
№ 

з/п
Пріоритетні завдання Зміст заходів

Термін 

виконання
Виконавці

Річний 

обсяг 

фінансуван

ня, тис.грн.

Фактично 

профінансов

ано у 

звітному 

періоді, 

тис.грн.

Відсоток 

виконан

ня 

заходу, 

%

1 2 3 4 5 7 8 9

 1.2 Роботи по оздобленню фасадів 

корпусів ПЗОВ "Супутник"

2020 КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

0,0 0,0 0,0

 0,00,0КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

20201.3 Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

проведення робіт по будівництву 

капітального паркану , вхіднохї групи 

та приміщення охорони

232,7КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

94,1247,2

                        Додаток 

Звіт

про результат виконання 

Міська цільовасоціальної програми  оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира  на 2019-2021 роки

№1332 від 07.02.2019 р."Про внесення змін до  міської цільової  оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2019-2021роки", №1474 від 20.06.2019 "Про внесення змін 

до  міської цільової  оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2019-2021роки"

Відповідальний виконавець Програми Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
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Термін реалізації Програми   2019-2021 роки_____________________________________________________________________________

1. Виконання заходів Програми

назва міської цільової програми

за 2019 рік

Дата і номер рішення міської ради №1305 від 05.12.2018 р."Про погодження міської цільової  оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2019-2021роки",

Інформація про виконання або 

причини невиконання заходу

1013,2 978,5 96,6 Проведено роботи по 

своєчасній підготовці ПЗОВ 

"Супутник" до відпочинкового 

сезону згідно з передбаченим  

планом

1

Підготувати заклад 

оздоровлення та   

відпочинку "Супутник" 

до відпочинкового 

сезону

1.1 Утримання  та своєчасна і якісна 

підготовка позаміського закладу 

оздоровлення та відпочинку 

"Супутник"

2019 КП "Парк" Житомирської 

міської ради

термін виконання робіт не 

настав

0,0 термін виконання робіт не 

настав

1.3.1 Проведення робіт по 

будівництву капітального паркану, 

вхідної групи та приміщення охорони

2021 КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

0,0 термін виконання робіт не 

настав

0,0

Роботи виконано

1.4. Капітальний  ремонт покрівлі 

будівлі корпусу №2  ПЗОВ 

"Супутник" 

2019 КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

707,7 88,2 Роботи виконано624,4

0,0

1.5 Проведення реконструкції 

санвузлівта душових корпусу №4 

ПЗОВ "Супутник"

2019



1.5.1 Проведення реконструкції 

санвузлівта душових корпусу №5 

ПЗОВ "Супутник"

2019 КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

210,0 192,6 91,7

1.7 Виготовлення проектно-

кршторисної документації на 

проведення капітального ремонту 

адміністративного корпусу ПЗОВ 

"Супутник"

2020 КП "Парк" Житомирської 

міської ради

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 виконання робіт передбачено 

у 2021 р.

0,0 виконання робіт передбачено 

у 2020 р.

КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

1.10 Виготовлення проектно-

кршторисної документації 

підключення резервної лінії 

електроживлення від Житомирського 

РЕМ в ПЗОВ "Супутник"

2020 0,0 0,0

виконання робіт передбачено 

у 2020 р.

1.9.1 Проведення капітального 

ремонту доріжок в ПЗОВ "Супутник"

2021 КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

0,0 виконання робіт передбачено 

у 2020 р.

1.9 Виготовлення проектно-

кршторисної документації 

капітального ремонту доріжок в 

ПЗОВ "Супутник"

2020 КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

0,0 0,0 0,0

0,0 термін виконання робіт не 

настав

1.8.1 Проведення реконструкції я  

універсального спортивного 

майданчика ПЗОВ "Супутник"

2020 КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

0,0 0,0

1.7.1 Проведення капітального 

ремонту адміністративного корпусу 

ПЗОВ "Супутник"

2021 КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

0,0

0,0 0,0

1.8 Виготовлення проектно-

кршторисної документації на 

облаштування  універсального 

спортивного майданчика ПЗОВ 

"Супутник"

2019 КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

0,0

1.5.2 Проведення реконструкції 

санвузлівта душових корпусу №6 

ПЗОВ "Супутник"

545,0 542,0 99,5 Роботи виконано

виконання робіт передбачено 

у 2020 р.

0,0 виконання робіт передбачено 

у 2021 р.

1.6 Проведення капітального ремонту 

покрівлі будівлі корпусу № 4 ПЗОВ 

"Супутник"

2019 КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

Роботи виконано

0,0 виконання робіт передбачено 

у 2020 р.

