
Завдання

1 2 3 4 7 9 11 15

1.1.1. Фінансова та організаційна підтримка   проектів, 

що спрямовані на соціальний розвиток дітей та молоді, 

розроблених  громадськими організаціями, 

об’єднаннями, спілками, органами шкільного та 

студентського самоврядування

66,0 66,0 100,0

1.1.2. Надання фінансової підтримки молодіжним, 

дитячим громадським організаціям за рахунок коштів 

на виконання депутатських повноважень

6.0 6.0 100,0

1.2 Проведення акцій, фестивалів, концертів, конкурсів 

у різних жанрах мистецтва, виставок молодих митців, 

спрямованих на забезпечення творчих ініціатив молоді 2018-2020

Управління міської 

ради: у справах сім’ї, 

молоді та спорту, освіти

31,8 29,7 93,4

В бюджет міста знято 100 тис. грн. У 2020 

році надана підтримка у проведенні:  

"Відкритого фестивалю студентської  

творчості  «Листопад-Fest» , "Новацьке Свято 

Миколая»,  «Відзначення переможців міського 

конкурсу дитячої творчості «Збережемо 

енергію – збережемо планету!».  За 2018-2019  

роки проведено проведено 16 заходів на 

суму209,2 тис. грн

Виконавці

Річний 

обсяг 

фінансуван

ня тис. грн 

за   2020 рік
Дата і номер рішення міської ради

1. Виконання заходів Програми з питань реалізації молодіжної політики

Термін реалізації Програми ______2018-2020 роки_________________________________________________________________________________________

 Ковальчук І.А., Сікайло Л.М., Юрченко О.І.

яким затверджено Програму та зміни до неї 18.12.2017  № 876 _________________________________________________________________________________

2018-2020

Звіт

Міської   цільової соціальної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді   на 2018-2020 роки

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

про результати виконання

Фактично 

профінансов

ано у 

звітному 

періоді тис. 

Відсоток 

виконання 

заходу %

  У 2020 році підтримано 6 проєктів: "Світло 

спілкування". "Відкриваємо Україну разом", 

"Літературний стендап", «Професійна 

орієнтація серед дітей та молоді м. Житомира 

«Ким стати?» Або як вибрати професію 

вірно», «ІІІ Всеукраїнський Шкільний 

Кінофестиваль «ЖУК», «Вифлиємський 

вогонь миру».    З даного пункту в бюджет 

міста знято 42 тис. грн.  За 2018 -2019 роки 

проведено 17 заходів на загальну суму 189, 3 

тис. грн. Дитячій громадській організації "Все 

робимо самі" виділено у 2020 році кошти для 

оренди автобуса. Крім того, цій громадській 

організації  фінансова допомога надавалася у  

2018 році.

№   

з\п
Інформація про виконання

Термін 

виконання
Зміст заходів

1.

Залучити молодь до 

процесів формування 

та здійснення 

місцевої молодіжної 

політики за всіма її 

основними 

напрямами та на всіх 

рівнях.



1.3 Стимулювання молоді шляхом надання грантів 

Житомирського міського голови для обдарованої 

молоді

2018-2020

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

180,0 168,0 93,3

Відповідно до розпорядження міського голови 

від 19.03.2020 року №273 "Про призначення 

грантів Житомирського міського голови для 

обдарованої молоді на 2020 рік" 8 молодих 

житомирян отримали кошти на реалізацію 

проєктів.  Всі 8 грантових проєктів 

реалізовано. За 2018-2019 роки реалізовано 18 

грантових проєктів на 287,1 тис. грн.

1.4 Призначення стипендій міського голови для кращих 

студентів вищих навчальних закладів 
2018-2020

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

42,0 42,0 100,0

У 2020 році 21 стипендія вручена міським 

головою  обдарованим студентам до Дня 

молоді.  У 2018 році -15 стипендій, у 2019 році 

-18 стипендій.

