
Високоякісні та доступні 

публічні послуги відповідно до 

державних стандартів
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Постанова Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2017 №779 
Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з

державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, 

пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування

центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг

соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс»

П.5. Будівництво центру здійснюється на умовах співфінансування

за рахунок субвенції та власних коштів відповідного місцевого

бюджету. Частка коштів місцевого бюджету не може бути менше

ніж 10 відсотків загальної вартості будівництва згідно з проектно-

кошторисною документацією.

Наразі розробляється проектно-кошториста документація на 

реконструкцію будівлі по Корольовському району площа 

Польова,8
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Рішення міської ради 

від 07.12.2017 №834

Про створення Центрів надання соціальних послуг у форматі

«Прозорий офіс» та реконструкції адміністративних будівель для 

їх створення»

(по Богунському району вул. Перемоги,55 та Корольовському району 

площа Польова,8)
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Рішення міської ради

від 18.12.2017 №869

«Про зміну назви департаменту праці та соціального захисту

населення Житомирської міської ради»

Забезпечено приєднання управлінь праці та соціального захисту 

населення Богунської та Корольовської районних рад м. Житомира 

до департаменту соціальної політики Житомирської міської ради
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Організація діяльності системи соціально захисту міста на даний час

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

(125 чол.)

Відділ 
організаційної 

роботи                    
(4 чол.)

Відділ реалізації 
міських цільових 

програм                   
(3 чол.)     

Відділ 
соціального 

обслуговування     
(2 чол.)

Відділ 
бухгалтерського 
обліку і звітності   

(4 чол.)

Планово-
контрольний 

відділ                     
(4 чол.)

ПІДПОРЯДКУВАННЯ

УПРАВЛІННЯ  

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ

БОГУНСЬКОГО РАЙОНУ

(55 ЧОЛ.)

УПРАВЛІННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ 

КОРОЛЬОВСЬКОГО РАЙОНУ                                       

(50 ЧОЛ.)

- Відділ соціальних допомог

- Відділ з питань обслуговування осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці

- Відділ бухгалтерського обліку та звітності

- Відділ з питань соціального захисту 

населення, яке постраждало внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

- Відділ персоніфікованого обліку отримувачів 

пільг

- Державні соціальні інспектори

- Головний спеціаліст-юристконсульт

- Головний спеціаліст з компютерних  

технологій та обробки інформації
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Житомирський 
міський 

територіальний 
центр соціального 

обслуговування 
(надання 

соціальних послуг)

Центр соціальної 
реабілітації дітей-

інвалідів Житомирської 
міської ради

Міський центр 
обліку бездомних 

осіб 
Комплексного 

закладу 
соціального 

захисту для осіб, 
що потрапили в 
складні життєві 

обставини

Виконавчі органи 
міської ради

Громадські 
організації та 

об’єднання міста

Міський центр 
зайнятості

Підприємства, 
установи, організації 

різних форм власності

координація взаємодія

в

з

а

є

м

о

д

і

я



Кількість одержувачів житлових
субсидії

Всього 

103,0 тис. 

домогосподарств

Отримали 

57,2 тис.

домогосподарств

56%



Кількість одержувачів державних
соцільних допомог у 2017 році

Отримали 

18,9 тис.

одержувачів

37%
51,6 тис.

сімей



Кількість прийнятих управліннями
громадян міста

266,9 тис. осіб

30 %

79,1 тис. осіб



Кількість пільговиків міста

67,6 тис. осіб84,5 %80,0 тис. осіб
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Рішення Житомирської обласної ради

від 31.05.2018 № 1102

«Про передачу об’єктів нерухомого майна» 

Рішення Житомирської міської ради

від 12.06.2018 № 1030 

«Про прийняття у комунальну власність територіальної громади 

м.Житомира обєктів нерухомого майна» 
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Розташування приміщень
І поверх - Житомирське об'єднане управління 

Пенсійного  фонду України в Житомирській області,  

рецепція, фронт офіс, дитяча кімната та куточок для 

немовлят

-Рецепція                                     - Фронт офіс – 20 робочих місць

-Дитяча кімната та куточок для немовлят
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Розташування приміщень
І поверх - Переговорна кімната, медіа-центр, філія центру 

надання адміністративних послуг 

-Переговорна кімната 

- Медіа-центр

- Філія центру надання адміністративних послуг - 24 робочих місць
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Розташування приміщень
ІІ поверх - органи соціального захисту населення

-Рецепція

- Фронт офіс – 22 робочих місця

- Бек офіс – 45 робочих місць

- Додаткові кабінети 
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створення 
цілісної 
системи 
соціального 
захисту та 
соціального
забезпечення, 
а також 
єдина база 
даних 
одержувачів 
допомоги

забезпечення
комплексного 
підходу до 
надання 
соціальної 
допомоги 
інвалідам, 
одиноким та 
багатодітним 
родинам, 
людям 
похилого віку 
та іншим 
незахищеним 
категоріям 
громадян 
стане якісно 
новим рівнем 
організації 
адресної 
підтримки 
найбідніших 
верств 
населення

запровадження
сучасних 
стандартів в 
обслуговуванні 
населення міста 
Житомира