2020 КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

0,0 0,0



1.10.1 Підключення резервної лінії 

електроживлення від Житомирського 

РЕМ в ПЗОВ "Супутник"

2021 КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

0,0 0,0 0,0

1.11. Придбання матеріалів, товарів 

та проведення робіт з виготовлення 

та встановлення критої альтанки для 

облаштування відпочинку батьків та 

дітей на території ПЗОВ "Супутник"

2019 КП "Парк"  Житомирської 

міської ради

91,0 89,8 98,6

2

Організувати  

відпочинкову зміну на 

базі підпорядкованих  

навчальних закладів  

міста

2.1. Забезпечити харчування дітей у 

таборах з денним перебуванням  

відповідно до санітарно-

епідеміологічних норм харчування та 

чинного законодавства

Щороку Департамент освіти 

міської ради

1119,8 1119,8 100,0

2.2. Забезпечити відповідальних 

медичних працівників для роботи у   

ПЗОВ "Супутник" та закладах з 

денним перебуванням дітей

Щороку Департамент освіти 

міської ради, управління 

охорони здоровя міської 

ради

0,0 0,0 0,0 Забезпечено в 

повному 

обсязі

2.3. Проводити огляд-конкурс 

виховної роботи у закладах з денним 

перебуванням при навчально-

виховних закладах міста на кращу 

модель організації виховної роботи.

Щороку Департамент освіти 

міської ради

0,0 0,0 0,0

3

Організувати 

оздоровлення та 

відпочинок дітей 

пільгових категорій  у 

стаціонарних 

оздоровчих закладів

3.1 Забезпечити направлення на 

відпочинок в ПЗОВ "Супутник дітей 

наступних категорій:для дітейй-

сиріт,дітей позбавлених 

батьківського піклування, 

бездоглядних дітей,для дітей з 

особливими потребами, в тому числі 

дітей з функціональними 

обмеженнями, які пересуваються на 

візках, разом з одним із батьків,дітей, 

батьки яких загинули в АТО, діттей 

із сімей учасників АТО,дітей з 

багатодітних та малозабезпечиних  

сімей,талановитих та обдарованих 

2019 Одержувач коштівКП 

"Парк"  Житомирської 

міської ради

4140,2 3627,0 87,6

Встановлено криту альтанку

виконання робіт передбачено 

у 2021 р.

За кошти місцевого бюджету у 

ПЗОВ "Супутник" відпочило  

934 дитини, КП "Парк" 

реалізовано  191 путівку за 

кошти батьків

У червні 2019 року 

функціонувало 32 

пришкільних табори з денним 

перебуванням. Кількість дітей - 

3440. На харчування 

використано 1886,4 тис. грн. З 

них 1119,8 тис грн. - за кошти 

міського бюджету  та 836,6 

тис. грн. - батьківські кошти.

Проведено огляд- конкурс 

виховної роботи у таборах з 

денним перебуванням



3.2. Забезпечення направлення дітей 

пільгових категорій на оздоровлення 

за кошти обласного та державного 

бюджетів.

Постійно Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської 

ради

2276,9 2256,1 99,1

3.3. Організувати  проведення   

тренінгів,   ігротек, бесід, круглих 

столів,  відеолекторіїв тощо, 

індивідуальних   консультацій для 

дітей  та супроводжуючих осіб, 

педагогічних працівників, лекційно - 

тренінгових занять   з профілактики    

негативних    явищ  та впровадження  

здорового  способу  життя. 

Щороку Житомирський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, 

служба у справах дітей 

міської ради

0,0 0,0 0,0

3.4. Проведення тренінгових навчань 

з метою підвищення компетентності 

педагогічних працівників з питань 

врахування гендерної складової у 

роботі з дітьми

Щороку Управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської 

ради

0,0 0,0 0,0

10351,0 9662,9 93,4

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради І.А. Ковальчук

Всього по 1113140:

Проведення   тренінгів,   

ігротек, бесід, круглих столів,  

відеолекторіїв тощо, 

індивідуальних   консультацій 

для дітей  та супроводжуючих 

осіб, педагогічних 

працівників, лекційно - 

тренінгових занять   з 

профілактики    негативних    

явищ  та впровадження  

здорового  способу  життя 

відбувається у кожну 

відпочинкову зміну. 

Направлено на оздоровлення 

за кошти обласного та 

міського бюджетів 279 дітей

Проведено відповідний 

інструктаж з вихователями та 

квести з дітьми (під час 

кожної відпочинкової зміни). 

Забезпечено методичною 

літературою з питань 

гендерної рівності


