок та інших водойм області.
Підвищено економічну і соціальну привабливість населених пунктів.
Капітальний ремонт мереж побутової каналізації району «Загребелля» у місті
Бердичеві.
Будівництво мереж побутової каналізації на вул. Лугова, 16 Липня та
Молодіжної у місті Бердичеві.
Будівництво КНС мікрорайону ВАТ «Цукрорафінадний завод» у
місті Бердичеві.
Будівництво напірного колектора мікрорайону ВАТ «Цукрорафінадний завод»
у місті Бердичеві.
Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у
місті Бердичеві.
Будівництво мереж побутової каналізації району «Корніловка» у
місті Бердичеві.
Реконструкція самопливного колектора мікрорайону ВАТ «Цукрорафінадний
завод» у місті Бердичеві.
Реконструкція очисних споруд каналізації у місті Коростені.
Реконструкція очисних споруд 1-а черга у смт Нова Борова ВолодарськоВолинського району.
Реконструкція каналізаційного колектора Д 500 мм у смт Ємільчине.
Реконструкція очисних споруд каналізації міста Коростишева продуктивністю
2000 куб.м./добу з перспективою розвитку до 3000 куб. м / добу на вул.
Польовій у місті Коростишеві.
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Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Реконструкція каналізаційних очисних споруд у смт Гранітне та с. Федорівка
Малинського району Житомирської області.
Реконструкція очисних споруд каналізації і водопровідно-каналізаційних
мереж у смт Народичі.
Реконструкція очисних споруд (ІІ черга) до продуктивності 600 м 3/добу у
смт Попільня Попільнянського району.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
50319,1
35331,2
16249,0
101899,3
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний
бюджет, місцеві бюджети, кошти підприємств
Департамент
житлово-комунального
господарства
Житомирської
облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, за участю підрядників
Реалізація цього проекту може бути поширена на інші території Житомирської
області
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Проекти напряму 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб
економіки та невиробничого сектору
Номер та назва завдання:

3.2.1. Підготовка трудових ресурсів для розвитку галузей економіки відповідно
до потреб регіону

Назва проекту:

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

Цілі проекту:

Приведення системи підготовки кадрів до потреб регіонального ринку праці.
Здійснення стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо
конкурентоспроможні на ринку праці, в тому числі молоді, яка здобула
професійно-технічну або вищу освіту та якій надається перше робоче місце за
отриманою професією (спеціальністю), визначене ст. 26 Закону України «Про
зайнятість населення» (далі Закону), шляхом компенсації фактичних витрат у
розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
роботодавцям (безробітних, які відповідно до статті 14 Закону “Про зайнятість
населення”, мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню).
Підвищення рівня володіння інструментами вибору професії учнів
загальноосвітніх шкіл Житомирської області.
Поліпшення рівня профорієнтаційної роботи в школах.
Зменшення кількості молодих людей, які змінюють свій профіль після
отримання вищої чи спеціальної освіти.
Житомирська область

Територія на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

30 тис. осіб працездатного віку

Стислий опис проекту:

Підготовка кадрів в окремих вищих та професійно-технічних закладах області
за деякими
професіями та спеціальностями не відповідає потребам
регіонального ринку праці. Випускники вищих та професійно-технічних
закладів не можуть знайти роботу відразу після закінчення навчання. Молодь
не володіє інструментами вибору професії в умовах сучасного ринку праці і у
значній частині випадків здобуває освіту за професією, за якою ніколи не буде
працевлаштована в регіоні. Значна частина молоді віком від 15 до 24 років
узагалі ніде не працює і не навчається. Одна з причин існуючої ситуації полягає
в тому, що система професійної орієнтації молоді не відповідає потребам
сучасного ринку праці. Ринок праці дуже динамічно змінюється, а підходи до
проведення профорієнтаційної роботи в навчальних закладах залишаються
застарілими вже понад 20 років (з часів Радянського Союзу).
Тому цей проект передбачає запровадити сучасні інструменти професійної
орієнтації молоді.
При реалізації проекту спочатку мають бути проаналізовані та визначені кращі
світові та українські практики, які сприяють у підготовці трудових ресурсів для
розвитку галузей економіки відповідно до потреб регіону
На основі проведеного аналізу необхідно підготувати інформаційні матеріали
та тренінги для популяризації цих знань та навчання команди тренерів, які
будуть спроможні провести серію навчань з метою передачі цієї інформації
зацікавленим людям.
Слід також забезпечити популяризацію навчальної програми / тренінгів, аби
заохотити молодь до участі у цій програмі.
Окрім навчальних потреб, людям, які виявили бажання відкрити власну справу,
необхідно надати допомогу у підготовці бізнес-планів,
веденні
підприємницької діяльності.
Одночасно проект має підготувати та провести факультативний курс «Ведення
власного бізнесу» для учнів старших класів шкіл. Цей курс повинен включати
підготовку практично орієнтованих бізнес-планів для різних галузей економіки
області. Крім того, слід організувати конкурс на найкращий бізнес-план,
переможець якого отримає фінансову підтримку для його реалізації, можливо в
рамках нових фінансових інструментів – надання мікрокредиту / гарантування
позики.
Молоді підприємці також мають пройти навчання на місцях та отримати
необхідні консультації, підтримку, коли будуть започатковувати власний
бізнес, для того, щоб вони могли подолати труднощі, які виникають на початку
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Очікувані результати:

