
№ з/п Пріоритетні завдання Зміст заходів Термін виконання Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

Річний обсяг 

фінансування (з 

урахуванням змін), 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді, тис.грн.

Відсоток 

виконання 

заходу, %

Інформація про виконання, або 

причини невиконання заходу

2 2 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Забезпечити 

відзначення 

представників 

громадських 

організацій 

Житомирської міської 

об'єднаної 

територіальної 

громади, які 

виконують соціальні 

функції

1.1.1. Надання одноразової грошової 

виплати Житомирського міського голови
2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради, громадські 

організації  

Житомирської міської 

об'єднаної 

територіальної громади

520,1 520,1 520,1 100,0

Відповідно до клопотань 

керівників громадських 

організацій Житомирської міської 

об'єднаної територіальної 

громади, інших закладів та 

установ надано грошову  

допомогу 888 особам

1.2. Забезпечити 

надання адресних 

соціальних допомог 1.2. 1. Надання адресної матеріальної 

допомоги, в тому числі:
2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради, громадські 

організації Житомирської 

міської об'єднаної 

територіальної громади

13302,7 13379,1 13302,7

1.2.1.1. Надання адресної матеріальної 

допомоги пенсіонерам, інвалідам, 

малозабезпеченим верствам населення та 

іншим категоріям громадян  Житомирської 

міської об'єднаної територіальної громади; 

в тому числі надання одноразової адресної 

матеріальної допомоги сім’ям 

військовослужбовців, які загинули або 

померли внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних під час виконання 

обов’язків військової служби (службових 

обов'язків)

в розмірі 100,0 тис. грн.

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

4977,9 4996,9 4 977,9 99,6
 За  2020 рік адресну матеріальну 

допомогу отримали  1938  осіб

Звіт

про результат виконання

Комплексної  Програми соціального захисту населення  Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки

За 2020 рік

Відповідальний виконавець Програми: Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Термін реалізації Програми : 2016-2020 роки

1. Виконання заходів Програми

1.



1.2.1.2.Надання допомоги за рахунок 

коштів на виконання депутатських 

повноважень

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

4873,7 4 931,1 4 873,7 98,8

Матеріальну допомогу за рахунок 

коштів на виконання 

депутатських повноважень 

отримав  871 одержувач

1.2.1.3. Надання  щомісячної адресної 

матеріальної допомоги на дітей 

військовослужбовців в розмірі 50 % 

прожиткового мінімуму для відповідної 

категорії громадян, встановленого 

відповідно до чинного законодавства 

України

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

315,3 315,3 315,3 100,0

Щомісячна адресна матеріальна 

допомога надається  24 дітям 

військовослужбовців, які 

загинули в АТО/ООС

1.2.1.4. Надання адресної матеріальної

допомоги учасникам АТО/ООС

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

236,5 236,5 236,5 100,0

Адресну матеріальну допомогу 

виплачено 67  учасникам 

АТО/ООС (відповідно до заяв)

1.2.1.6. Надання адресної допомоги 

багатодітним родинам, які мають шість і 

більше дітей (на неповнолітніх дітей)

2017-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

222,0 222,0 222,0 100,0

Адресну матеріальну допомогу 

надано 42 багатодітним  родинам 

до  Дня захисту дітей 

1.2.1.7. Надання щомісячної адресної 

допомоги на дітей в сім'ях, в яких 

народилась трійня, в розмірі 50% 

прожиткового мінімуму відповідної вікової 

категорії на кожну дитину до досягнення 3-

х річного віку

2017-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

9,1 9,1 9,1 100,0

Щомісячна адресна матеріальна 

допомога виплачувалась одній 

родині на кожну дитину (трійня)

1.2.1.10. Надання одноразової допомоги 

для сплати житлово-комунальних послуг 

особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи

2018-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради, Управління 

соціального захисту 

населення Богунського 

району, Управління 

соціального захисту 

населення 

Корольовського району

1300,5 1 300,5 1 300,5 100,0 Надано допомогу 289 особам
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1.2.1.12.1.Надання одноразової 

