
ЗВІТ

про результати виконання 

                                міської Програми забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 рокиЖитомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки

за І квартал 2021 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення міської ради від 18.12.2018 №1263

(зміни затверджені рішеннями Житомирської міської ради від 24.07.2019 №1531 та від 18.12.2019 №1700)

Відповідальний виконавець Програми: служба (управління) у справах дітей міської ради

Термін реалізації Програми: 2019-2021 роки

1. Виконання заходів Прогами

№ 

з/п

Термін     

виконання

Орієнтований обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, 

тис.грн.

Річний обсяг 

фінансування,

 тис. грн.

Фактично 

профінансовано у 

звітному періоді,

 тис. грн.

Відсоток 

виконання заходу, 

%

Інформація про виконання або причини невиконання заходуВиконавціПріоритетні завдання Зміст заходів

Розділ 1. 

Забезпечення захисту прав дітей різних категорій

      Налагоджена співпраця служби (управління) у справах дітей з навчальними 

закладами, медичними установами, Житомирським відділом поліції ГУНП України 

в Житомирській області, Житомирським міським центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді по своєчасному виявленню дітей, які проживають в сім’ях, 

які опинились у складних життєвих обставинах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

За І квартал 2021 року до служби надійшло 32 повідомлення про неналежне 

виконання батьками обов’язків з виховання та утримання дітей, 16 повідомлень 

про відсутність дітей у навчальних закладах без поважних причин та залучення їх 

до навчання, 31 повідомлення щодо ймовірного вчинення насильства та 

жорстокого поводження над дітьми, 15 повідомлень про проведення відповідної 

профілактичної роботи з підлітками, які мають проблеми із законом. До органів 

внутрішніх справ направлено 17 клопотань про притягнення батьків до 

адмінвідповідальності за ухилення від виконання батьківських обов’язків.

       З метою  виявлення причин неблагополуччя в сім’ях, усунення причин та умов 

дитячої безпритульності з дітьми та їх батьками систематично проводиться 

відповідна профілактична робота, обстежуються матеріально-побутові умови 

проживання, надається консультативна, гуманітарна допомога.

        За І квартал 2021 року проведено 268 обстежень умов проживання вказаної 

категорії дітей. Проведено  85 відвідувань сімей з метою виявлення сімей, які 

мають ризик потрапляння у складні життєві обставини, виявлено та поставлено на 

облік 16 дітей з 6 сімей, з метою проведення профілактичної роботи.

         На обліку Житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, перебуває 433 

сім'ї, в них 744 дитини; під соціальним супроводом перебуває 65 сімей, в них 130 

дітей, з метою виведення із складних життєвих обставин надано 1009 соціальних 

послуг. Проведено 359 відвідувань сімей з метою виявлення сімей, які мають ризик 

потрапляння у складні життєві обставини, виявлено та поставлено на облік сімей, 

які перебувають у СЖО - 36 сімей/ 68 дітей, під час проведення профілактичної 

роботи їм надано 41 послугу (інформування, консультування).

Фінансування                  

не потребує

Фінансування 

не потребує

Служба (управління)           

у справах дітей міської 

ради, міський центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді

2019- 20211.1.1. Своєчасне виявлення та 

профілактична робота з сім’ями, 

які мають ризик потрапити у 

складні життєві обставини

Фінансування                

не потребує

1. 1.1. Превентивна робота 

щодо запобігання 

соціальному сирітству, 

подолання бездоглядності,  

безпритульності серед дітей 

та жорстокого поводження з 

ними



2019- 2021 Фінансування          

не потребує

Фінансування 

не потребує

Фінансування не 

потребує

         На обліку в службі (управлінні) у справах дітей міської ради перебуває 173 

дітей (в т.ч. 68 дітей, яким надано статус постраждалих внаслідок збройних 

конфліктів, 1 дитина, переселенка з АТО ), які опинились у складних життєвих 

обставинах, а саме:

- діти, які проживають у сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють ухиляються 

від виконання батьківських обов’язків – 73 (в т.ч. 1 дитина, переселенка з АТО), 

які проживають у 31 сім’ї;

- діти, які систематично самовільно залишають місця постійного проживання – 12 

дітей, які проживають у 9-ти сім’ях;

- діти, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного 

насильства – 92 (в т.ч. 68 дітей, яким надано статус постраждалих в результаті 

збройних конфліктів), які проживають у 50 сім’ях.