створення справи.
Успішні приклади започаткування бізнесу мають набути розголосу, аби
підвищити обізнаність населення області про можливості для розвитку
підприємництва.
Надання інформації, проведення тренінгів, підтримка при започаткуванні
власної справи забезпечать слухачів сучасними знаннями, що сприятиме
розвитку підприємництва, а відповідно і поступовому економічному зростанню
територій.
Головні сфери втручань проекту спрямовані на:
популяризацію відкритого веб-доступу до адекватної інформації про стан та
перспективи ринку праці (на базі профорієнтаційного сайту (kariera.in.ua) для
підвищення об‘єктивності прийняття молоддю рішень про вибір професії;
поширення для всіх середніх шкіл субрегіону методичних розробок з
проведення ефективної професійної орієнтації учнів в умовах сучасного ринку
праці;
розвиток комунікативних навичок учнів та студентів середніх, професійнотехнічних шкіл та вузів.
Аналітична довідка про відповідність системи підготовки кадрів потребам
регіонального ринку праці.
Навчання команди тренерів, які будуть спроможні провести серію навчань з
метою передачі цієї інформації зацікавленим людям.
Підготовка та проведення факультативного курсу «Ведення власного бізнесу»
для учнів старших класів шкіл. Цей курс включатиме підготовку практично
орієнтованих бізнес-планів для різних галузей економіки області. Крім того,
буде організовано конкурс на найкращий бізнес-план, переможець якого
отримає фінансову підтримку для його реалізації, можливо в рамках нових
фінансових інструментів – надання мікрокредиту / гарантування позики.
Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та
невиробничого сектору.
Підвищення рівня зайнятості та зниження рівня безробіття населення області.
Підвищення рівня працевлаштування випускників навчальних закладів та
безробітних після профнавчання.
Покращення рівня профорієнтаційної роботи в школах Житомирської області.
Краще володіння інструментами вибору професії випускниками шкіл у
Житомирській області.
Зменшення кількість молодих людей, які змінюють свій профіль після
закінчення вищого чи середнього спеціального навчального закладу.

Ключові заходи проекту:

Створення моніторингового центру з питань ринку праці
при
облдержадміністрації з метою приведення системи підготовки кадрів до потреб
регіонального ринку праці.
Популяризація інформаційно-пошукової системи про субрегіональний ринок
праці.
Видання порадника для молоді з питань самостійного пошуку роботи.
Створення центрів кар‘єри в ЗОШ, які б допомагали учням (орієнтовно) у
питаннях:
психодіагностики та профдіагностики;
профорієнтації;
врахування потреб ринку праці.
Публічні обговорення проблем профорієнтації серед учнів.
Дистанційне профконсультування молоді в соціальних мережах.

Період здійснення:

2016 - 2017 роки:

Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

2015

2016

2017

Разом

–

200

200

400

Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога
Громадські організації, управління освіти і науки Житомирської
облдержадміністрації, департамент праці та соціального захисту населення
Житомирської облдержадміністрації, обласний центр зайнятості –
інформаційна та адміністративна підтримка
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Номер та назва завдання:

3.2.1. Підготовка трудових ресурсів для розвитку галузей економіки відповідно
до потреб регіону

Назва проекту:

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

Цілі проекту:

Залучення інвестицій підприємств у навчально-виробничий процес професійнотехнічних навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації робітничих кадрів.
Модернізація матеріально-технічної бази ПТНЗ відповідно до новітніх
технологій виробництва.
Підвищення якості надання освітніх послуг.
Заохочення до професійного навчання молоді, безробітних, дорослого
населення.
Сприяння у зайнятості молоді та дорослого населення шляхом надання їм
нових професійних навичок з адаптації до змін в економічних процесах та на
ринку праці.
Здійснення допрофесійної підготовки, професійної підготовки, перепідготовки,
підвищення кваліфікації та кар’єрного росту молоді і дорослого населення для
поліпшення конкурентоспроможності на ринку праці, розширення
можливостей працевлаштування.

Територія, на яку проект
матиме вплив:

Житомирська область

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

Учні загальноосвітніх навчальних закладів, молодь, безробітні, вразливі
верстви населення, працездатне населення

Короткий опис проекту:

У рамках проекту передбачається створення навчально-практичного центру на
базі Державного навчального закладу «Житомирське вище професійне
технологічне училище» з професій електротехнічного, металообробного
напрямів, громадського харчування, торгівлі.
Реалізація проекту дасть змогу школярам, молоді, дорослому населенню,
безробітним, вразливим верствам населення отримувати високоякісну
професійну освіту для забезпечення умов ефективної зайнятості.

Очікувані результати:

Налагоджено дієву співпрацю професійно-технічних навчальних закладів та
роботодавців.
Зміцнено матеріально-технічну базу та модернізовано мережу закладів
професійної освіти;
Поліпшено якість працевлаштування;
Розширено асортимент освітніх послуг регіонального ринку праці.
Забезпечено орієнтацію системи професійної освіти області на потреби ринку
праці.
Узгоджено навчальні плани і програми з потребами роботодавців.
Підвищено конкурентоспроможність на ринку праці різних верств населення.