матеріальної допомоги батькам-

вихователям  дитячих будинків сімейного 

типу  згідно інформації служби 

(управління) у справах дітей Житомирської 

міської ради

2019-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

160,0 160,0 160,0 100,0

Захід виконанно в повному 

обсязі, одноразова матеріальна 

допомога надана 8-м  батькам -

вихователям

1.2.1.14.Надання  фінансової допомоги 

члену Національної збірної команди 

України з триатлону Єлістратовій Ю.О. для 

забезпечення участі у міжнародних 

змаганнях

2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

200,0 200,0 200,0 100,0
Захід виконано в повному обсязі, 

надано фінансову допомогу

1.2.1.14.1. надання фінансової допомоги 

члену Національної збірної команди 

України з триатлоку Мартиненку Є.О. для 

забезпечення участі у міжнародних 

змаганнях

2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

50,0 50,0 50,0 100,0
Захід виконано в повному обсязі, 

надано фінансову допомогу

1.2.1.16.Надання щомісячної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам на оренду 

житла та разової допомоги на проживання в 

гуртожитку (фінансування здійснити за 

умови погодження Міносвіти на 

розміщення)

2019

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

298,0 298,0 298,0 100,0
Щомісячну допомогу отримували  

6  внутрішніх переміщених осіб

1.2.1.17. Надання адресної допомоги 

хворим з хронічною нирковою 

недостатністю, які отримують програмний 

гемодіаліз, для часткового відшкодування 

витрат вартості медикаментів, інших 

супутніх матеріалів

2019-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

158,2 158,2 158,2 100,0
Виплати проводились відповідно 

до потреби

1.2.1.18. Надання адресної допомоги 

хворим, які страждають на ниркову 

недостатність, мають значні обмеження 

життєдіяльності та потребують 

транспортування для проведення 

процедури гемодіалізу від місця 

проживання до місця надання послуги і 

назад, у місті Житомирі (згідно інформації управління 

охорони здоров'я міської ради)

2019-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

149,5 149,5 149,5 100,0
Виплати здійснювались 

відповідно до потреби
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1.2.1.19. Надання адресної грошової 

допомоги гр.Юзепольській А.М.
2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

50,0 50,0 50,0 100,0

Надано адресну грошову 

допомогу,захід виконанно в 

повному обсязі

1.2.1.22. Надання грошової допомоги голові 

ГО "Брату Брат" Швецову О.О. для 

реабілітації воїнів АТО/ООС

2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

150,0 150,0 150,0 100,0
Надано грошову допомогу, захід 

виконано в повному обсязі

1.2.1.23. Надання адресної грошової 

допомоги гр.Проценку Г.В. на лікування
2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

50,0 50,0 50,0 100,0

Надано адресну грошову 

допомогу, захід виконанно в 

повному обсязі

1.2.1.24. Надання фінансової допомоги гр. 

Толмачовій Ю.В. для реалізації соціального 

проєкту "Ми.Мами.Сильні" за участю 

матерів загиблих під час збройного 

конфлікту на Сході України

2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

52,0 52,0 52,0 100,0
Надано фінансову  допомогу, 

захід виконанно в повному обсязі

1.2.1.25. Надання адресної грошової 

допомоги гр.Дячук І.Д.
2020

Департамент соціальної 

політи Житомирської 

міської ради

50,0 50,0 50,0 100,0 Захід виконано в повному обсязі

1.3.Забезпечити 

безоплатним 

харчуванням найменш 

захищених верств 

населення

1.3.1. Забезпечення гарячим харчуванням 

пенсіонерів,осіб з інвалідністю, 

малозабезпечених верств населення

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

160,9 160,9 160,9 100,0

Харчування надавалось  

відповідно до заяв (видано  4022  

обіда)

1.4. Забезпечити 

додатковою 

підтримкою найменш 

захищених верств 

населення

1.4.1.Надання допомоги продуктами 

харчування, вживаним одягом, побутовими 

послугами перукаря, ремонту одягу і взуття 

через Житомирський міський 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) Житомирської міської ради та інші

2016-2020

Житомирський міський 

територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Житомирської міської 

ради, інші

658,3 658,3 658,3 100,0

3797 громадянам надано 

допомогу продуктовими 

наборами

1.5. відзначити осіб, 

яким виповнилось 100 

і більше років

1.5.1.Надання одноразової грошової 

допомоги в розмірі 1000 гривень особам, 

яким виповнилось 100 і більше років

2017-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

8,0 8,0 8,0 100,0

Одноразову грошову допомогу 

виплачено 8 особам, яким 

виповнилось 100 років і більше

1.6. Забезпечити 

надання окремих видів 

соціальної допомоги

1.6.1. Надання допомоги на поховання 

окремих категорій громадян
2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

128,0 128,0 128,0 100,0

Відшкодовано витрати на 

поховання 21  громадянину, які 

звернулися за наданням даного 

виду допомоги

1.6.2. Надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалась поховати померлого

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

391,8 391,8 391,8 100,0
 183  особам надано допомогу на 

поховання деяких категорій осіб

1.