         За І квартал 2021 року на облік в службі поставлено 16 дітей, які виховуються 

у 6 сім’ях, з яких 10 зазнали фізичного, психологічного, сексуального або 

економічного насильства, 6 дітей, які проживають в сім’ї, де батьки або особи, що 

їх замінюють ухиляються від виконання батьківських обов’язків. 

        Знято з обліку 15 дітей, 2 з яких досягли повноліття, 3 дітей, які набули 

статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та 7 дітей 

у зв'язку із зникненням підстав перебування на обліку, 3 дітей, у звязку із зміною 

місця проживання.                                                    

2019-2021 12,00 12,00           З метою виявлення дітей та підлітків, які бродяжать, жебракують, вживають 

спиртні напої, наркотичні та психотропні речовини, скоюють інші протиправні дії, 

виявлення фактів щодо порушення правил торгівлі спиртними та тютюновими 

виробами, зокрема, продаж їх неповнолітнім за 1-й квартал 2021 року проведено 

10 профілактичних рейдів під умовними назвами "Діти вулиці", "Канікули", 

"Підліток". Об’єктами перевірки були заклади громадського харчування, кафе, 

бари, відпрацьовувались комп’ютерні клуби, розважальні заклади м. Житомира. 

Увага спрямовувалась на перебування неповнолітніх в цих закладах у вечірній та 

нічний час, а також вживання та розповсюдження в молодіжному середовищі 

наркотичних та психотропних речовин. Під час рейдів було виявлено 4 дітей

2019-2021 Фінансування             

не потребує

Фінансування 

не потребує

Фінансування           

не потребує

       До суду направлено 4 позовні заяви про позбавлення 6-ти батьків батьківських 

прав відносно 11-ти дітей.

      В даний час на розгляді в судах за позовом виконавчого комітету міської ради 

перебуває 8 позовних заяв про позбавлення 11-ти батьків батьківських прав 

відносно 19 дітей

1.1.2. Виявлення, ведення обліку 

та організація захисту дітей, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах   

Служба (управління)           

у справах дітей міської 

ради, міський центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді

1.

1.1.5. Сприяти створенню та 

діяльності сім’ї патронатного 

вихователя, забезпечувати 

влаштування дітей та 

здійснювати контроль за 

дотриманням прав дітей, 

влаштованих у патронатну сім’ю 

1.1.3. Проведення спільних 

профілактичних заходів, рейдів  

по виявленню дітей, які 

бродяжать, жебракують, 

скоюють інші протиправні дії, 

залишилися без батьківського 

піклування, не приступили до 

навчання без поважних причин 

(всеукраїнський профілактичний 

захід «Урок»), профілактичних 

рейдів по сім’ях, що опинились у 

складних життєвих обставинах, 

рейдів, спрямованих на 

виявлення фактів продажу 

неповнолітнім спиртних напоїв 

та тютюнових виробів

Служба (управління)           

у справах дітей міської 

ради

1.1.4.  Вилучення та подальше 

влаштування дітей із сімей, у 

яких існує безпосередня загроза 

життю та здоров’ю дітей 

1.1. Превентивна робота 

щодо запобігання 

соціальному сирітству, 

подолання бездоглядності,  

безпритульності серед дітей 

та жорстокого поводження з 

ними

Служба (управління)           

у справах дітей міської 

ради

2019 - 2021 Служба (управління)            

у справах дітей міської 

ради, міський центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді

    За  І квартал 2021 року Житомирським міським центром соціальних служб 

міської ради здійснено розповсюдження інформаційно-рекламної продукції із 

зазначеної тематики у мікрорайонах міста під час здійснення соціальної роботи 

(розповсюджено 380 екз.)                                                        

Систематично поновлюється інформаційно-просвітницькі матеріали на сторінці 

ЖМЦССМР у соцмережах з питання інституту патронату;

розміщего інформаційно-рекламну продукцію відповідної тематики:                     - у 

громадському траспорті (500 екз.);                                                                            - у 

всіх поліклінічних та лікарняних медичних закладах;                                                - 

на базі навчальних закладів міста;                                                                                   

проведено загальні виступи та індивідуальні консультування громадян на базі 

установ релігійних громад (охоплено близько 450 осіб);                                               

- проведено Круглий стіл для голів всіх релігійних конфесій, які є у місті.                 