Ключові заходи проекту:

Розробка та погодження з відповідними структурами установчих документів
центру.
Врегулювання нормативно-правової бази.
Комплектування центру відповідними кадрами.
Оснащення необхідною матеріально-технічною базою.
Розробка навчально-методичного забезпечення з професій та узгодження з
усіма зацікавленими сторонами.
Налагодження співпраці з навчальними закладами інших типів, соціальними
партнерами з організації професійного навчання.
Здійснення системного моніторингу потреб регіонального ринку праці з метою
розширення асортименту послуг ринку праці.
2015 - 2017 роки:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

2015
300,0

2016
700,0

2017
1000,0

Разом
2000,0
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Джерела фінансування:

Обласний бюджет, кошти роботодавців, юридичних та фізичних осіб

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, Житомирська
обласна служба зайнятості, ПАТ «Завод огороджувальних конструкцій»,
Житомирський міський осередок Асоціації кулінарів України, ТОВ «Еко», інші
роботодавці – замовники робітничих кадрів, ДНЗ «Житомирське вище
професійне технологічне училище»

Інше:
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Номер та назва завдання:

3.2.2. Вдосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку
праці

Назва проекту:

3.12. Навчання учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів
підприємницькому мисленню
Підвищення рівня адаптації учнів професійно-технічних навчальних закладів
до реальних економічних умов, потреб економіки та невиробничого сектору.
Розвиток підприємливості молоді для створення нових бізнесів (робочих місць)
з професій, що характеризуються самозайнятістю.
Підвищення спроможності працівників психологічних служб до ведення
роботи з фінансової просвіти учнів професійно-технічних навчальних закладів.
Поглиблення знань учнів з основ бізнес-освіти та розвиток підприємницького
мислення.
Опанування навичок ефективного управління власними фінансами учнівською
молоддю.
Підтримка ініціативи учнів у пошуку додаткових джерел заробітку та відкритті
власної справи.
Житомирська область

Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Короткий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Працівники соціально-психологічної служби, учні професійно-технічних
навчальних закладів
Проведення ряду тренінгових занять для працівників психологічних служб з
метою підготовки до ведення роботи з фінансової просвіти,
запровадження у професійно-технічних навчальних закладів факультативного
курсу з навчання учнівської молоді веденню підприємницької діяльності.
Введено факультативний курс в професійно-технічних навчальних закладах з
навчання учнівської молоді підприємницькому мисленню.
Підвищено готовність учнів до управління власними фінансами, заощадження
та раціонального використання власних ресурсів.
Підвищено обізнаність молоді щодо самостійного пошуку способів
додаткового заробітку.
Забезпечено володіння молоддю інформацією щодо можливостей відкриття
власної справи та здійснення підприємницької діяльності.
Розроблення програми тренінгових занять для працівників психологічних
служб професійно-технічних навчальних закладів та плану факультативних
занять для учнівської молоді.
Проведення курсу навчання працівників соціально-психологічної служби.
Виявлення потенційно зацікавленої аудиторії та проведення вхідного
тестування для з’ясування рівня обізнаності учнів з цього питання.
Організація та проведення факультативного курсу.
Проведення вихідного тестування за результатами навчання.
Проведення конкурсу бізнес-проектів.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
20
20
20
60
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
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Номер та назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

3.2.3. Створення умов для вразливих верств населення до активного
суспільного життя
3.13. Створення умов для вразливих верств населення до активного суспільного
життя
Підвищення конкурентоспроможності вразливих верств населення шляхом
проведення навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
Залучення вразливих верств населення до трудової діяльності.
Сприяння самозайнятості вразливих верств населення.
Підвищення доходів соціально незахищених категорій населення.
Збільшення обсягів створення нових робочих місць для працевлаштування
соціально незахищених категорій населення, у т.ч. шляхом залучення
інвестицій.
Створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів шляхом
реалізації програми «Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів».
Залучення незайнятого населення з числа соціально незахищених категорій до
підприємницької діяльності.
Житомирська область
20 тис. осіб з числа соціально незахищених категорій населення

Стислий опис проекту:

Метою проекту є створення умов для участі громадян з числа вразливих верств
населення в активному суспільному житті, у тому числі – у трудовій діяльності.
Проектом передбачено створення бази даних щодо кількості та складу
соціально незахищених категорій населення, у тому числі тих, що ніде не
працюють, не навчаються і не перебувають на обліку у службі зайнятості.
З метою залучення вразливих верств населення до підприємницької діяльності
передбачено надання їм допомоги у підготовці бізнес-планів, започаткуванні
власної справи та веденні підприємницької діяльності.
Передбачено підготувати команду тренерів, які будуть спроможні провести
серію навчань з метою передачі цієї інформації зацікавленим людям.
Підготовка та проведення факультативного курсу «Ведення власного бізнесу»
для громадян з числа вразливих верств населення. Цей курс включатиме
підготовку практично орієнтованих бізнес-планів для різних галузей економіки
області.
Використання повною мірою можливостей, передбачених статтею 26 Закону
України «Про зайнятість населення», щодо стимулювання працевлаштування
громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці. Зокрема,
роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, зазначених
у частині першій статті 14 цього Закону (крім тих, визначених пунктом 7
частини першої статті 14), та яким надано статус безробітного, за направленням
територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, строком
не менше, ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за
відповідну особу за місяць, за який він сплачений.
Створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів шляхом
реалізації програми «Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів».