1.6.3.  Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам 

з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради, Управління 

соціального захисту 

населення Богунського 

району, Управління 

соціального захисту 

населення 

Корольовського району

1553,2 1 557,0 1 551,8 99,7
Компенсація виплачувалась 

відповідно до заяв

1.6.4.  Забезпечення безкоштовними 

паливними дровами малозабезпечених, 

багатодітних та одиноких громадян 

похилого віку, які проживають в 

негазифікованих будинках

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради, Управління 

соціального захисту 

населення Богунського 

району, Управління 

соціального захисту 

населення 

Корольовського району

21,8 21,8 21,8 100,0
Забезпечено 15 осіб паливними 

дровами

1.8. Забезпечити 

виплату поштових 

видатків

1.8.1. Поштові видатки 2018-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

10,6 13,3 10,6 79,7

Кошти використовувались 

відповідно до заяв отримувачів 

допомог через поштові відділення

2

2.1. Забезпечити 

додатковим послугами 

ветеранів війни та 

праці, осіб з 

інвалідністю

2.1.2. Надання додаткових послуг лазні та 

перукарень міста до Дня пам’яті та 

примирення,  Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні, Міжнародного Дня 

людей похилого віку, Дня ветерана та 

Міжнародного дня людей з інвалідністю 

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

4,1 4,1 4,1 100,0
Послугами лазні скористалась 51 

особа

3.1.Забезпечити 

надання додаткових 

пільг 

3.1.1. Відзначення Почесних громадян за 

видатні заслуги перед територіальною 

громадою до Дня міста Житомира 

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

661,2 661,2 661,2 100,0
Виплату отримали 14 Почесних 

громадян

3.2.1.Надання пільг особам з інвалідністю 

по зору 1 та 2 групи за житлово-комунальні 

послуги

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

443,9 443,9 443,9 100,0 Пільгою скористались  127 осіб

1.
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3.3.1. Надання допомоги хворим на 

фенілкетонурію на придбання лікувального 

харчування віком від 14 років

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

2 673,4 2 673,4 2 673,4 100,0

На придбання лікувального 

харчування хворим на 

фенілкетонурію надано допомогу 

14 одержувачам

3.4.1.Забезпечення технічними засобами-

підгузками осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю

2017-2020

Управління охорони 

здоров'я Житомирської 

міської ради

869,2 869,2 868,9 100,0

Закуплено 121723 шт. 

підгузків.На обліку перебувало 

307 осіб з інвалідністю та 101 

дитина з інвалідністю, яких в 

межах наявного фінансування 

забезпечено підгузками

3.4.2.Забезпечення технічними засобами-

калоприймачами осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю

2017-2020

Управління охорони 

здоров'я Житомирської 

міської ради

1023,4 1021,6 1 017,6 100,0

Закуплено 25310  шт. 

калоприймачів, на обліку 

перебувало 88 осіб з інвалідністю 

та 1 дитина з інвалідністю, яких в 

межах наявного фінансування 

забезпечено калоприймачами

3.4.3. Забезпечення  технічними засобами-

сечоприймачами осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю

2020

Управління охорони 

здоров'я Житомирської 

міської ради

36,4 36,3 36,3 100,0

За перше півріччя закуплено 5136 

шт. сечоприймачів, на обліку 

перебувало 18 осіб з інвалідністю 

та 1 дитина з інвалідністю, яких в 

межах наявного фінансування 

забезпечено сечоприймачами

3.5.Забезпечити 

додатковими гарантіями 

осіб, які мають особливі 

трудові заслуги перед 

Батьківщиною

3.5.1. Надання щомісячної грошової 

компенсації витрат на автомобільне паливо 

особам, які мають особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною

2017-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

75,4 77,1 75,4 97,8

Щомісячна грошова компенсація 

надається  2-м Героям Соц.Праці 

та 3-ом Героям України 

4.1.Забезпечити надання 

пільг особам, які мають на 

них право

4.1.2. Надання інших пільг громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, дружинам (чоловікам) та 