Звернень щодо отримання інформації про патронатну сімю зареєстровано - всього 

32 (9 - в онлайн режимі), зареєстровано 2 заяви кандидатів у патронатні 

вихователі, документи 1 сімї подані до Обласного центру соціальних служб.

Фінансування            

не потребує

Фінансування 

не потребує

Фінансування            

не потребує



2019-2021          Фінансування 

здійснюється 

відповідно до 

Цільової програми 

розвитку охорони 

здоров’я 

Житомирсь-кої 

міської об’єднаної 

територіаль-ної 

громади на 2018-

2020 роки                  

284,4 

Фінансування 

здійснюється 

відповідно до 

Цільової 

програми 

розвитку 

охорони 

здоров’я 

Житомирсь-кої 

міської 

об’єднаної 

територіаль-ної 

громади на 2018-

2020 роки 284,4

Фінансування 

здійснюється 

відповідно до 

Цільової програми 

розвитку охорони 

здоров’я Житомирсь-

кої міської об’єднаної 

територіаль-ної 

громади на 2018-2020 

роки                  71,4

Річний обсяг видатків, передбачених у бюджеті Житомирської міської 

територіальної громади, на 2021 рік для виконання заходу становить                 

337,0 тис.грн. Фактично профінансовано за І квартал 2021 року- 74,0 тис.грн. У 

звітному періоді на лікуванні перебувало 11 дітей, якими проведено                             

216 л/днів.

2019-2021 60,00 60,00 За І квартал 2021 року укладено договори на придбання речей першої необхідності 

(одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) на загальну суму 28,9 тис.грн.

2019-2021 35,00 35,00 Реалізація заходу заплановано упродовж 2021 року (за потреби)

2019-2021 Фінансування 

не потребує

Фінансування          

не потребує

Фінансування               

не потребує

1.

1.1.5. Сприяти створенню та 

діяльності сім’ї патронатного 

вихователя, забезпечувати 

влаштування дітей та 

здійснювати контроль за 

дотриманням прав дітей, 

влаштованих у патронатну сім’ю 

1.1. Превентивна робота 

щодо запобігання 

соціальному сирітству, 

подолання бездоглядності,  

безпритульності серед дітей 

та жорстокого поводження з 

ними

1.1.8. Залучення фахівців, 

експертів, спеціалістів для 

надання дітям, у разі 

необхідності, різного виду 

послуг

Виконавчий комітет 

міської ради, служба 

(управління) у справах 

дітей міської ради

2019 - 2021

1.1.7. Придбання речей першої 

необхідності (одягу, взуття, 

засобів особистої гігієни тощо) 

дітям, які перебувають у палатах 

для термінового влаштування

Управління охорони 

здоров’я міської ради, 

служба (управління) у 

справах дітей міської 

ради

Планово-фінансовий 

відділ міської ради, 

служба (управління) у 

справах дітей міської 

ради 

Служба (управління)            

у справах дітей міської 

ради, міський центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді

    За  І квартал 2021 року Житомирським міським центром соціальних служб 

міської ради здійснено розповсюдження інформаційно-рекламної продукції із 

зазначеної тематики у мікрорайонах міста під час здійснення соціальної роботи 

(розповсюджено 380 екз.)                                                        

Систематично поновлюється інформаційно-просвітницькі матеріали на сторінці 

ЖМЦССМР у соцмережах з питання інституту патронату;

розміщего інформаційно-рекламну продукцію відповідної тематики:                     - у 

громадському траспорті (500 екз.);                                                                            - у 

всіх поліклінічних та лікарняних медичних закладах;                                                - 

на базі навчальних закладів міста;                                                                                   

проведено загальні виступи та індивідуальні консультування громадян на базі 

установ релігійних громад (охоплено близько 450 осіб);                                               

- проведено Круглий стіл для голів всіх релігійних конфесій, які є у місті.                 

Звернень щодо отримання інформації про патронатну сімю зареєстровано - всього 

32 (9 - в онлайн режимі), зареєстровано 2 заяви кандидатів у патронатні 

вихователі, документи 1 сімї подані до Обласного центру соціальних служб.