Очікуванні результати:

Посилення уваги до вирішення питань залучення вразливих верств населення
до активного суспільного життя.
Збільшення обсягів працевлаштування громадян, які відповідно до ст. 26
Закону України «Про зайнятість населення» мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню.
Підвищення зацікавленості роботодавців у прийнятті на роботу громадян з
числа соціально незахищених категорій населення шляхом компенсації
фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.
Забезпечення дотримання квоти працевлаштування соціально незахищених
категорій населення підприємствами, установами та організаціями з
чисельністю штатних працівників понад 20 осіб у розмірі 5% середньооблікової
чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.
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Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Створення бази даних щодо кількості та складу соціально незахищених
категорій населення, у тому числі тих, що ніде не працюють, не навчаються і
не перебувають на обліку у службі зайнятості.
Надання допомоги громадянам із числа вразливих верств населення у
підготовці бізнес-планів, започаткуванні власної справи та
веденні
підприємницької діяльності.
Підготовка команди тренерів, які будуть спроможні провести серію навчань з
метою передачі інформації про можливості відкриття власної справи
зацікавленим людям..
Підготовка та проведення факультативного курсу «Ведення власного бізнесу»
для громадян з числа вразливих верств населення.
2016 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
–
170
170
340
Обласний бюджет, місцеві бюджети, власні надходження
Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської
облдержадміністрації,
управління
освіти
і
науки
Житомирської
облдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення
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Проекти напряму 3.3. Підвищення тривалості активного періоду життя людини.
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

3.3.1. Підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров’я
3.14. Створення багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу на
базі ДЮСШ з футболу «Полісся» Житомирської обласної ради
Створення сприятливих умов для залучення дітей, молоді та мешканців міста
до занять футболом та іншими видами спорту, що сприяють зміцненню їх
фізичної, духовної й оздоровчої активності.
Забезпечення можливості упродовж року проводити навчально-тренувальні
збори, змагання обласних, Всеукраїнських та міжнародних рівнів
Забезпечення можливості мешканцям міста займатися фізкультурнооздоровчою та спортивною діяльністю.
Місто Житомир

Первинна цільова аудиторія – діти, які навчаються у ДЮСШ з футболу
«Полісся».
В цілому близько 70 000 осіб (різні вікові групи), які матимуть змогу займатися
спортом, брати участь та переглядати змагання.
Житомир – адміністративний центр Житомирської області та Житомирського
Стислий опис проекту:
району. Населення міста Житомира – 269 870 тис. (2015).
Проблема полягає у тому, що у місті, попри наявності 4 стадіонів, відсутній
сучасний багатофункціональний спортивний комплекс та сучасний стадіон,
який би зміг забезпечити потреби дітей та молоді, людей інших вікових
категорій у якісних фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах. Стадіон
«Спартак» знаходиться на балансі ДЮСШ з футболу «Полісся» Житомирської
обласної ради. Його розташування у центрі міста дає можливість стати після
створення багатофункціонального спортивного комплексу центральною
спортивною спорудою, яка зможе надавати якісні послуги населенню.
Будівництво підсобних приміщень стадіону було розпочато у 2000 році. Однак
у зв’язку із відсутністю коштів останні будівельні роботи проводились у 2011
році.
Реалізація пропонованого проекту матиме соціальний та економічний аспекти:
забезпечення дітей та інших вікових категорій населення міста якісними
фізкультурно-оздоровчими та спортивними послугами. Окрім цього, дасть
можливість забезпечувати проведення змагань, інших заходів всеукраїнського
та міжнародного рівнів, що сприятиме економічному розвитку регіону.
Завершено будівництво підсобних приміщень стадіону «Спартак» ДЮСШ з
Очікувані результати:
футболу «Полісся» (роздягалень, душових, внутрішніх туалетів, медичного
пункту, тренажерного залу, відновлювального центру та інших приміщень для
розміщення обслуговуючого персоналу).
Реконструйовано трибуни, діючі інженерні комунікації.
Збудовано 2 футбольних поля із синтетичним покриттям.
Реконструйовано бігові доріжки із гумовим покриттям.
Збудовано огорожу стадіону та встановлено освітлення.
Збільшено кількість вихованців ДЮСШ з футболу «Полісся».
Створено умови для проведення змагань Всеукраїнських та міжнародних
рівнів.
Ключові заходи проекту для Завершення будівництва підсобних приміщень стадіону «Спартак» ДЮСШ з
футболу «Полісся» (роздягалень, душових, внутрішніх туалетів, медичного
досягнення цілі:
пункту, тренажерного залу, відновлювального центру та інших приміщень для
розміщення обслуговуючого персоналу).
Реконструкція трибуни, діючих інженерних комунікацій.
Будівництво 2 футбольних полів із синтетичним покриттям.
Будівництво бігових доріжок із гумовим покриттям.
Будівництво огорожі стадіону та встановлення освітлення.
Період реалізації:
2015 - 2017 роки:
Орієнтовна вартість
2015
2016
2017
Разом
проекту, тис. грн.:
1 503,036
9 650,798
3 870,07
15 023,904
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний
Джерела фінансування:
бюджет
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Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Житомирська обласна рада, Житомирська обласна державна адміністрація,
департамент сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації,
ДЮСШ з футболу «Полісся» Житомирської обласної ради, департамент
містобудування,
архітектури
та
будівництва
Житомирської
облдержадміністрації
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

3.3.1. Підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров’я
3.15. Центральний стадіон у місті Житомирі. Реконструкція західної трибуни
Розвиток масової фізкультури та спорту серед різних вікових груп.
Укріплення матеріально-технічної бази Житомирської дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського резерву.
Залучення більшої кількості дітей та молоді до секцій з легкої атлетики.
Проведення спортивних масових змагань.
Місто Житомир та Житомирська область
Жителі різних вікових категорій міста Житомира та Житомирської області
(учасники обласних та всеукраїнських змагань)
У Житомирі, що має населення майже 270 тис. осіб, відсутній функціонуючий
центральний стадіон, через що втрачається можливість не тільки у проведенні
обласних та всеукраїнських змагань, а також у розвитку дитячої юнацької
школи олімпійського резерву.
Проведення турнірів та змагань обласного та загальнодержавного рівнів.
Залучення більшої кількості осіб, особливо дітей та молоді, до занять
фізкультурою та спортом.
Реконструкція західної трибуни, підтрибунних приміщень західної трибуни,
зовнішніх туалетів, вхідної арки.
Влаштування покриття, благоустрій.
2015 рік:
2015
2016
2017
Разом
8127,1
–
–
8127,1
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний
бюджет
Департамент містобудування, архітектури та будівництва Житомирської
облдержадміністрації
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