опікунам (на час опікунства) дітей 

померлих громадян, смерть яких пов’язана 

з Чорнобильською катастрофою 

(відшкодування вартості одного проїзду на 

рік)

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради, Управління 

соціального захисту 

населення Богунського 

району, Управління 

соціального захисту 

населення 

Корольовського району

90,5 90,5 90,5 100,0 Відшкодовано 107 особам

4.1.3. Надання пільг окремим категоріям 

громадян з послуг зв’язку
2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради, Управління 

соціального захисту 

населення Богунського  

та Корольовського 

районів  виробничий 

підрозділ Житомирська 

дистанція сигналізації та 

зв'язку регіональна філія 

"Південно-Західна залізниця"

2,9 2,9 2,9 100,0 Пільгою скористались 8  осіб

4.1.5. Проведення компенсаційних виплат 

за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті

2016-2020

Виконавчий комітет 

Житомирської міської 

ради, Управління 

транспорту і зв'язку 

Житомирської міської 

ради

1330,0 1 342,0 1 330,0 99,1

Забезпечено пільгові перевезення 

залізничним танспортом окремих 

категорій громадян (67039 

пільгові  проїздні  документи)

4.

3.



4.1.10. Пільгове медичне обслуговування 

осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

2019-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради, Управління 

соціального захисту 

населення Богунського 

району, Управління 

соціального захисту 

населення 

Корольовського району

458,1 458,1 458,1 100,0

Відшкодовано витрати за 

відпущені медикаменти 185 особі 

та за надані послуги  

зубопротезування 30  громадянам, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

5.1. Забезпечити 

соціальними послугами за 

місцем проживання 

громадян, не здатних до 

самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю, а 

також громадян, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах

5.1.1. Утримання Житомирського міського 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг)Житомирської міської ради

2016-2020

Житомирський міський 

територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Житомирської міської 

ради, департамент  

соціальної політики 

Житомирської міської 

ради

20525,3 20554,0 20 525,3 99,9

Видатки на утримання 

Житомирського міського 

територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Житомирської міської ради 

проводились відповідно до 

потреби

4.

5.



5.2. Забезпечити діяльність 

Центру комплексної 

реабілітації сфери органів 

соціального захисту 

населення 

5.2.1.Утримання Центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю  

Житомирської міської ради 
2016-2020

Центр комплексної 

реабілітації для дітей з 

інвалідністю 

Житомирської міської 

ради, Департамент 

соціальної політики 

Житомирської міської 

ради

4370,2 4 403,9 4 370,2 99,2

Видатки на утримання Центру 

проводились відповідно до 

потреби

5.2.2. Надання допомоги за рахунок коштів 

на виконання депутатських повноважень 

(покращення матеріально-технічної бази 

Центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю Житомирської міської ради)

2016-2020

Центр комплексної 

реабілітації для дітей з 

інвалідністю 

Житомирської міської 

ради, Департамент 

соціальної політики 

Житомирської міської 

ради

24,0 24,0 24,0 100,0

Захід виконано в повному обсязі  

відповідно до потреби на 

покращення матеріально-

технічної бази

5.3. Забезпечити потреби 

осіб з інвалідністю, в т.ч. 

дітей

5.3.1. Придбання спеціальних автомобілів 

для перевезення громадян з обмеженими 

можливостями

2020

Субвенція з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій 

(відповідно до 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 

08.07.2020 №891-р)

2800,0 2 800,0 2 400,0 85,7

Придбано 2 спеціальних 

автомобіля для перевезення 

громадян з обмеженими 

фізичними можливостями

6.

6.1. Забезпечити пільгове 

перевезення учнів та 

студентів в міському 

електротранспорті

6.1.1. Відшкодування 

втрат КП „ЖТТУ” Житомирської міської 

ради

за пільгове перевезення учнів та студентів  

2016-2020

КП "ЖТТУ" 

Житомирської міської 

ради, департамент 

соціальної політики 

Житомирської міської 

ради

1149,0 1 149,0 1 149,0 100,0

Відшкодувано втрати КП 

"ЖТТУ" Житомирської міської 

ради від реалізації  9947 місячних 

проїзних квитків для  студентів та 

учнів міста 

7.1. Забезпечити надання 

фінансової підтримки 

громадським організаціям 

ветеранів і осіб з 

інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну 

спрямованість

7.1.1. Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів та осіб 

з інвалідністю Житомирської міської 

об'єднаної територіальної громади, в т.ч.