1.5  Конкурс молодих художників зі стріт - арту 2018-2020

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

0,0 0,0 0,0
Кошти знято рішенням міської ради  у червні 

2020 року

1.6 Організація та проведення заходів до Дня молоді 2018-2020

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради, 

Житомирський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, громадські 

молодіжні організації 

(за згодою)

66,5 46,4 69,8

У м. Житомирі 27 червня 2020 року  

проведено онлайн-марафон "День молоді на 

карантині 2020". У 2018-2020 році під час 

святкування Дня молоді було проведено 

близько 50 заходів на загальну суму 111,2 тис. 

грн.

1.7 Проведення заходів до Дня студента 2018-2020

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради спільно з 

громадськими 

молодіжними 

організаціями, вищими 

учбовими закладами І-

ІV рівнів акредитації (за 

згодою)

24,0 18,8 78,3

У 2020 році  проведено ІІ Молодіжний Кубок 

Житомира з гри  «Що? Де? Коли?» з нагоди 

відзначення  Дня студента. У 2018 році -

відкритий молодіжний патріотично-

мистецький захід «Молодь за мир і 

процвітання України – 2018» та фестиваль-

конкурс  «Fire Battle». 1 2019 році проведено 

до Дня студента  "Листопадфест" та відкритий  

молодіжний патріотично-мистецькоий захід 

«Молодь за мир і процвітання України – 2019» 

.

2.

Поінформуватимолод

их людей про роботу 

Житомирської міської 

ради та її структурних 

підрозділів.

2.1 Інформування молоді про роботу органів місцевого 

самоврядування шляхом організації освітньої 

молодіжної програми «Житомирська муніципальна 

школа місцевого самоврядування» та забезпечення 

навчального процесу

2018-2020

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

15,2 6,2 40,8

У 2020 році освітня молодіжна програма 

"Школа місцевого самоврядування"  

проведена в режимі онлайн. Сертифікати 

отримали 96 слухачів. У 2019 році за проектом 

«Муніципальна школа місцевого 

самоврядування» пройшли навчання та 

отримали сертифікати 246  осіб.  У 2018 році 

158 слухачів отримали сертифікати.
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Розширити участь 

молоді у становленні 

громадянського 

суспільства, 

формування її 

громадянської позиції 

та національно-

патріотичної 

свідомості.

3.1 Патріотичне виховання та формування у молоді 

моральних цінностей
2018-2020

Управління міської 

ради: у справах сім’ї, 

молоді та спорту, освіти

263,8 199,8 75,7

У продовж 2020 року  реалізовано 11 проєктів, 

в  т.ч. "Репортерка Про" Проведення 

патріотичного квесту "Шевченкіада" , 

"Шодуарівська альтанка", конкурс 

відеороликів "Я люблю Житомир", захід 

"Молодість, мир, краса", освітньо-виховний  

туристичний похід "Слід",  «Інформаційний 

мистецько-патріотичний проєкт «Уклін 

сучасників родині Косачів», інформаційно-

просвітницьку акцію «Базар 21го» (онлайн)та 

ін.  За 2018-2019 роки проведено 38 заходів на 

суму 462,6 тис. грн.

3.2 Організація діяльності молодіжної громадської ради 2018-2020

Управління міської 

ради: освіти, у справах 

сім’ї, молоді та спорту

3,3 0,0 0,0 Заходи у 2020 році не проводилися.

3.3 Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи 

серед молоді, щодо формування свідомого ставлення до 

необхідності  рівня енергозбереження і 

енергоефективності (конкурси малюнків, творів, віршів 

тощо)

2018-2020

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради спільно з 

громадськими 

організаціями (за 

згодою)

6,0 6,0 100,0

У 2020 році проведено міський конкурс

дитячої творчості «Збережемо енергію-

збережемо планету», в якому взяли участь 178

учасників. У 2018 - 2019 роках проведено

конкурс ина тему «Енергозбереження та моє

майбутнє на планеті Земля». 