3.3.1. Підвищення суспільної свідомості населення щодо стану здоров’я
3.16. Поліпшення та розширення спортивних об’єктів у місті Бердичеві для
проведення спортивно-масових заходів
Модернізація спортивної бази ДЮСШ за адресою вул. Європейська, 116 та
створення належних умов для розміщення ДЮСШ імені В.О. Лонського за
адресою вул. Європейська, 35/1.
Поліпшення умов для підготовки вихованців ДЮСШ.
Створення належних умов для проведення спортивно-масових заходів у місті
Бердичеві.
Місто Бердичів
Населення міста Бердичева – 78 тис. осіб (різні вікові категорії: учні навчальних
закладів міста, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, ветерани спорту,
працівники МВС, пенсіонери та інші)
Проектом передбачається:
улаштування гумового покриття (сучасного пластичного покриття, нанесення
розмітки) секторів для стрибків в ДЮСШ на вул. Європейській, 116;
реконструкція нежитлової будівлі на вул. Європейській, 35/1 для розміщення
ДЮСШ імені В.О. Лонського.
Завершено реконструкцію стадіону ДЮСШ на вул. Європейській, 116 та
створено сучасну спортивну базу для тренувань спортсменів-легкоатлетів і
проведення спортивно-масових заходів з легкої атлетики.
Завершено реконструкцію нежитлової будівлі на вул. Європейській, 35/1 для
розміщення ДЮСШ імені В.О. Лонського, що дало можливість:
забезпечити якісною позашкільною освітою 500 вихованців спортивної школи,
забезпечити умови для пошуку, розвитку та підтримки обдарованих дітей,
створити необхідні умови для максимальної реалізації їх здібностей в обраному
виді спорту, підготовити спортивний резерв для збірних команд України,
змістовного відпочинку та дозвілля, повноцінного оздоровлення і загартування,
набуття навичок здорового способу життя та проведення спортивно-масових
заходів у місті;
звільнити пристосоване приміщення спортивної школи та у перспективі
відновити роботу дошкільного навчального закладу.
Реконструкція стадіону ДЮСШ на вул. Європейській, 116 (сектори для
стрибків): облаштування системи опалення, водогону, каналізації, внутрішнє
спорядження приміщень електропостачання, зовнішнє спорядження фасадів,
благоустрій території.
Реконструкція нежитлової будівлі на вул. Європейська, 35/1 для розміщення
ДЮСШ імені В.О. Лонського (завершення робіт з реконструкції об’єкту).
2015 рік:
2015
2016
2017
Разом
5722,293
–
–
5722,293
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), міський бюджет
Житомирська облдержадміністрація, виконавчий комітет Бердичівської міської
ради, ДЮСШ міста Бердичева
У 2015 році по реконструкції нежитлової будівлі на вул. Європейська, 35/1
виконані роботи на суму 1770,052 тис. грн.
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації проекту:
Інше:

2.3.2. Сприяння розбудові мережі сіл, селищ і малих міст на основі спільних
інтересів
3.17. «Реконструкція комунального закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Новоборівської селищної ради по вул. Казкова, 42 в
смт Нова Борова Хорошівського району Житомирської області»
Покращення рівня послуг теплозабезпечення, зменшення теплових втрат
приміщень, економія бюджетних коштів.
Під час реалізації проекту передбачається використання сучасних
енергозберігаючих технологій, а саме: встановлення склопластикових вікон та
дверей, використання теплоізоляційних матеріалів для зовнішнього утеплення
стін, покрівлі, модернізація зовнішніх теплових мереж та котельні, які
забезпечують скорочення викидів парникових газів, зниження теплових втрат
та здешевлення вартості виробництва теплової енергії
смт Нова Борова Хорошівського району Житомирської області
8,756 тис. чол.
Приміщення, що підлягає реконструкції у смт Нова Борова по вул. Казкова,
42, де працює 51 чоловік персоналу, розраховане на 20 дорослих ліжок
стаціонарного лікування та обслуговує не тільки жителів селища, а і жителів
навколишніх сіл. Надається спеціалізована медична допомога стоматологом,
терапевтами, хірургом, сімейним лікарем, невропатологом, гінекологом
Покращення обслуговування та надання медичних послуг мешканцям
населених пунктів смт Нова Борова, зменшення теплових витрат приміщень,
економія бюджетних коштів
Заміна вікон, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасаду з урахуванням
сучасних вимог енергозбереження
2017 рік
2015

2016

–
–
Державний бюджет, селищний бюджет

2017

Разом

10 000, 0

10 000,0

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України,
Новоборівська селищна рада ОТГ,
КЗ ЦПМСД Новоборівської селищної ради
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Номер і назва завдання:

3.3.2. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях

Назва проекту:

3.18. Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну
допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами
Поліпшення забезпечення обладнанням закладів охорони здоров’я області, що
надають первинну медичну допомогу, з метою відповідності табелю оснащення та
надання цієї допомоги населенню відповідно до протоколів лікування
Міста та райони Житомирської області