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради, громадські 

організації 

Житомирської міської 

об'єднаної 

територіальної громади 

(за згодою)

84,7 84,7 84,7 100,0

Житомирська міська асоціація інвалідів 37,8 37,8 37,8 100,0

Житомирське міське відділення 

Всеукраїнського об'єднання ветеранів
0,0 0,0 0,0 0,0

Житомирська міська організація ветеранів 

України
0,0 0,0 0,0 0,0

Житомирська міська спілка ветеранів 

афганської війни
0,0 0,0 0,0 0,0

Корольовська районна організація 

ветеранів України
0,0 0,0 0,0 0,0

5.

7.

 Фінансова підтримка 

громадським організаціям осіб з 

інвалідностю надавалась 

відповідно до заявок та 

розрахунків  на відповідний рік



Товариство інвалідів Корольовського 

району м.Житомира                                                                           
33,4 33,4 33,4 100,0

Житомирська обласна організація УТОГ 13,5 13,5 13,5 100,0

Громадська організація "АТОШНИК" 0,0 0,0 0,0 0,0

Громадська організація"Житомирський 

центр реабілітації"
0,0 0,0 0,0 0,0

7.3. Забезпечити 

реалізацію соціальних 

проектів

7.3.1. Надання фінансової та організаційної 

підтримки на реалізацію соціальних 

проєктів громадськими та благодійними 

організаціями Житомирської міської 

об'єднаної  територіальної громади, 

спрямованих на допомогу малозахищеним 

верствам населення, на залучення їх до 

активного способу життя та довголіття

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради, громадські 

організації 

Житомирської міської 

об'єднаної 

територіальної громади 

(за згодою)

34,0 34,0 34,0 100,0
Реалізовано проєкти "Різдво для 

бездомних" та "Біла тростина"

7.6.Співпрацювати з 

інститутами 

громадянського 

суспільства

7.6.1.2. Надання фінансової допомоги БО 

"БФ" Я-мама!" за рахунок коштів на 

виконання депутатських повноважень

2020 БО "БФ "Я-мама!" 4,8 4,8 4,8 100,0 Захід виконанно в повному обсязі

8.

9.5. Організувати 

проведення громадських 

робіт

9.5.1.Організація проведення громадських 

робіт на підприємствах міської 

комунальної власності та інших 

підприємствах, установах та організаціях 

міста

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради, Управління 

соціального захисту 

населення Богунського та 

Корольовського районів 

ЖСП ЖМР, ЖО Фонд 

соціального захисту 

інвалідів, комунальні 

підприємства

49,5 49,5 49,5 100,0
Участь в громадських роботах 

взяли 14 безробітних

12.3.Забезпечити надання 

додаткових пільг

12.3.1.Звільнення від сплати житлово-

комунальних послуг сімей загиблих 

учасників АТО/ООС (50% відшкодування з 

міського бюджету)

2016-2020

Департамент соціальної 

політики  Житомирської 

міської ради, Управління 

комунального житлового, 

муніципального розвитку 

міської ради, Управління 

соціального захисту 

населення Богунського та 

Корольовського районів

303,7 303,7 303,7 100,0

Відшкодування здійснюється 

відповідно до нарахувань за 

встановленими тарифами на 

житлово-комунальні послуги, 

скористались 97  осіб

7.

 Фінансова підтримка 

громадським організаціям осіб з 

інвалідностю надавалась 

відповідно до заявок та 

розрахунків  на відповідний рік

9.



12.5. Забезпечити 

поліпшення житлових 

умов деяких категорій осіб

12.5.2. Виплата грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення 

для сімей загиблих військовослужбовців, 

осіб з інвалідністю I-II групи, які брали 

безпосередньо участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, 

здійсненні заходів із забезпечення 

гаціональної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, для 

сімей загиблих учасників бойових дій на 

території інших держав, а також для осіб з 

інвалідністю I-II групи з числа учасників 

бойових дій на території інших держав, та 

для внутрішньо переміщених осіб, які 

брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, та визнані 

особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ 

групи, та які потребуютьполіпшення 

житлових умов

2017-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради, Богунська 

та Корольовська районні 

ради, управління 

соціального захисту 

населення Богунського та 

Корольовського районів

8725,6 8725,6 8 725,6 100,0
Грошову компенсацію отримали 

6 осіб

9.



