
Цільова соціальна програма «Житомирська 

міська  об'єднана територіальна  громада - 

територія самореалізації молоді та підтримки 

сім'ї» на 2021-2025 роки 



Мета програми: 

Зв'язок між Програмою та «Концепцією інтегрованого 

розвитку Житомира до 2030 року» 

 Ціль 2.1. Формування та розвиток людського капіталу 

 Ціль 6.2. Забезпечення партнерських відносин влади, 

громади 

 Ціль 6.1. Забезпечення рівних можливостей для всіх 

 Ціль 6.4. Забезпечення підтримки здоров’я мешканців 

міста через профілактичні заходи 

Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, 

формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, 

покращення становища дітей та сімей різних категорій Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади.  



Актуальність: 
 Частка молоді від загальної кількості населення Житомирської міської ОТГ –  26,2%. 

Кількість молодих людей віком від 14 до 35 років за останні три роки у Житомирській 
міській ОТГ зменшилась майже на 11 тис. осіб і станом на 01.01.2020 року становить  - 
68,9 тис. осіб (з них 50,2% жінок/дівчат та 49,8% чоловіків/хлопців). Розподіл молоді за 
групами:учнівська молодь (14-17 років) –  14,9% (10 250 осіб);  студентська молодь – 35,6% 
(24500 осіб); інші категорії – 49,6%  (34 180 осіб). 

 У м. Житомирі зареєстровано більше 60 громадських молодіжних, дитячих організацій 
різноманітних напрямів діяльності, діє комунальна установа «Пластовий молодіжний центр 
Житомирської міської ради», міський культурно-спортивний центр міської ради, який 
об’єднує 20 клубів за місцем проживання. Для забезпечення спільної цілеспрямованої 
діяльності усіх інституцій необхідно постійно здійснювати відповідну організаційно-
координаційну роботу, проводити заходи, ініціювати проєкти тощо. 

 На відміну від недавнього зростання рівня громадської активності молоді, рівень її участі у 
молодіжних організаціях громадянського суспільства залишається  низьким. Потребує 
удосконалення інституційне забезпечення молодіжної політики та міжінституційна 
взаємодія у розв’язанні проблем молоді. 

 Події в Україні останніх років гостро поставили питання впровадження нової системи  
національно-патріотичного виховання молоді, яке є головним  пріоритетом гуманітарної 
політики в Україні, важливою складовою національної безпеки України. 

 Особливу увагу слід приділити розвитку неформальної освіти молоді різних вікових груп, 
яка передбачає навчання впродовж усього життя. 

 Існує нагальна потреба в проведенні інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на 
популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю 
та наркотичних речовин тощо. 



Актуальність: 

 зниження рівня народжуваності через демотивацію  щодо 

створення сім’ї, народження та виховання дітей, що пов’язано з 

комплексом проблем економічного, соціального, культурного і 

морального характеру. 

 збільшується кількість молодих осіб та сімей з дітьми, які 

потрапляють у складні життєві обставини та потребують сторонньої 

допомоги.  

 в Україні відбувається реформування системи інституційного 

догляду і виховання дітей, у зв’язку з чим збільшується кількість 

кризових явищ, пов’язаних з умовами виховання дітей у сім’ях.  

 особливої уваги сьогодні потребують учасники АТО/ООС та члени їх 

сімей, сім’ї загиблих учасників АТО/ООС 



Основні завдання реалізації 

молодіжної політики у Програмі: 
 Залучити молодь до процесів формування та здійснення місцевої 

молодіжної політики за всіма її основними напрямами та на всіх 

рівнях. 

 Розширити участь молоді у становленні громадянського 

суспільства, формування її громадянської позиції та національно-

патріотичної свідомості. 

 Популяризувати підприємництво в молодіжному середовищі, 

заохочення та підтримка підприємницьких ініціатив молоді, 

сприяння розвитку підприємницьких навичок, зайнятості молоді. 

