
№ 

з/п

Пріоритетні 

завдання
Зміст заходів

Термін 

виконання
Виконавці

Орієнтовний 

обсяг 

фінасування 

відповідно до 

програми, 

тис.грн.

Уточнений 

Річний обсяг 

фінансування, 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді, тис.грн.

Відсоток 

виконання 

заходу, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

1.2 Проведення капітального ремонту 

будівель, дахів, споруд, комунікацій, 

обладнання,облаштування 

пандусів,розвиток інфраструктури 

позашкільних навчальних закладів за 

місцем проживання 

2021

Управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради,  

міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської ради

3500,0 - - -

                        Додаток до листа

Звіт

про результат виконання 

Міська цільова програма розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2019-2021 роки

18.12.2018 № 1269

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 І квартал 2021 року

Дата і номер рішення міської ради,

Інформація про виконання або 

причини невиконання заходу

9739,3 2329,5 23,9

Забезпечено системну роботу 20 

клубів за місцем проживання 

міського культурно-спортивного 

центру Житомирської міської ради. 

Станом на  01.01.2021 навчається 

2103 дітей МКСЦ та орендарів.  

Більшість заходів та навчання 

проводилися в режимі онлайн.

1

Забезпечити 

функціонування  

мережі 

позашкільних 

навчальних 

закладів за 

місцем 

проживання

1.1 Утримання  підліткових клубів 

міського культурно-спортивного 

центру Житомирської міської ради

2020

Управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради;  

міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської ради

10200,0

Кошти на проведення  

капітального ремонту підліткових 

клубів "Ровесник" та 

"Чуднівська",100 не виділено.

 

1.3  Модернізація навчальної, 

матеріально-технічної бази, 

оснащення компютерною технікою та 

забезпечення доступу до мережі 

інтернет  позашкільних навчальних 

закладів за місцем проживання 

2021

Управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради;  

міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської ради

30,0 30,0 9,0 30,0
Забезпечено доступу до мережі 

Інтернет 10 підліткових клубів



3.4.  Проведення досліджень 

функціонування системи 

позашкільної освіти за місцем 

проживання, досліджень стосовно 

запитів дітей міста з урахуванням їх 

віку та статі щодо послуг 

позашкільної освіти за місцем 

проживання 

Управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради; 

міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської ради

2021

Проведення досліджень сплановано 

на ІІ квартал 2021р.
2021

Управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради; 

міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської ради

8,0 - -

Забезпечено співпрацю з 14 

громадськими організаціями, що 

організовують роботу  22 гуртків, 

- -

 У січні 2021 року проведено звітний 

концерт ансамблю "Колорит". 

Організували та провели Відкритий 

міський фестиваль-конкурс дитячої 

та юнацької творчості "Зоряні надії-

2021", взяли участь: у 

всеукраїнському фестивалі -конкурсі 

мистецтв "Покори сцену"; в 

обласному онлайн-конкурсі "Зірочки 

Мельпомени", в міжнародному 

конкурсі мистецтв "ШансЛенд 

Festival"

-

-100,0

- -

- -
Не потребує 

фінансування  
-

3.2.  Співпраця з громадськими 

організаціями щодо надання послуг 

позашкільної освіти освіти для дітей 

та молоді
2021

Управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради; 

міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської ради; 

громадські організації (за згодою)

58,0

2

2.1.  Забезпечення діяльності гуртків 

для дітей з інвалідністю (прадбання 

інвентарю, обладнання, роздаткових 

витратних матеріалів, призів тощо)

2021 Управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради;  

міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської ради
30,0 - - -

 58 дітей з інвалідністю залучено до 

навчань в гуртках центру

3.3.  Проведення міських виставок, 

турнірів, змагань, конкурсів, 

фестивалів

-

2.2  Забезпечення участі дітей з 

інвалідністю у міських заходах, 

екскурсіях
2020 20,0 -

Буде організовано після закінчення 

карантинних заходів.

3

Забезпечити 

розвиток сфери  

позашкільної 

освіти за місцем 

проживання та 

надання якісних 

послуг дітям і 

молоді

3.1. Модернізація та розвиток мережі 

клубів, гуртків, груп, секцій, інших 

творчих об'єднань, відповідно до 

потреб дівчат та хлопців різних 

вікових груп (прадбання інвентарю, 

обладнання, роздаткових витратних 

матеріалів, призів тощо)

2020

Управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради;  

міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської ради

-

Забезпечити 

умови  для  

залучення до  

позашкільної 

освіти за місцем 

проживання 

дітей з 

інвалідністю

В підліткових клубах МКСЦ 

функціонує 115 гуртків з художньо-

естетичного, декоративно-

ужиткового, спортивно-оздоровчого, 

туристсько-краєзнавчого, соціально-

гуманітарного напрямку з них 80 

груп МКСЦ.