Цілі проекту:
Територія, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи
проекту:
Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Населення Житомирської області (1252,6 тис. осіб)
Необхідність реалізації проекту обумовлена незадовільним забезпеченням закладів
охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним
обладнанням, транспортними засобами та кадрами. Наразі центри ПМСД
забезпечені обладнанням відповідно до табеля оснащення (у середньому на 16 %).
Внаслідок реалізації проекту заклади первинної медико-санітарної допомоги
зможуть забезпечити ефективне та якісне надання первинної медичної допомоги
населенню області відповідно до протоколів лікування.
Покращено забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну
допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами
відповідно до табеля оснащення.
Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню відповідно до
протоколів лікування.
Забезпечено досягнення рівної доступності первинної медичної допомоги
пропорційно між кількістю населення та кількістю закладів охорони здоров'я, що
надають первинну медичну допомогу з урахуванням характеру розселення.
Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу,
відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
100000
300000
314000
714000
Обсяги коштів будуть визначені в процесі реалізації проекту
Місцеві бюджети
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації,
виконавчі комітети рад міст обласного значення.
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

3.3.3. Забезпечення якісною питною водою населених пунктів, що мають
найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води
3.19. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання у населених пунктах
Житомирської області, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та
якістю питної води
Будівництво та модернізація споруд і мереж водопостачання з метою
забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою.
Сприяння у підвищенні соціально-економічної привабливості населених пунктів
Міста Житомир, Коростень, Малин, Баранівка, Радомишль; смт Полянка
Баранівського району, села
Радянське, Бенедівка, Великі Низгірці
Бердичівського району, с. Михайлівка Коростенського району, смт Любар
Любарського району, смт Гранітне Малинського району, смт Великі Коровинці
Чуднівського району, смт Нова Борова Хорошівського району
Жителі міст Житомир, Коростень, Малин, Баранівка, Радомишль; смт Полянка
Баранівського району, сіл Радянське, Бенедівка, Великі Низгірці Бердичівського
району, с. Михайлівка Коростенського району, смт Любар Любарського району,
смт Гранітне Малинського району, смт Великі Коровинці Чуднівського району,
смт Нова Борова Хорошівського району
В окремих населених пунктах області наявні споруди та мережі водопостачання
потребують реконструкції та капітального ремонту або взагалі відсутні.
Проектами передбачається будівництво та реконструкція мереж водопостачання,
що дасть можливість забезпечити населення якісною водою та підвищити
соціально-економічну привабливість населених пунктів
Модернізація споруд та мережі системи водопостачання населених пунктів
області.
Забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою.
Підвищення соціально-економічної привабливості населених пунктів
Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення.
«Нова фільтрувальна станція у м. Коростені (хлораторна № 1 та № 2 (заміна
технічно зношеного та аварійного устаткування з переходом на гіпохлорид
натрію) (коригування)».
Будівництво станції очищення води господарсько-питного водопостачання в
с. Михайлівка Коростенського району.
Будівництво водозабірних споруд з трасою водоводу у смт Гранітне Малинського
району.
Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення для
забезпечення населення у смт Любар якісною питною водою.
Будівництво водозабірної свердловини з водогінною мережею на вул. Гоголя у
місті Баранівка.
Реконструкція водогону сирої води довжиною 8,2 км від водопровідної насосної
станції (ВНС) І-го до ВНС ІІ-го підйомів у місті Житомирі.
Будівництво станції знезалізнення питної води на артсвердловинах № 1, № 2, № 3
та будівництво водопроводу у смт Великі Коровинці Чуднівського району.
Реконструкція системи водопостачання по вулицях Шевченка, Петрівській та
Жудри у місті Радомишлі.
Реконструкція системи водопостачання та водовідведення для забезпечення
населення якісною питною водою у місті Малині.
Будівництво мережі водопостачання у селах Радянське, Бенедівка та Великі
Низгірці Бердичівського району.
Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з відновленням
очисних споруд у смт Полянка Баранівського району ІІІ черга.
Капітальний ремонт мережі водопостачання у смт Попільня Попільнянського
району.
Реконструкція водогінних мереж в смт Нова Борова Хорошівського району
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
16537,5
26332,3
18100,0
60969,8
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети,
небюджетні кошти
Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування, підрядні організації
Проект може бути реалізовано в інших населених пунктах області
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

3.3.4. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності
3.20. Соціальний захист уразливих категорій дітей
Поліпшення матеріально-побутових умов, наближення їх до домашніх для
вихованців комунальної установи «Обласний центр соціально-психологічної
реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтована кількість
отримувачів вигод:

Житомирська область

Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, які їх замінюють.
Діти, які зазнали насильства і потребують соціально-психологічної допомоги, та
постраждали від торгівлі дітьми.
Безпритульні діти.
Рік
2015
2016
2017
Кількість
145
155
160
дітей, чол..л
Створення комфортних умов для перебування у комунальній установі
«Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім»
Житомирської обласної ради (далі – Центр) дітей віком від 3-х до 18-ти років,
які потрапили у складні життєві обставини. Надання дітям комплексу якісних
соціальних послуг, забезпечення відвідування школи, сприяння у формуванні у
них власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки,
надання психологічної та інших видів допомоги, а також батькам дітей, що
перебувають у Центрі. Тому для створення необхідних умов для дітей необхідне
впровадження зазначеного проекту. Діти, які перебуватимуть у Центрі, будуть
забезпечені усіма сучасними комунально-побутовими умовами для
психологічної реабілітації, педагогічної та медичної допомоги, всебічного
розвитку особистості, раціонального харчування, адаптації у суспільстві.
Забезпечено благоустрій приміщень Центру з урахуванням вимог.
Створено належні умови (наближені до домашніх) для дітей уразливих
категорій.
Створення умов для проживання, навчання та дозвілля дітей, максимально
наближені до домашнього затишку.