3.4. Утримання Пластового молодіжного центру, що є 

комунальною власністю міської ради, метою діяльності 

якого є реалізація державної політики у сфері 

2019-2020

Управління у справах 

сім'ї, дітей та молоді 

міської ради спільно з 

Пластовим молодіжним 

центром міської ради

441,5 381,1 86,3

У 2020 році центром проведено значну роботу:

організовано 27 заходів, кількість учасників та

учасниць – 7370. Серед них – «Андріївські

вечорниці» для дітей та молоді міста, новацька 

мандрівка в село Городське («Поліська хата»),

виступи новацького та юнацького вертепів,

акція «Полум’я братерства», акція «Базар

21го», Передача Віфлеємського вогню миру

Житомирській міській ОТГ та інші.

Працівники та волонтери Центру провели 792

години занять з дітьми та молоддю. У 2019

році центром проведено значну роботу:

організовано 42 заходи, у яких взяло участь

3303 учасника.
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Підтримка та 

сприяння розвиткові 

підприємницьких 

ініціатив та 

діяльності молоді 

4.1 Проведення міського етапу Всеукраїнського 

конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності 

серед молоді

2018-2020

Управління міської 

ради: у справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

освіти, громадські 

організації (за згодою)

6,0 6,0 100,0

З  14 жовтня до 2 грудня  2020 року ГО 

"Житомирська Асоціація науковців та бізнес-

консультантів" за фінансової підтримки та 

сприяння управління сім’ї, молоді та спорту 

Житомирської міської ради проведено 

навчання "Курс бізнес-планування" та  

міський конкурс бізнес-проєктів 

підприємницької діяльності серед молоді, в 

якому взяли участь 18 осіб.

 Переможцями стали:

1 місце – бізнес-план «СТВОРЕННЯ АРТ-

КАФЕ «Wafflecup» Недільська Софія, 

Кузмінська Наталія, Мельник Володимир. 

2 місце – бізнес-план «ВИПУСК ПАЛИВНИХ 

БРИКЕТІВ» Мельник Михайло, Дем’янчук 

Іван, Пантус Павло.

3 місце – бізнес-план «ВІДКРИТТЯ ПІЦЕРІЇ 

«ЦЕНТР» Черніцька Аліна, Шпортко Юлія. 

Міський конкурс бізнес-планів 

підприємницької діяльності серед молоді 

проводиться щорічно.

4.2.  Проведення акцій, семінарів, засідань, «круглих 

столів», виставок, ярмарок тощо, спрямованих на 

вирішення питання зайнятості молоді

2018-2020

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради, 

Житомирський міський 

центр зайнятості (за 

згодою)

17,9 15,6 87,2

 У 2020 році реалізовано проєкти: 

"Професійна орієнтація серед дітей та молоді 

Житомира", спільно з ГО «Житомирська 

Асоціація науковців та бізнес-консультантів» 

реалізовано проєкти: «Школа соціального 

підприємництва»,  «Школа фінансової 

грамотності та Тиждень фінансової 

грамотності 2020 в м. Житомирі». За 2018-

2019 роки  реалізовано 9 проєктів .

5.

Заохотити молодь до 

участі   в житті міста 

та суспільства 

загалом за допомогою 

інформаційних, 

комунікаційних  

технологій та інших 

форм роботи

5.1 Проведення семінарів, семінарів-тренінгів, засідань, 

«круглих столів», конференцій, форумів, відзнак тощо 

спрямованих на інтелектуальний розвиток молоді

2018-2020

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

42,0 27,7 66,0

 Реалізовано у 2020 році : спільно з ГО 

«Молодіжний інтеграційний центр»  проєкт 

«Ігровий клуб «Відкриваємо Україну разом», 

спільно з  ГОЖОО «Воскресіння»  

