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ЗВIТ ЗА РЕЗУЛЪТЛТАМИ ОЦIНКИ ПОТРШБru\сЕлЕння житомирськоi мrсъкоi тшриiорIАльноiгромАдI в соцL{IIънIш посJIутАх зл 2021 PIK
Всryп

Соцiальнi поспуги - це комплекс правових, економiчних, психологiчнпх,ocBiTHix,, медичних, реабiлiтацiйних .Ъ iHmloK заtодiв, спрямов€лних наoKpeMi соцiагlьНi групи, ciM'T чи iндивiдiв, якi перебувають у скJIадних життевихобставиlrах та потребують cтopoнHboi допомоги, з метою полiпшення абовiдтворення iх :китгедiяльноiтi' соцiа.гlьноi адаптацii та цоворнсння доповноцitlнопо життя.
OclloBHi цiлi надання соцiаrrьних посJIуг:
. пс)передженнrI врЕlзливостi особи (ciM'i), а також безпеки громади;. подол€lння скпадних життевих обставин;
о мiнiмiЗацiя негативниХ наслiдкiВ скJIаднпх життевих обставин;
о за(5езпеченЕя надання соцiальних посJIуг в територiа.гlьнiй гром4дi.В yMoBElx проведеннrI адмiнiстр"rrri"о-r"риторiа.гlьноТ реформи нанацiона,llьному piBHi, в тому числi бюджетноi та подчr*о"оТ децентра.гliзацii,питzlння ,соцiа,гrьного зЕlхисry, соцiальноТ пiдтримки, наданЕя соцiапьн}D( посJIугнайбiльlлt вразливим црупам населення MElIoTb зtшишитись прiоритетним задJIязабезпеч$ння соцiа-гlьнот стабiльностi в регiонi та пiдгримки зryртованостi iедностi сiэред населенЕrI Житомирськоi мiськоi територiа.ttьнот фомади.
,,Що скгlqry громадИ входятЬ два населенИ)( tгуЕrти: м. Житомир тас, Bepeclt, Утворена Житомирська MicbKa тершторi€шьна громада 27 вересня2018 рокУ шJUD(ом приеднання BepeciBcbKoi'- сiльськоi Р4ди Житомирською

раfiону ло Житомирськоi Micbkoi Р4ди. Загагшьна площа Цомади скпадае9З,4 км2', Населення цромади скпадае 265 |26 осiб, з HLD( MicbKe населенЕя -263 507 слсiб, сiльське населення - 1 бl9 осiб.

основна частшпа

Вiдповiдно до cTaTTi 34 Закону Украiни <Про мiсцеве самовряд/вання вущраihь, Закону Украiъи кпро соцiа.гlьнi послуги>, рiшенrrя виконавчого
KoMiTeTY .Китомирськоi MicbKoT Р4ди вiд 02.02.202i року }lb 80 кПро створення
РОбОЧОТ ЦРУПИ З ВИ3начення потреб населення житомирськоi MicbKoT
територiаrьноi цромади у соцiшlьнЕх посJIугах) протягом сiчня-лютого 2022
року проведена оцiнка потреб у соцiа.ttьнlтх посJIугЕlх серед населення
ЖитомиРс;ькоТ MicbKoi територiа.гlьноТ громади шшяхом анкетувaлння,
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опитувсlння та збору iнформацii про вразливi групи населенЕя i надавачiвсоцiа.гlыltих посJIуг.

ЩЩgда оцiнки - визначенн,I соцiа.пьних цруп в гром4дi,
отримання соцiшlьних посJIуг та розробка рекомендацiй щодота удосI[онiшеннrI наданнrI вiдповiдних соцiагlьних посJIуг.

ЦеЙ звiТ мiститЬ повЕУ iнформацiю щодо результатiвнаселення Житомирськот MicbkoT територiа.гlьноi громади
посJIугак.