 Сприяти  набуттю молодими людьми знань, навичок та інші 

компетентності поза системою формальної  освіти. 

 Популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді. 

 Заохотити молодь до участі   в житті міста та суспільства загалом 

за допомогою інформаційних, комунікаційних  технологій та інших 

форм роботи 



Основні завдання реалізації 

сімейної політики у програмі: 
 Забезпечити формування  відповідального батьківства та 

культури сімейних стосунків. 

 Забезпечити системний облік багатодітних сімей. 

 Сприяти інтегруванню людей з інвалідністю в суспільні 

процеси. 

 Забезпечити здійснення соціальної роботи з молоддю, 

дітьми та сім’ями різних категорій. 

 Забезпечити інформування населення про шляхи 

подолання соціальних проблем через різні доступні 

канали комунікації. 

 Сприяти утвердженню позитивних життєвих цінностей, 

формуванню відповідального батьківства у сім'ях з 

дітьми. 



Цільова соціальна програма 

підтримки сім’ї, дітей та 

молоді 

Міський центр соціальних служб 

Пластовий молодіжний центр 

Утримання установ 

Цільові заходи спільно з ІГС 

Фінансова та організаційна підтримка 

проектів, що спрямовані на соціальний 

розвиток дітей та молоді , розроблених 

громадськими організаціями 

Патріотичне виховання 

Забезпечення формування сімейних 

цінностей та відповідального батьківства 

Забезпечення системної роботи з 

багатодітними родинами  

Проведення заходів для дітей пільгових 

категорій 

День молоді, день родини, день матері 



Кращим студентам вищих навчальних закладів міста планується 

вручити стипендію  міського голови на загальну суму 48 000 грн. 

Гранти Житомирського міського голови на 2021 рік – 190 тис. грн. 



 Налагоджено співпрацю з 67 молодіжними, дитячими 
та благодійними громадськими організаціями.  

 На 2021 рік подано 80 заявок від 30 громадських 
організацій 



Випускниками освітньої муніципальної програми для молоді 

«Школа місцевого самоврядування» у 2019 році  стали 215 

студентів міста, у 2020 – 96 студентів (одна сесія).  



 Проведення заходів з нагоди Дня молоді, Дня Матері, Дня родини,  

 Дня Студента та Дня Батька  



 16 заходів та більше 20 локацій 



Житомирський учнівський кінофестиваль «ЖУК» відбувається вже 5 рік 

поспіль.  



На 2021 рік заплановано продовження міського  конкурсу на кращу 

концепцію відеоролика про місто «Житомире! Я люблю тебе!» серед 

молоді міста. Кожен переможець отримав 25 тис. на реалізацію 

концепції 



Популяризація науки  серед дітей та молоді. Підтримка відповідних проектів 



Робота Молодіжної ради при виконавчому комітеті Житомирської міської 

ради, до якої входить активна молодь та студентство міста 



Реалізація загальноміських проектів щодо підтримки сім’ї.  

Проведення заходів на підтримку дітей з інвалідністю та дітей 
пільгових категорій



Фестивалі до Дня матері, Дня сім’ї та Дня захисту дітей зібрали 

більше 500 родин у різних локаціях (2019 рік)  



Театралізоване дійство під назвою «Новорічна феєрія» та солодкі подарунки – 

все це було організовано для 300 дітей з багатодітних сімей міста у День 

Святого Миколая-2019 

Свято Першого дзвоника «Першовересень»: 164 
першокласника з родин пільгових категорій під час 
свята отримали шкільне приладдя, а 13 дітей-сиріт 
отримали ранці зі шкільним приладдям.  



Вручено посвідчення та нагрудні знаки "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
п'ятьом житомирянкам. (Загалом за всі роки  295 мешканок міста отримали звання) 

Працівниками відділу у справах 

сім'ї та молоді управління 

опрацьовано 3 257 звернень, 

які надходили як на адресу 

міської ради,  так і 

безпосередньо управління. 