регіональний етап міжнародного чемпіонату 

комп’ютерних талантів  «Золотий Байт» 

(онлайн), спільно з  ГО «Молодіжна фундація 

європейських ініціатив» проєкт 

«INDEPENDENT TEENAGER’S AREA: 

Школа високоефективного підлітка». За 2018-

2019 роки проведено 13 заходів на суму 73,4 

тис. грн.
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Популяризувати 

здоровий спосіб 

життя серед молоді

6.1 Проведення заходів з популяризації та утвердження 

здорового і безпечного способу життя та культури 

здоров'я серед молоді

2018-2020

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

30,0 3,0 10,0

18 жовтня 2020 року  спільно з ВПМО 

Пласт–НСО в м. Житомирі «Житомирська 

станиця Пласту НСОУ»  проведено гру-квест 

«Повстанський рейд» . За 2018-2012 роки 

проведено 6 заходів на суму 51,2 тис. грн

6.2  Підготовка інформаційних матеріалів та 

проведення профілактичної роботи з попередження 

негативних явищ у молодіжному середовищі та 

утвердження здорового способу життя 

2018-2020

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради, 

Житомирський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді

6,0 4,0 66,7

У 2020 році спільно з Всеукраїнською 

благодійною організацією «АСЕТ»  проведено 

інформаційно-просвітницьку кампанію 

«Попередь ВІЛ – обери життя».  За 2018-2019 

роки реалізовано 2 проєкти із вказаної 

тематики.

6.3 Організація та проведення групових заходів  та 

соціальних акцій з утвердження цінностей здорового 

способу життя та розвитку волонтерства 2018-2020

Управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту 

міської ради, 

Житомирський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді

12,0 0,0 0,0
За 2018-2019 роки реалізовано 4 проєкти. У 

2020 році групові заходи не проводилися.

818,5 605,2 73,9

441,5 383,1 86,8

20 20 100,0

Начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради    І.А. Ковальчук

з спеціального фонду та інших джерел фінансування

з загального фонду

З загального фонду ПЛАСТ



Заплановано Виконано

1 2 3 4 5 6 11 12 13

1,11

 Забезпечити 

формування сімей них 

цінностей та 

відповідального 

батьківства

Забезпечення проведення новорічних 

заходів для сімей пільгових категорій 

міста

2020

Житомирський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді
Міський 

бюджет
12,4 12,4 100,0

Забезпечено проведення заходів із привітання з 

різдвяними та новорічними святами дітей із 

сімей цільових категорій: дітей загиблих  та 

померлих учасників АТО/ООС, інвалідів війни, із 

сімей у складних життєвих обставинах, 

вихованців дтячих будинків сімейного типу та 

прийомних сімей, подарунками охоплено 771 

дитина

6,1

Забезпечити здійснення 

соціальної роботи з 

молоддю, дітьми та 

сім’ями різних 

категорій 

 


Утримання Житомирського міського 

центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді, що проводить 

соціальну роботу з сім'ями, дітьми та 

молоддю, які мають ризик 

потрапляння чи перебувають у 

складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги

2020

Житомирський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

Міський 

бюджет
4906,7 3687,0 75,1

Забезпечення діяльності Житомирського 

міського центру соціальних служб міської ради

6,5

Забезпечити здійснення 

соціальної роботи з 

молоддю, дітьми та 

сім’ями різних 

категорій 

 


 Здійснення соціальної роботи з 

особами з числа дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського 

піклування

2020

Житомирський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

Міський 

бюджет
1,1 1,1 100,0 Забезпечення проведення лекційно-тренінгових 

занять для дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа на базі ПС, ДБТС, з 

врахуванням карантинних вимог, проведено 9 

занять ( групова та індивідуальна форма)

6,7

Забезпечити здійснення 

соціальної роботи з 

молоддю, дітьми та 

сім’ями різних 

категорій 

 


Проведення міського фестивалю 

творчості дітей та молоді 

зінвалідністю «Повір у себе, і в тебе 

повірять інші»

2020

Житомирський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

Міський 

бюджет
2,6 2,6 0,0

на 2018-2020роки   за 2020р.