Вибiрка дJIя проведення оцiнки скJI&да.гlась з двох груп:
. нiлселення громади;
. нzцавачi соцiальних послуг.

.Щл:я: опитування надавачiв соцiа.лгьншх посJIуг були загryченi 4 заклади:Житомlrрський мiський центр соцiапыrих служб MicbKoT ради, Житомирський
мiськиЙ територiальний центр соцiальпlого обс.rryговуваI{ня (надання соцiальнихпослуг) MicbkoT радио Щентр комплекснот реабiлiтацiт для дiтей з iнвалiднiстю
MicbKoT ради, вiдокремлений Пiдрозд,iл й"rоrrрськоi обласноТ гром4дськоТорганiзапlii <<МилосеРдЛ <<КомплексниЙ закJIаД соцiального зilшсТ для осiб,
що потрilпили в складнi життсвi обставини>.

,Щля визНаченЕЯ потреб населенНя lз соцiальних посJIуг€lх були використанiTaki д}(ерела iнформаuii: статистична iнформацiя, вiдповiдi на запити,
анкетувilння населення, мiсцевi прогр€lми, iнформацiя управлiнь соцiаг1ьного
зilхисту населення Корольовського :га Боryнського районiв департаменту
СОЦiа,ПЬН'Оi ПОЛiТИКИ MicbKoi РаДи, вiддiлry реестрацiТ aK:TiB цивiльно.о .1ury ум, Житоlлирiо управлiння охорони здорOв'я MicbKoi ради, служби (управлir{ня) усправах дiтей MicbkoI ради, департам()нту освiти мiськоi ради, управлiння усправ€Ж rэiм'i' молодi та спорТу MicbKo][ ради' ЖитомиР."*оЪО мiськЬгО Чентру
соцiальнlлх сrryжб Micbkoi ради, Житомирського мiського територiального
центру ()|)цi€tльного обслуговування (надання соцiальни,к посrryг) MicbKoT ради,Житоми;рськогО учбово-ВиробничОго об'сдНаннЯ утог, благодiИноi орган,iзацii
кБлагодiitgпй Фонд <KapiTac Житомир>>, Вiдоь?емленого пцро,здiлу
житомиl]rськоi облаоноi громадськоi оllганiзацiг кмилосердя> <комплеtссний
закJIад r:оцiа-пьного захисry для осiб, що lIотрапили в складнi жрtтгевi
обставипt-и>>, Щентру комплексноi реабiлiтацiТ для дiтей з iнвалiдriстю
Житомиllськот MicbKoT ради, тощо (див.l]аблицю l ).

таб,пиця 1. Соцiально-демографi.lнi данi про вразливi групи насе.пення
та осiб, якi перебувають у скпадних 2Iýитт€вих обставинах," р"rуrr"тат.ами

збору iнсРормацii
станом на 0l сiчня поточного

що потребують
шляхiв розвитку

оцiнки потреб

у соцiiл-гlьних

MicbKa
Ч"gg"Ецjсть мiського населення осб

осiб/сiмей
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1з90
Dну,r,р]lлньо перемlщен1 clM'l
дirЙЪ i
CiM'I, i]e тривае ПРOцес розпу.,еrr" ба,."кi" i виriшrуеrьй
спiр MilK матiр'ю та батьком щодо виз_начення мiсця
прожи]вання дiтей, участi баr:ькiв у ix вихованнi

I244
468
62

\-lM l, J/ яких OaTbKlB ПоноВЛено в батькiвських ппяRя* 0
LlM,l, lI1ти з яких перебувають у закJIацах iнстиryцiйного
догляд},та виховання

51

UlM'l, дtтей з яких влаштовано в сiм'ю| паТронатного
виховаI,еJIя

1

UlM'l, )I яких дlти систематично самовjiльно 3€UIишають
мiсце ц)оживання

11

UlM-1, ),яких дlти систематично без поважних причин не
вiдвiдуьоть закJIади освiти