Фінансування            

не потребує

Фінансування 

не потребує

Фінансування            

не потребує

1.1.6. Облаштування та 

функціонування палат для 

термінового влаштування дітей, 

які опинилися у складних 

життєвих обставинах

1.2. Забезпечити

попередження підліткової 

злочинності, випадків 

залучення дітей до 

найгірших форм праці, 

торгівлі дітьми, жорстокого 

поводження з ними та інших 

негативних явищ у 

підлітковому середовищі

1.2.1. Організація та проведення 

групових заходів серед дітей та 

підлітків міста з метою: 

- профілактики правопорушень, 

негативних явищ (наркоманія, 

алкоголізм, тютюнопаління, 

булінґ тощо);

- протидії торгівлі дітьми;                   

- профілактики найгірших форм 

дитячої праці та жорстокого 

поводження з дітьми

Служба (управління)        

у справах дітей міської 

ради

 З метою запобігання негативних явищ у підлітковому середовищі в цьому році 

працівниками служби у справах дітей проведено 6 інформаційно-консультативних 

лекцій, бесід з учнями навчальних закладів міста на антиалкогольну, 

антинаркотичну тематику, проводилась робота, спрямована на пропаганду 

здорового способу життя, формування у неповнолітніх негативного ставлення до 

вживання наркотичних засобів та психотропних речовин



2019-2021 20,00 20,00 Реалізація заходу заплановано на ІІІ квартал

2019-2021 50,00 50,00 Здійснюється укладання договорів.                                                                        

Реалізація заходу заплановано на ІІ квартал                                                      

2019-2021 Фінансування               

не потребує

Фінансування 

не потребує

Фінансування           

не потребує

      Станом на 31.03.2021 на обліку служби (управління ) у справах дітей перебуває 

350 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

       Упродовж І кварталу 2021 року поставлено на  облік 8 дітей-сиріт та  дітей, 

позбавлених батьківського піклування.

       Інформація про дітей внесена до Книги первинного обліку дітей, які 

залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та до ЄІАС «Діти». 

       8 дітям, взятим на облік, рішеннями виконавчого комітету міської ради,  

надано відповідні статуси дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського 

піклування

2019-2021 Фінансування                  

не потребує

Фінансування 

не потребує

Фінансування           

не потребує

      Із 350 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають в даний час на обліку служби (управління), до сімейних форм 

виховання влаштовано 324 дитину, що становить 92,57%  від загальної кількості 

дітей даної категорії, а саме:

       272 дитини виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників;

       40  дітей влаштовано до дитячих будинків сімейного типу;

       10 до прийомних сімей;

       2 тимчасово перебуває в сім’ях родичів, знайомих.                  

       У закладах інституційного догляду та виховання дітей перебуває 26 статусних 

дітей, що становить 7,42%.

14,0014,00

Розділ 2.

 Соціальний захист та розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.

2.1.2. Проведення заходу до Дня 

усиновлення «Коли сміється 

дитина – посміхається небо»

Служба (управління) у 

справах дітей, 

управління культури 

міської ради, управління 

по зв’язках з 

громадськістю міської 

ради, виконавчий 

комітет міської ради

2.1.3. Проведення зустрічі 

керівництва міської ради з 

дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського 

піклування – випускниками 

загальноосвітніх шкіл

Служба (управління)            

у справах дітей, 

управління по зв’язках з 

громадськістю, 

департамент освіти 

міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради

2.1. Забезпечити проведення 

просвітницької роботи серед 

населення Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади 

2019-20212.1.1. Інформування населення з 

питань соціальних проблем, 

шляхів їх подолання, розвитку 

сімейних форм виховання та 

напрямів діяльності служби 

(управління) у справах дітей 

міської ради 

Служба (управління)              

у справах дітей міської 

ради, управління по 

зв’язках з громадськістю 

міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради

2.2. Забезпечити виявлення 

та облік дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та їх соціальний 

захист

2.2.1.Виявлення та ведення 

обліку  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування

Служба (управління)           

у справах дітей міської 

ради

2.3.1. Влаштування дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у сім’ї 

громадян України: усиновлення, 

опіка, піклування, прийомні сім’ї 

та дитячі будинки сімейного 

типу

Служба (управління)           