12.6.1.3. Відшкодування вартості санаторно-

курортного лікування членів сімей 

загиблих учасників АТО/ООС та членів 

сімей загиблих учасників АТО/ООС з 

дітьми  до 7 років або виплата грошової 

компенсації його вартості відповідно до 

заяв 

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради, Управління 

соціального захисту 

населення Богунського 

району, Управління 

соціального захисту 

населення 

Корольовського району

1073,1 1 073,1 1 073,1 100,0

Послугами санаторно-курортного 

лікування скористались 15 осіб, 

66 осіб отримали компенсацію

Забезпечити соціальну 

підтримку учасників 

антитерористичної 

операції/операції 

об'єднаних сил та членів 

сімей загиблих учасників 

АТО/ООС

12.12.6. Відшкодування витрат за лікування  

та медичну  реабілітацію учасників 

антитерористичної операції/операції 

об'єднаних сил  та членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної 

операції/операції об'єднаних сил 

(співфінансування- відшкодування з 

міського бюджету 50 відсотків) 

2017-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

433,4 433,4 433,4 100,0

Проліковано 414 учасників  

АТО/ООС  та членів сімей 

загиблих учасників АТО/ООС

Забезпечити надання 

додаткових пільг бійцям-

добровольцям АТО/ООС 

та членам їх сімей

12.12.7. Звільнення від сплати житлово-

комунальних послуг бійців-добровольців 

АТО/ООС та членів їх сімей (75% 

відшкодування з місцевого бюджету)

2019-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

6,9 6,9 6,9 100,0

Пільгою скористались 15 осіб 

(бійці- добровольці та члени їх 

сімей)

10
13.3. Забезпечити надання 

соціальних послуг

13.3.3.Забезпечення фінансування для 

здійснення заходів, спрямованих на 

соціальний захист бездомних осіб 

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

ради

817,70 818,00 817,7 100,0

Фінансування виконання заходу, 

спрямованого на соціальний 

захист бездомних осіб 

здійснювалось відповідно до 

потреби

11

14.2. Забезпечити 

ефективну роботу 

департаменту соціальної 

політики Житомирської 

міської ради

14.2.2. Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об'єднаних територіальних 

громадах

2016-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

ради

35579,1 36533,3 35 579,1 97,4
Фінансування здійснювалось 

відповідно до потреби

12

14.3. Забезпечити належну 

організацію відзначення 

ювілейних та святкових 

дат, проведення урочистих 

заходів

14.3.1. Придбання цінних подарунків, 

сувенірів для урочистих заходів та 

представницьких цілей, квіткової продукції 

та інші видатки

2018-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

ради

13,0 13,0 13,0 100,0

Придбана квіткова продукція для 

поздоровлення  осібб яким 

виповнилось 100 та більше років, 

поздоровлення представників 

об'єднань громадських ініціатив,  

покладання квіткової продукції 

до Дня партизанської слави, до 

Дня ветерана та людей поважного 

віку, покладання квітів до 

пам'ятного знаку "Чорна біль" та 

вручення квітів ліквідаторам  

ЧАЕС та ін.

17.1. Інші субвенції з місцевого бюджету 

(компенсація фізичним особам, які надають 

соціальні послуги та надання інших пільг 

громадянам села Вереси)

2019-2020

Департамент соціальної 

політики Житомирської 

ради Управління праці та 

соціального захисту 

населення Житомирської 

районної державної 

адміністрації

39,8 39,8 16,1 40,5 Пільгами скористались  18 осіб

9.
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17.1. Забезпечити надання 

соціальних гарантій 

фізичним особам, які 

надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до 

самообслуговування і 

потребують сторонньої 

допомоги, адресних 

матеріальних допомог та 

інших пільг, передбачених 

чинним законодавством 

України



17.2. Надання адресної матеріальної 

допомоги мешканцям села Вереси
2019-2020

Управління з розвитку 

села Вереси
154,0 154,0 154,0 100,0

Адресну матеріальну допомогу 

отримали 51 особа

17.3. Придбання ритуальних вінків, квітів 

та іншої продукції для вшанування пам'яті 

померлих (загиблих) мешканців села 

Вереси

2019-2020
Управління з розвитку 

села Вереси
4,7 4,7 4,7 100,0

Кошти використовувались 

відповідно до потреби (придбано 

19 ритуальних вінків)