Ключові заходи проекту:

Проведення ремонтних робіт в приміщеннях Центру для створення сучасних
побутових умов.
Оновлення матеріально-технічної бази Центру.

Період реалізації:
Орієнтована вартість:
::проекту, тис. грн.

2015 – 2017 роки:

Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Обласний бюджет
Служба у справах дітей облдержадміністрації, комунальна установа «Обласний
центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської
обласної ради

Інше:

2015

2016

2017

Разом

627,751

753,301

903,961

2285,013
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Номер і назва завдання:
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Назва проекту:

3.21. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа

Цілі проекту:

Реалізація прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб
з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності та на
позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення
їх перебування у відповідних закладах.

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтована кількість
отримувачів вигод

Житомирська область

Стислий опис проекту:

Придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та для осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному
обліку, проведення реконструкції чи капітального ремонту житла, що перебуває у
власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа.

Очікувані результати:

Створено належні житлово-побутові умови для проживання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування та забезпечено їх адаптацію у громаді.

Ключові заходи проекту:

Придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа.
Реконструкція чи капітальний ремонт житла, що перебуває у власності дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Період реалізації:
Орієнтована вартість
проекту, тис. грн.:

2015 – 2017 роки:

Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

За станом на 01.05.2015 в області на соціальному квартирному обліку перебуває
98 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18
років та 294 особи із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, віком від 18 до 23 років, які не мають житла.

2015

2016

1554
2000
Обласний бюджет, місцеві бюджети

2017

Разом

2500

6054

Служба у справах дітей облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми
міських, селищних, сільських рад
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту (тис. грн.):
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

3.3.4. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності
3.22. Надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів
шляхом модернізації мережі інтернатних навчальних закладів
Створення сучасної матеріально-технічної бази та підвищення якості надання
освітніх послуг в інтернатних навчальних закладах.
Житомирська область
Діти, що проживають на території області і потребують корекції фізичного та
розумового розвитку.
Мета проекту полягає у створенні на базі спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів навчально-реабілітаційних центрів, що дасть можливість
надавати високоякісні освітні та реабілітаційні послуги дітям, які навчаються у
спеціальних, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області.
Підвищено якість та розширено перелік надання високоякісних освітніх і
реабілітаційних послуг.
Проведено моніторинг.
Визначення переліку додаткових освітніх та реабілітаційних послуг.
Урегулювання нормативно-правової бази.
Створення матеріально-технічної бази.
2016 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
–
500
500
1000
Обласний бюджет
Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, інтернатні
навчальні заклади
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Проекти підпрограми «Забезпечення розвитку системи дошкільних, загальноосвітніх,
навчальних закладів в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної
допомоги»
Номер і назва завдання:

Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

6.11. Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання
високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом
виконання плану створення освітніх округів та модернізації мережі
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі
шкіл-інтернатів
3.22. Реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів у містах обласного
значення Житомирської області
Створення належних умов для навчання учнів.
Створення нових робочих місць.
Поліпшення об’єктів соціальної інфраструктури у містах обласного значення.
Підвищення соціально-економічної привабливості міст обласного значення.
Міста Житомир, Коростень та Малин
Діти шкільного віку, їх батьки, працівники загальноосвітніх навчальних
закладів міст Житомира, Коростеня та Малина
Незадовільний стан санітарно-гігієнічних та інших приміщень, а подекуди їх
відсутність не дозволяють запровадити комфортні і зручні умови проведення
навчально-виховного процесу в школах міст обласного значення та
унеможливлюють збереження здоров’я учнів і педагогічного складу, високої
якості освіти тощо. Реалізація проекту дозволить вирішити окремі проблеми із
забезпеченням належного навчально-виховного процесу, підвищити добробут
учнів і педагогічного складу.
Створено належні умови для навчання та виховання дітей.
Створено нові робочі місця.
Поліпшено об’єкти соціальної інфраструктури у містах обласного значення.
Підвищено соціально-економічну привабливість міст обласного значення.
Реконструкція приміщень ЗОШ №22 на вул. Космонавтів, 3
у м. Житомирі.
Реконструкція частини будівлі ЗОШ №13 під туалет з надбудовою на
вул. Селезньова, 101 у м. Коростені.
Реконструкція навчального корпусу школи-ліцею №1 на вул. Парковій, 4 у
м. Малині.
Будівництво внутрішніх санвузлів ЗОШ №3 І-ІІІ ст. на вул. Суворова, 1 в
м. Малині.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
7579,37
3225,66
0,0
10805,03
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві
бюджети
Житомирська облдержадміністрація, виконавчі комітети рад міст обласного
значення, підрядні організації
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Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

6.14. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня
охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою
3.23. Реконструкція
приміщень
дошкільних
навчальних
закладів
міста Житомира
Розширення мережі дошкільних навчальних закладів (ДНЗ).
Створення сприятливих умов для навчання дітей дошкільного віку.
Створення нових робочих місць для працівників дошкільної освіти.
Місто Житомир
Діти дошкільного віку, їх батьки та працівники ДНЗ
Існуюча у місті Житомирі мережа ДНЗ не забезпечує потребу в групових
приміщеннях для дітей дошкільного віку – групи перенавантажені (по 30-35
дітей), частина дітей не забезпечена дошкільною освітою.
Проектом передбачається розширення мережі ДНЗ та створення належних
умов для виховання і навчання дітей дошкільного віку.
Введено в експлуатацію 2 ДНЗ на 100 місць з загальною чисельністю штатного
персоналу 80 осіб. Покращено умови.
Реконструкція приміщень ДНЗ №58 на вул. Крошенській, 12б.
Реконструкція приміщень ДНЗ №32 на вул. Якубовського, 10.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
9850,5
13178,0
7922,0
30950,5
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцевий
бюджет
Виконавчий комітет Житомирської міської ради, підрядні організації
Проект може бути реалізовано в інших містах обласного значення