J

,кlнки,:[к1 виlIвили HaMip вiдмовитися вiд
новонаjродженоi дитини

10

учасниt(и антитерористичноi операцiТ та особи, якi
здiйснкэвirли заходи, iз забезпечення нацiональноi безпеки
i оборо,ни, вiдсiчi i стримування збройrlоi агрес.iТ
Роqiйськоi ФедерацiТ у Донецькiй та Лугансiкiii обпэстях

зз4l

UlM'l, яlсt переОувають на облiку (отриiчrуrоть послryги) в
цсссдtl\47iншi надавачi послуг, як TaKi, що перебу"чrоr, у
скJIаднIлх житт€вих обставиншс

524 - сiм'i на
облiку t{СССЩt{;

5l31- особа
отрим€ша посJtуп{

5 них пr3|реOувають пiд соцiальним супроводом 1lб
{aHi ltlЦОДО ДiТеЙ, ЯКi перебувають у скпадних житт(:вих обст"*r *оо

належать до вразливих груп
кlлькlстЬ дtтей, якi перебувають на обrliку сrryжби у
справ€й, дiтей як TaKi, що перебувzлють у скJIадних
життевллх обставинах

193

У ЗВ'язк1, з iнва.гliднiстю 0
У Зв'язк1/ з тяжкою хворобою 0
У ЗВ'язк}, з безпритульнiстю L4

0
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62

DrrcrvJll,L\UK вUснних дlи чи зопойних кOlJlhпirr.пi 89
0

#ЛеЧ: 
t,b вlап?дкlв вlдмов вlд новонарlоджени}l 10

л,rь лrrgи, народжених неповнолtiтнiми мамами 0
2l

лrJrь'rllilb виrlалкlв смерт1дlтей з причин недоI'Jlяду
батькitl, домашнього насильства та жорстокогс)
поводя(ення

0

0
0

}lJjэчil,ь дlтеи, якl загиrIули внаслiдоlс побутоlвих травIи 0
ýlлькlс:,гь дtтей, 4Ki загинули внаслiдоlс дтП 5
I\UrbKlc:гb випадкlВ :]агDози життIо i зпопов'rrr п,и,гт,IJI: 5|r: *- --2

1

лl,L,и) у .j[ких oaTbKlB аоо одного з них бiуло позбавлено
батькiвс:ьких прав
TT:__- . . F

40

лl,rи BUlropaнl вlд oaTbKtB Оез позбавле,ння ix батькiвських
прав

0

лlти, яш переоувЕlк)ть в закJIадФ( iнстиryцiйного догляд/
та вID(оI}€Iння,у тому числi розтаттrов€lнID( за межами
громадц

7l

з ншх вJIаштованl за з€UIвами батькiв
Дiти-сиlщц_

54
l04

лlти, позOавленt батькiвського пiклчвання з29
з них:
IIереоувilють в lнтернатних закJIадах 9
вихову}Оться В прийомних сiм'ях та ди,гячих будинкаt
сiмейно,llо тигtу

44

переоув[лють пiд опiкою / пiк.lтуванням 276
у тому числl дlти-сироти та дiти, позбавленi
батькiвс:ького пiкгryвання, якi готуються до випуску через
Jэrщ

1

биtý/скl]ики lнтернатних закладiв з числа дiтей-сирiт та
дЦей, пrэ збавлених батькiвського пiклчвання

0

uсоои з числа Дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених
батькiвсlt,кого пiцryэqццд{! 8-23 роки)

l9з

4

lгz



69ттлаflr rLцOло KшIbKocTr прийомних сiпlей, дитячих булинкiв сiмейного т"пу,
;/:*_j_l_ ___ -_ 

9iМ9Й патронатних ви]ювателiв
I\tJlbкlL;,l,b IlрииоМних сlмей
в них ;liтей (влаштrсваних)

l1
13

кiль*i,с,rь дит"ч.их буд"нкiвiirейногс, r."у
в них ltихованцiв
Дiти, !,lкi tчванн",