у справах дітей міської 

ради

2.3. Забезпечити 

влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у 

сімейні форми виховання

З метою інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх 

подолання, а також щодо розвитку сімейних форм виховання та напрямів 

діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради, у І кварталі 2021 року 

на вебсайті Житомирської міської ради (розділ "Новини") було опубліковано такі 

інформаційні матеріали:

- «Житомирянка, яка народила і виховує пятьох синів, отримала звання "Мати-

героїня" від 26.02.2021 (http:// zt-rada/gov/ua/?3398[0]=13058);

- «З представниками церков говорили про розвиок сімейних форм виховання» від 

04.02.2021 (http:// zt-rada/gov/ua/?3398[0]=12900).                                                      - 

"Служба (управління) у справах дітей: Понад 93% дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, влаштовано до сімейних форм виховання" від 

25.01.2025 (http:// zt-rada/gov/ua/?3398[0]=12814)

- "Відбулося засідання міської координаційної групи з оздороалення та відпочинку 

дітей житомирської громади у 20214 році" від 09.02.2021 (http:// zt-

rada/gov/ua/?3398[0]=12933).

-"ПОДАРУНКИ ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ" http://zt-

rada.gov.ua/?3398%5b0%5d=13078

                                                                                                                          



2019-2021 Фінансування не 

потребує

Фінансування 

не потребує

Фінансування                 

не потребує

 Упродовж І кварталу 2021 року із закладів інституційного догляду 1 дитину 

усиновлено

2019-2021 Обсяг фінансування 

визначається у 

межах фінансового 

забезпечення

Обсяг 

фінансування 

визначається у 

межах 

фінансового 

забезпечення

Обсяг фінансування 

визначається у межах 

фінансового 

забезпечення

Придбання житла за рахунок субвенції не заплановано, оскільки у  2020 році 

міська рада виділила дві земельні ділянки виключно під будівництво 2 (двох) 

дитячих будинків сімейного типу за сприяння БФ «Міст в життя» під керівництвом 

Вільгельма Шрьодера (Німеччина),  які    будуються   на  провулку  Евеліни 

Ганської, 33-33А. Земельні ділянки  під будівництво  надані  рішенням   сесії  

Житомирської міської ради від 3 квітня цього року.

Двоповерхові будинки площею 290 кв. м. будуються  під ключ  за спеціально 

розробленими стандартами та планом.  

Планується,  що у 2021 році, до Дня захисту дітей,  ці будинки передадуть  

новоствореним родинам, які приймуть на виховання і спільне проживання  дітей-

сиріт, огорнуть любов’ю та турботою   сімейного оточення.

Наразі відповідними службами Житомирської міської ради здійснюються  

необхідні заходи  з  підбору  сімей у нові ДБСТ та  підготовки  кандидатів.

2019-2021 0 0   У 2021 році придбання меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого 

вжитку для облаштування новостворених дитячих будинків сімейного типу не 

заплановано

2019-2021 Фінансування               

не потребує

Фінансування 

не потребує

Фінансування            

не потребує

 Упродовж І кварталу 2021 року взято на квартирний облік за місцем проживання 

1 дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, та особи з їх числа.

2019-2021 Фінансування               

не потребує

Фінансування 

не потребує

Фінансування          

не потребує

Упродовж І кварталу 2021 року 1 зверненння від дитини, позбавленої 

батьківського піклування,  щодо постановки на соціальний квартирний облік 

2019-2021 Фінансування              

не потребує

Фінансування 

не потребує

Фінансування          

не потребує

1 дитину, позбавлену батьківського піклування,  взято на квартирний облік

2.

2.3. Забезпечити 

влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у 

сімейні форми виховання

Розділ 3. 

Захист житлових, майнових прав та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа

3.