137
Номер і назва завдання:
Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:
Ключові заходи проекту:
Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

6.16. Підвищення якості та рівня конкурентоспроможності вищої освіти,
забезпечення функціонування системи ступеневої (аграрної, технічної,
гуманітарної тощо) освіти шляхом утворення науково-освітніх центрів
3.24. Навчальний корпус №3 медичного коледжу на вул. Левченка, 25-А у
м. Новограді-Волинському – реконструкція незавершеного будівництва баннопрального комбінату Житомирської обласної ради
Поліпшення умов проведення навчально-виховного процесу в КВНЗ
«Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради та в
майбутньому підвищення якості професійно-практичної підготовки сучасних
конкурентоспроможних молодших медичних спеціалістів
Житомирська область
Учні та працівники медичного коледжу
Проектом передбачається реконструкція незавершеного будівництва баннопрального комбінату Житомирської обласної ради під навчальний корпус №3
медичного коледжу на вул. Левченка, 25-А у м. Новограді-Волинському
Поліпшення умов для проведення навчального процесу.
Підготовка трудових ресурсів відповідно до потреб регіону.
Проведення робіт з реконструкції будівлі під навчальний корпус
2016 рік:
2015
2016
2017
Разом
10665,581
–
10665,581
Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний
бюджет, міський та районний бюджет
Міністерство охорони здоров’я
України, Житомирська обласна рада,
Новоград-Волинська міська рада, Новоград-Волинська районна рада
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Номер і назва завдання:

Назва проекту:
Цілі проекту:

Територія, на яку проект
матиме вплив:

6.26. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та
доступності вторинної та третинної медичної допомоги
6.27. Модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в області,
зокрема шляхом утворення центрів екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф з мережею їх відділень і пунктів постійного та тимчасового
базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної
(невідкладної)
медичної
допомоги,
централізованих
оперативнодиспетчерських служб екстреної медичної допомоги
6.29. Забезпечення створення та функціонування перинатальних центрів
другого рівня перинатальної допомоги згідно із затвердженим в області
планом розвитку сфери надання перинатальної допомоги
3.25. Забезпечення якості та доступності вторинної і третинної медичної
допомоги та системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в області
Підвищення якості та доступності вторинної і третинної медичної допомоги.
Поліпшення якості надання екстреної допомоги населенню області.
Поліпшення загального стану здоров’я населення області, зменшення
показників захворюваності та смертності.
Житомирська область в цілому, міста: Бердичів, Житомир, НовоградВолинський,
райони:
Житомирський,
Новоград-Волинський,
Радомишльський, Романівський та смт Чоповичі Малинського району

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
Стислий опис проекту:

Населення Житомирської області

Очікувані результати:

Підвищено якість та доступність вторинної та третинної медичної допомоги.
Поліпшено надання екстреної допомоги населенню області.
Поліпшено загальний стан здоров’я населення області, зменшено показники
захворюваності та смертності.

Ключові заходи проекту:

Забезпечення кардіохірургічного центру обласної клінічної лікарні
високовартісним обладнанням для надання високоспеціалізованої медичної
допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями.
Створення єдиної диспетчерської системи Центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф.
Створення на базі «Центру жінки» ЦМЛ м. Бердичева перинатального центру
ІІ рівня.
Капітальний ремонт м’якої покрівлі лікувального корпусу Бердичівської
центральної міської лікарні на вул. С. Сломницьких,1.
Капітальний ремонт тубдиспансеру під протитуберкульозне диспансерне
відділення Бердичівської центральної міської лікарні на вул. Горького, 4.
Створення на базі пологового відділення ЦМЛ №1 м. Житомира
перинатального центру ІІ рівня.
Будівництво
поліклініки
на
300
відвідувань
на
зміну
на
вул. Присутствєнна, 9 у м. Радомишлі.
Будівництво хірургічного корпусу Новоград-Волинського міськрай ТМО
дільничної лікарні з поліклінікою у смт Чоповичі Малинського району,
лікувального корпусу Романівської центральної районної лікарні.
2015 - 2017 роки:
2015
2016
2017
Разом
59800,0
79600,0
65934,045
205334,045

Період реалізації:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:

Реалізація проекту дозволить забезпечити надання медичної допомоги хворим
на різноманітні патології згідно з протоколами лікування, сприятиме
поліпшенню умов для лікування та огляду хворих, забезпеченню населення
лікарями, поліпшенню умов роботи працівників медичних закладів та
матеріально-технічної бази лікувальних закладів, дасть змогу сконцентрувати
високовартісне діагностичне обладнання для сумісного використання
амбулаторними та стаціонарними хворими, забезпечить 100% рівень
охоплення хворих сучасною діагностикою.
Також проект сприятиме поліпшенню якості надання екстреної допомоги
населенню області, зниженню смертності, підвищенню якості життя та
наданню медичної допомоги населенню області.
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Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше:

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети
Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство фінансів України,
Житомирська обласна державна адміністрація, Житомирська обласна рада,
райдержадміністрації, міськвиконкоми

Заступник голови обласної ради

Р.М. Годований