17.6. Надання одноразової допомоги для 

сплати житлово-комунальних послуг 

особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи

2020
Управління з розвитку 

села Вереси
13,5 13,5 13,5 100,0

Виконано в повному обсязі, 

допомогу надано 3-м особам

17.7. Забезпечення надання адресних 

грошових допомог учасникам: бойових дій, 

війни тилу, воїнам-інтернаціоналістам, 

учасникам АТО/ООС, одиноким та людям 

похилого віку, дітям війни, голові ради 

ветеранів з нагоди ювілейних дат, тощо

2020
Управління з розвитку 

села Вереси
183,0 183,0 183 100,0

Надано одресну грошову 

допомогу 287 особам

17.8. Поштові видатки на виплату різних 

видів допомог
2020

Управління з розвитку 

села Вереси
6,4 6,4 6,44 100,0

Поштові видатки 

використовуються відповідно до 

заяв (296 осіб отримали допомоги 

через поштові відділення)

№з/п

Причини 

невиконання

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

3.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.3.

3.3.1.

4.

5.

6.

7.

у томі числі: з V групою рухової активності;

Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд студентів та 

учнів

Показники продукту

1

1

124

1

27,75

24,75

6222

124

1

Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг);

Найменування показника Що зроблено для виправлення ситуаціїПланове значення показника Фактичне  значення показника
Показники затрат

Кількість штатних одиниць Центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю Житомирської міської ради 23

У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні 

послуги 20

Кількість штатних одиниць недержавних установ, які надають соціальні 

послуги 8

Кількість бездомних осіб, які потребують надання соціальних послуг

9

599 633

6222

Кількість  штатних  одиниць департаменту соціальної політики міської ради
Кількість штатних одиниць Житомирського міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)Житомирської міської 

121

160
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17.1. Забезпечити надання 

соціальних гарантій 

фізичним особам, які 

надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до 

самообслуговування і 

потребують сторонньої 

допомоги, адресних 

матеріальних допомог та 

інших пільг, передбачених 

чинним законодавством 

України

2. Виконання результативних показників Програми.

Кількість органів та установ системи соціального захисту населення, з яких:

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

3

1

Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Житомирської міської ради

Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської 

ради

Кількість недержавних установ, які надають соціальні послуги
Кількість штатних одиниць органів та установ системи соціального захисту 

населення, з яких:

У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні 

послуги 190 149,5

2

123

204,5

3

1

1

1

2



6.

7.

7.1.

7.2.

8.

9.

10.

11.

12.

12.1.

12.2.

13.

14.

15.

16.

17.

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми.

Директор

42

3408,46

чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням 

соціальних послуг) Житомирським міським територіальним центром 

соціального обслуговування (наданя соціальних послуг) Житомирської міської 

ради

Кількість отримувачів соціальних послуг недержавними установами, які 

надають соціальні послуги  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
БО "Комплексний заклад соціального захисту для осіб, що потрапили в складні 

життєві обставини" 

Комплексна Программа соціального захисту населення Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки спрямована на здійснення підтримки найменш захищених верств населення шляхом надання різних видів 

допомог, додаткових соціальних гарантій, надання соціальних та реабілітаційних послуг, залучення до співробітництва громадських та благодійних об'єднань.

В.Краснопір

100

100

148

115,66

99,9

Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих 100

6215

Відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної 

кількості бездомних осіб, які потребують надання соціальних послуг

80

124

115,66

100

99,9

Кількість бездомних осіб, які інтегровані в суспільство та повернуто до 

самостійного життя

Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом

Показники якості

Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності 

осіб, які потребують соціальних послуг

заклади загальної середньої освіти 80

14759,64

дошкільні навчальні заклади 86

261

372

6215

14647,24

9934

633

БО "Міський центр обліку бездомних осіб"

Кількість студентів та учні, які отримують пільгу на проїзд електротранспортом

Показники ефективності

Середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю, що 

забезпечується Центром комплексної реабілітації Житомирської міської ради на 

рік

Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в:

Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та 

робітника, які надають соціальні послуги  Житомирського центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради, які 

надають соціальні послуги

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 

особи, що надається Житомирським міським територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської 

ради в рік

338

261

9934

33

3413,07

599

Кількість осіб з інвалідністю та дітей  з інвалідністю, які отримали 

реабілітаційні послуги

86

300 300