Обсяги фінансування  

заходів на 2020 рік, тис. грн

Виконавці
Джерела 

фінансування

Інформація Житомирського міського центру соціальних служб міської ради 

№   з\п Завдання

Зміст заходів

Термін 

виконання

про виконання заходів Міської   цільової соціальної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді 

Виконано

відсоток 

виконання 

заходу, %



6,10

Забезпечити здійснення 

соціальної роботи з 

молоддю, дітьми та 

сім’ями різних 

категорій 

 


Забезпечення функціонування 

спеціалізованого формування «Центр 

соціальної допомоги учасникам АТО 

та їх сім’ям» 

2020

Житомирський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді

Міський 

бюджет
217,4 108,3 49,8

Соціальною роботою охоплено 1495 осіб\сімей 

учасниківАТО/ООС,  надано10502 соціальних 

послуг відповідно до державних стандартів ( 

психологічних, юридичних консультувань,  

сприяння щодо працевлаштування, оздоровлення. 

налагодження соціальних звязків, консультувань 

щодо пільг , визначених законодавством та 

механізму їх отримання тощо -охоплено 241 

особа; привітання членів родин загиблих героїв з 

державними та особистими святами, - охоплено 

177осіб; організовано  безкоштовне надання 

хлібобулочних виробів для 120 сімей; 

організовано відвідування безкоштовно 

кінотеатру "Україна", організовано  97 

благодійних заходів - охоплено837 осіб  

ззаначеної категорії, проведено групи 

взаємопідтримки членів загиблих учасників -

АТО/ООС -5 груп, охоплено 28 осіб, проведено 

соціальні акції до Дня знань - охоплено 10 дітей, 

новорічні заходи - охоплено 264 дитини, 104 - 

членів родин загиблих учасників АТО/ООС

7,1

Забезпечити 

інформування 

населення про шляхи 

подолання соціальних 

проблем

Створення соціальної реклами 

(роздаткової та зовнішньої),  у 

вигляді  інформаційних листівок,  

буклетів, плакатів, сіті-лайтів
2020

Житомирський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді
Міський 

бюджет,

інші джерела 

фінансування

8,2 8,2 100,0

Розроблено та створено рекламно-

просвітницьких матеріалів з тематики протидії 

насильству (1.5 тис екз.), профілактики 

негативних явищ у дитячому та молодіжному 

середовищі (1,0 тис.екз), про сімейні форми 

виховання дітей-сиріт та позбавлених 

батьківського піклування (2,5 тис.екз.), іміджевої 

реклами  (3,0 тис. екз.)

8,1

Сприяти утвердженню 

цінностей здорового 

способу життя, 

моральних цінностей у 

дитячому та 

молодіжному 

середовищі 

Організація та проведення заходів, 

соціальних акцій для профілактики 

негативних явищ у дитячому та 

молодіжному середовищі та 

утвердження цінностей здорового 

способу життя у дитячому та 

молодіжному середовиші

2020

Житомирський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді
Міський 

бюджет,

інші джерела 

фінансування

66,5 66,4 99,8

Проведено 203 заходи , у т. ч. в онлайн режимі 

групових  та індивідуальни заходи ( охоплено 

близько 10 тис. осіб) для дітей та молоді, 

спрямовані на утвердження здорового способу 

життя, прфілактики негативних явищ серед дітей 

та молоді, проведено свято до Дня усиновлення, 

захід "Веселі старти" для прийомних дітей та 

вихованців ДБСТ, 3 заходи до Дня спільних дій в 

5214,9 3869,9 74,2
Всього

Директор Центру                                                                                                                                                                О.І. Юрченко.