9

57
276

Усиновrленi дiти (осiб) 37
1

1

11

кrлькil}ть дорослих осiб з iнвалiднiс,rю
у тому числi:

lll|2
з урa)цlэннями оргаI{lв зору з17
з уражl]ннями оргаIriв с-ц}лх_ч 225
1з психlчними порушеннями 199
з розуNIовою вlдсталiс,гю \26
з ураженням опорнO-руховоI.о апарату 1225
з них:
з t гругt,ою iнва.гliдностi 9l4
з II груllою iнвалiдностi 3998
з rtt грJrпою iнва-гliдностi 6200
пцгр)rша д 160
з них:
18 - б0 poKiB ,7t44

У Tol"ry чиСлi:
з уражсlннями органiв зору _ 16l
з уражс:iднями органiв слуху 133

1з1
з розумtlвою вiдсталiстю 51

788
з них:
з I групкlю iнваrriдностi 506
з II груllою iнвалiдностi 2з22
з III гр}Lпою iнвалiдностi 43 16
пiдгруп9 А 88
б0 poKirl i старше 3968

з ураж9IIнями органЦзору 156
з уршкOцtнями оDганiв с.гrжу 92

5



iз псюiiчними пор1l1цgrнями 68
з розу]иовою вiдстztгtiстю 75
з уражIцням опорно-рухового апqрац/ 437
з них:
з I грудою ]ццалiдностi 408
З II гр)rцою iнвалiд.ностi 1676
З III грrrпою iнвrrirцностi

1 884
пiдгру[Iа А 72
Ur' рок]цлI_а!цце 482
у тому_числi
з уражс:ннями органiв!9ру 31
lJрtщý 23
1З Псих"liчниМи порушеннями 7
з розул,l овою вiдсталiстю 6
з урa)к!цням опорн9flё9!9] q апарац/ |49
з них:
з I груllо,ю iнвалiдrрgтi 83
з II груlrою iнвалiдностi 20,|
з III гр:у.пою iнва.гliдцостi l92
пiдгруп:а А 35
Кiлькiс:,гь працюючих осiб з iцвалiднiсlтю 2з27
Кiлькir:ть дiтей з iнвалiднiстю
у томч ,числi:

13 l5

з урalкеннями органiв зору -aJJ
з ураженнями органiв слуху 9l
lз психlчними порушеннями 193
з розуlпl овою вiдста-tliстю 45
з уражOнням опорнO_руховоц о апарату 68
з врод)lкlеними вадами розвитку, деформацiТ та
хромосlrэмноI аномалiТ

391

пiдгруIlаА 145
з них:

ц!ком Ct-6 poKiB 310
7-14 poKiB 7з2
15-17 ркжЬ 270
Кiлькiс:гь дiтей з iнвагriднiстю, якi цiлсlдобово
перебу,вlають в зilкJlадil( iнстиryцiйног,о догляд/ та
виховаtjtня, з них:

32

у спецlалlзованих закJIадах 0
у спецiальних закJIадах 25
у санатOрних школах 0
у нарчаJlьно-реабiлiтацiйних центрЕtх з
у дитяч]лх будицкшс 0
у будинкж дитинп l



;дgrдшх будинках-iнтернатаr J
ýшькlстЬ дlтеИ з шва-пiДнiстю, якi отримують посJIуги
гроцgli, з них:
догля4 вдома
Денни{:доглпд

в

0

l5
76
2|

2а63
кlлькl(сть дlтей, якt потребують супроводу пц час
iнклюз.ивного навчання

1000

ЛаЦl ЩОДО ОСiб похилог() BiKv та tlлинокик неппяtIрап, Lтних громадян
Кiлькil:ть осiб з iнвалiднiстю похилопl BiKv 5254
у тому_числl:
осоои :з tнвалtднiстю Ilрупи 335
осоOи:] lнвалtднiстю II групlл 590
9999цj! 879

l664
44з

Одино.к:i особи, якi потребують стороЕtнього д,,.п"ду 1790
1790

одиноlк:i особи, якi потребують cTopo't'boro до.пrдуБ
отрим)rють посJIуги вдома

1790

Данi щодо iнших вразливих I,руп населення
ьездог.цяднl дlти |4

2l

Заресстрованi безробiтнi _ 5403
особио пкi пострiDкдilrи вiд насильницьких та
протипllавних дiй