 2.3.4. Придбання меблів, 

побутової техніки та інших 

предметів тривалого вжитку для 

облаштування новостворених 

дитячих будинків сімейного типу 

(відповідно до потреби)

Міський центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

департамент бюджету та 

фінансів, служба 

(управління) у справах 

дітей міської ради

2.3.2. Виведення дітей із закладів 

інституційного догляду у сімейні 

форми виховання

Служба (управління)            

у справах дітей міської 

ради

2.3.3. Придбання житла та 

приміщень для дитячих будинків 

сімейного типу

Виконавчий комітет 

міської ради, 

департамент бюджету та 

фінансів,

служба (управління) у 

справах дітей міської 

ради

3.1. Виявити потребу у взятті 

на облік та забезпечити 

ведення обліку 

3.1.1. Взяття дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 

облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов

Відділ по обліку та 

розподілу жилої площі 

міської ради

3.1.2. Ведення соціального 

квартирного обліку дітей-сиріт,  

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа, які 

мають право на отримання 

житла із житлового фонду 

соціального призначення

Відділ по обліку та 

розподілу жилої площі 

міської ради

3.1.3. Сприяння у постановці 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на 

квартирний облік та соціальний 

квартирний облік при досягненні 

ними               16-річного віку 

Служба (управління)         

у справах дітей міської 

ради



2019-2021 Фінансування           

не потребує

Фінансування 

не потребує

Фінансування                  

не потребує

 При влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до 

сімейних форм виховання чи інших форм виховання в особові справи дітей 

зазначеної категорії вносяться відомості про наявність чи відсутність права 

власності чи права користування житлом.

 Службою (управлінням) у справах дітей ведеться реєстр житла та майна дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років. Здійснюється 

моніторинг забезпечення житлом осіб, які закінчують навчальні заклади, 

завершують перебування у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. 

 Станом на 31.03.2020 року на квартирному обліку перебуває 12 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 16 до 18 років та 43 особи із 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 

років. 

2019-2021 Обсяг фінансування 

визначається у 

межах фінансового 

забезпечення. 

Обласний бюджет           

250               

Місцевий бюджет        

260    

Обсяг 

фінансування 

визначається у 

межах 

фінансового 

забезпечення. 

Обласний 

бюджет           

250               

Місцевий 

бюджет        260    

Обсяг фінансування 

визначається у межах 

фінансового 

забезпечення

Захід буде реалізовано після надходження коштів з обласного бюджету 

2019-2021 70,00 70,00 Обсяг фінансування 

визначається у межах 

фінансового 

забезпечення

 Захід буде реалізовано після придбання соціального житла

2019-2021 Фінансування 

здійснюється 

відповідно до 

Комплексної 

програми 

соціального 

захисту населення 

Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади на 2016-

2020 роки

Фінансування 

здійснюється 

відповідно до 

Комплексної 

програми 

соціального 

захисту 

населення 

Житомирської 

міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади на 2016-

2020 роки

Фінансування 

здійснюється 

відповідно до 

Комплексної 

програми 

соціального захисту 

населення 

Житомирської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади на 2016-2020 

роки

 Захід буде реалізовано після надходження коштів субвенції з державного бюджету 

місцевому бюджету 

Начальник служби (управління) у справах дітей міської ради                                                        підпис існує О. В. Бібла

3. 3.1. Виявити потребу у взятті 

на облік та забезпечити 

ведення обліку 

3.2.Забезпечити житлом 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа

3.2.2. Облаштування соціального 

житла

Центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді, 

департамент бюджету та 

фінансів, служба 

(управління) у справах 

дітей міської ради 

3.2.3. Забезпечення  дітей-сиріт 

та осіб з їх числа  житлом, 

соціальним житлом за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

служба (управління)            

у справах дітей міської 

ради, міський центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді

3.1.4. Здійснення  аналізу 

потреби у наданні житла особам 

з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, після їх повернення з 

закладів інституційного догляду, 

навчальних закладів, 

припинення піклування, вибуття 

з дитячих будинків сімейного 

типу та прийомних сімей 

Служба (управління)            

у справах дітей міської 

ради, відділ по обліку та 

розподілу жилої площі

3.2.1. Забезпечення  дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа  

соціальним житлом шляхом  

співфінансування з міського та 

обласного бюджету в рамках 

відповідної обласної програми, в 

тому числі рецензування звітів і 

витрати пов’язані з купівлею та 

оформленням права власності на 

житло 

Служба (управління)          

у справах дітей міської 

ради, відділ по обліку та 

розподілу жилої площі, 

департамент бюджету та 

фінансів, виконавчий 

комітет міської ради