-



3.6. Проведення навчань, тренінгів 

для працівників підліткових клубів 

стосовно новітніх тенденцій у 

молодіжній політиці, гендерних 

підходів у роботі, використання 

сучасних інформаційних технологій

2021
Міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської ради
7,0 - - -

Забезпечити 

участь 

вихованців 

підліткових 

клубів у заходах 

міського, 

обласного, 

всеукраїнського, 

міжнародного  

рівнів

- -100,0

- -
Придбання костюмів та інвентарю в І 

кварталі не проводилося.

4.2.  Забезпечення  транспортних 

послуг,  проживання та харчування
2020

Управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради;  

міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської ради

4

4.1.  Забезпечення  інвентарем та 

костюмами

-

2021

Управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради;  

міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської ради

3.7. Здійснення моніторінгу 

діяльності підліткових клубів за 

місцем проживання

2021

Управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради; 

міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської ради; 

громадські організації (за згодою)

Не потребує 

фінансування  

- - -

Курси підвищення кваліфікації при 

ЖОІППО згідно графіку курсів 

пройшли 3 педпрацівника. 

93,0

 Провели майстер-клас "Стратегія 

вирішення конфліктних ситуацій", 

тренінг  для педпрацівників 

"Емоційне вигорання". Взяли участь 

у вебінарі "Страшна трагедія 

Голокосту!",  у тренінгу "Від Освіти 

До Кар’єри: Мій Вибір!", "Активні 

громадяни",  у онлайн-марафоні для 

педпрацівників «Толерантна освіта - 

запорука здорового суспільства», 

.онлайн  урок "Ефективні рішення 

GOOGLE для оптимізації освітнього 

процесу онлайн", онлайн-

психологічна година "Про щастя",

- -

-

3.5. Участь педагогічних працівників 

підліткових клубів в курсах 

підвищення кваліфікації при вищих 

навчальних закладах та 

Житомирському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти 

2021
Міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської ради

-

Адміністрацією МКСЦ постійно 

здійснюється моніторинг кількості 

дітей, які займаються  в підліткових 

клубах та  контроль за роботою 

клубів. Були  перевірені та  надані 

настанови стосовно роботи клубів  в 

режимі адаптивного карантину. 

22,0



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

з спеціального фонду та інших джерел фінансування

з загального фонду 9799,3 2368,5 24,2

 загальна потреба в коштах по КПКВК 1113132 в т.ч. :

- - -

Налагоджені партнерські зв`язки з  

закладами позашкільної освіти 

Житомирської області ( пгт. Романів, 

м. Радомишль, м.Коростишів, 

м.Бердичів),  м. Київ , 

м.Кропивницький, м.Луцьк, м.Рівне, 

Миколаївської, Івано-Франківської, 

Херсонської, Вінницької областями. 

Спільно з ГО "ТОЛОКА"(м. Київ) 

проводилися семінари, марофони, 

тренінги, вебінари  для педагогічних 

працівників

Управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 
60,0

14285,0

30,0 30 100,0

Забезпечено безперебійну роботу 

Інтернет-порталу; веб-сайту,  

gurtok.org 

5.3.  Налагодження  партнерських 

відносин з іншими регіонами України 

стосовно розвитку сфери 

позашкільної освіти

2021

- -

Педагоги - організатори підліткових 

клубів постійно співпрацюють зі 

школами.

5.2.  Забезпечення  функціонування  

Інтернет-порталу позашкільної освіти 

м. Житомира

2020

Управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради;  

міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської ради

40,0

Забезпечити 

участь 

вихованців 

підліткових 

клубів у заходах 

міського, 

обласного, 

всеукраїнського, 

міжнародного  

рівнів

5

5.1.  Проведення гендерно  чутливих 

інформаційних кампаній щодо 

залучення дітей до занять у закладах 

позашкільної освіти за місцем 

проживання

2020

Управління  у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради;  

міський культурно-спортивний 

центр Житомирської міської ради

17,0 -