Видано нових 172 посвідчень 

батьків багатодітних сімей та 

425 посвідчень дітей з 

багатодітних родин, 500 
посвідчень продовжено.  



Фінансування програми у 2021 році 
Захід грн. К-ть 

заходів 

Заходи 

Проведення соціальних програм та заходів 

сімейної політики 

212 520 40 

Проведення соціальних програм та заходів 

молодіжної політики 

897 900 79 

РАЗОМ по ЗАХОДАМ програми: 1 109 900 119 

Утримання 

Утримання Пластового молодіжного Центру 506 836 150 

вихованців 

2,5 штатна 

чисельність 

Утримання Житомирського центру соціальних 

служб 

5 439 231 30 штатна 

чисельність 

 



Фінансування на 2021 рік 

506 836 грн. 2,5 ставки    150 вихованців 

Пластовий молодіжний центр 

Заробітна плата 415 440 

Нарахування на оплату праці 91 396 

РАЗОМ 506 836 



150 вихованців  Пластовий молодіжний центр 



Пластовий центр. Що отримує місто? 

 

 

 

  

 

 

Постійна робота у сфері національно-
патріотичного виховання молоді; 

Збільшення волонтерського руху; 

Залучення додаткових коштів у сферу 
молодіжної політики; 

Задіяння молоді до громадського життя міста; 

Проведення таборів, вишколів, тренінгів для 
молоді; 

Залучення молоді до міжнародних проектів, 
програм обміну, навчання; 

Збільшення привабливості міста серед 
пластунів з інших регіонів; 

Реалізація національної політики розвитку 
молоді . 



Житомирський центр соціальних служб Виявлення, реагування, втручання і проведення 

соціальної роботи, у тому числі, ведення 

соціального супроводу сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

Проведення інформаційної кампанії, вивчення 

ситуації та підбір кадрів, підготовка документів 

кандидатів на створення прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу, патронатних вихователів 

Проведення інспекторату – обстеження умов 

проживання сімей з метою контролю за цільовим 

використанням державної соціальної допомоги при 

народженні дитини та одиноким матерям,  

припинення та відновлення виплат 

Організація соціальної допомоги учасникам 

АТО/ООС, та їх сім’ям у тому числі, членам родин 

загиблих учасників АТО/ООС – надання юридичної, 

психологічної підтримки, організація індивідуальної 

та групової роботи 

Надання психологічної допомоги – підтримки, 

консультування 

Надання юридичних послуг – юридичних 

консультацій  



КЕКВ Найменування 

Затверджено з 

урахуванням 

змін 

Потреба на  

2021 рік 

1 2 3 4 

2111 Заробітна плата 3 882 620 4 054 274 

2120 Нарахування на оплату праці 854 176 891 940 

2200 Використання товарів і послуг 548 418 406 940 

2210 

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 370 968 229 500 

2240 Оплата послуг ( крім комунальних ) 142 220 142 220 

2250 Видатки на відрядження 35 230 35 220 

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 93 750 86 077 

2271 Оплата теплопостачання 55 500 50 843 

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6 600 5 052 

2273 Оплата електроенергії 31 500 30 042 

2275 Оплата інших енергоносіїв 150 140 

2800 Інші поточні видатки 950   

3110 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування  145 000 
46 500 

  РАЗОМ 5 379 914 5 439 231 

в.т.ч. КЕКВ 2210 - 23 500 грн. 00 коп. - кошти на облаштування соціального житла відповідно до Програми забезпечення та 

захисту прав дітей Житомирської об"єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.        

КЕКВ 3110 - Бюджет розвитку ( спеціальний фонд) 46 500 грн. 00 коп. - кошти на облаштування соціального житла 

відповідно до Програми забезпечення та захисту прав дітей Житомирської об"єднаної територіальної громади на 2019-2021 

роки.         

Утримання Житомирського центру соціальних служб міської ради 



Дякуємо за увагу! 