176

У ТОIrfУ.rислi особи, якi пострtDкд:лли вiд доrаш""о.о
насилы]тва

176

з них ж:j,нки 169
чоловirlи 7
1rqцL.lислi особи, якi постраждали в]д rор.trri 

"юд""; 0
З НИХ ЖIНКИ 0
чоловl(:]п 0
у то}ry числi особи, якi постршкд€ши вiд зrваптув€lнЕя чи
замаху на згв€lлтуваннц

0

з них жiнки 0
чоловiк:а 0
особи :l проблемами вживацня психоактивних рйо*" 20

1

3 них мЕlлодь з проблемами вживання rIсихоакт,ивних 13

7
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з них дорослi з проблемами вжиВанЕя психоактивних
речовцн

6

з них ltiт:и - iн'екцi.r*grо:щщцачi наркопжiв 0
з них лиtолодь - iн'скцiйнi споживачi наркотикiв 2
з них,l1орослi - iн'сдцЦнi споживачi нарiотикiБ 1

з них lliт,и з проблемами вживaння адI(огол}о 0
11

эдgц!9р99д11др9Ф9щщццщцц4ння €lJIкоголю 5
кiлькirсlт,ь осiбо якi перебув€lють на профiлактичному
облiку_у зв'язку з вчиненням домашнього насильства

28

l(iаграма 1.1. РеспонДенти, якi приймоли участь в опитуваннi

l непрацездатнi особи
похилого вiку(одинокi}

l особи з iнвалiднiстю в
т.числiдiти

r особи/сiмТ що потрапилиу
складнi життеэi обставини

OcHoBHi
вкпючали:

етапи визначення поцюб населення у соцiа.гlьних посJryгах

О визначення кола осiб та надава,riв посл)/г для оп.итуванЕя;
. lliдготовку опитувЕлJIьникiв;

IIроведення 0питування;
ана-гriз та пi1дготовку звlту

взялиСерс:д респондентiв, що участь в опиryваннi, найбiльше: осiб
непрацеЗдатного i похилого BiKy (одиноких), що е однiею з найчисельнiших
соцiапьнИх груП у громаДi, якi скJIада}оть 60 9/о кiлькостi мешканцiв грсlмади.
ТаКОЖ ЗJIачнУ групу серед опитаних о,цримувачiв соцiальних посJryг (члс:нiв ik
сiмей) становлять особи з iнва.пiднiсжl, в т.ч. 2цiти - 20 % кiлькостi мешканцiв
|ромади: та особи/сiм'i, що перебувшотЬ у скJIадних житт€вих обставллнах i
потребуrоть надання соцiапьншх послуг - 20% (лiаграма 1.1,1.2).
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.ЩiаграпП а t.2. НайбiлЬш BpsзJIIrBi верствп н8се"пення ЖитомирськоI MicbKoI
терlпторiальноI громади, якi потребують над8ння соцiальних поglпуг.

l багатодiтнiсiм'j

l внррiшньо перемiщенi особи

l особи з iнвелiднiстю

l особи похилоrо вiку(одинокi
непрацездатнl rромадлнн)

r заре€строванi безробiтнi

r дhи з iнвалiднiстю

забезпечення мешк8нцiв ЖитомирськоI Micbkol терпторiальноI
гРомади СоЦillльними пос.пуI.ами

В )КитоМирськiЙ мiськiЙ теритоlliагlьнiЙ громqдi (за результатами збору
iнформаЧii) налаЮться соцiальнi посJryги, якi можна подiлити нъ TaKi груп:и:

. ]l,ревентивнi/профiлактичнi: консультування, iнформування, соцiапьна
профiлактика;

. дIя осiб/сiмСй, ЩО потрапили у скпаДНi жrrгтевi обставини: соцiа.тlьний

допомоr,а, представництво iHTepeciB, посередництво;
о дш осiб з iнва.гliднiстю та JIюдеfi похиJIоЕю Bilcy: пiдрримаlrе цроживання,

догляд ]вдома, фiзичний супровiд осiб з iнвЕliднigтю, що мають порушенЕя
зору;

. дJlя дiтей з iнвалiднiстю: денний догляд;
о кllизовi посJryги: екстрене (кризсlве) втручання;
. нtцання притулку.
Згi,ltнО З офiцiйнимИ дЕlними, щО використанi при скJIаданнi звiry,

мешк€tнIЦм громаДи надаюТься 1б видiв бщовик соцiшll,них посJIУГ, & C€lMrOi

о !сlеллd BdoMa - допомога в салtообсrryгов)rваннi (дотримання особистоi
гiгiсни, руховогО режиму, годуванНrI), пересуваннi в по(5утових умовах, веденнi
ДОМаШНl,ОГО ГОСПОДарства (закупiвля i доставка продук:тiв харчування, лiкiв та
iнших ToBapiB, приготування iжi, к:осметичне прибирання житлq <rплата
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комунаJIьних платежiв, прання бiлизlrи, лрiбний ремонт оДяЦ), в органiзацiТ
взасмо;l,iТ з iншими фахiвцями та службашtи (вик.гtик лiкаря, прачiвникiв
комунаJIьних слуrкб, транспортних служб тощо.); навчання навичкам
самообс;rryговуваннrt; допомога В забезп.еченнi технiчними засобами
реабiлiгацii, навчаннrI навичкам користування ними; психологiчна пiдтримка;
iнформ;rвання та представництво iHTepleciB;

о t|еннuй dоаяd dimей з iнв,аidнiсmю - спостереження за станом
здоров';п, харчування дiтей з iнвалiднiстю, здiйснення допомOги у
самообсlлуговуваннi дiтей з iнвалilцнiстю (lдотримання особистот гiгiенй,
рухово,го режиму, годування тощо), формування та пiдтримку навичок
самообсlлуговування, наданнrI реабiлiтацiйних послуг вiдповiдно до
iндивiдlrальнот програми реабiлiтацiТ дитини з iнвалiднiстю;

о llidmрtuцане пооuсавоння - забезпеченt{я проживання особи або групи
осiб, кOнсультування, навчання, розвlаток та пiдтримка навичок самост,iйного
проживlilння; допоNlога в органiзацiт розпорядку дня; органiзацiя медичного
патронilжУ; допомога у веденнi домацlнього гOсподарс:гва (закупiвля i доставка
продукт,iв харчуВання, лiкiв та iншюt ToBapiB, приготування iki, косметиtIне
прибирzrння); представництво iHTepelliB; допомога в органiзацii взаешлодii з
iншимиt фахiвцями та службами;

о c,llцia"ttbHa аdапmацiя - навчання, формування та розвиток соцittльних
навичоl(, yMiHb, соцiаrrьноТ компgтенцiТ; представництво iHTepeciB; корекцiя
психол|]гiчного стану та поведiнк:и в повсякденному житгi; нiе.д€lння
психолl]гiчноТ пiдтримки; посереднIIцтво та консуJIьТування; допомога в
оформлirЭннi докУментiв; сприяння працевлаштуванню; допомога у змiцlrеннi /
вiдновлtэннi родинних та суспiльно I(орисних зв'язкiв; органiзацiя клl.бiв за
iнтересiа.ми, клубiв €lктивного довголiтгя, унiверситетiв третього Biky; допомога
в органiзацii деннот зайrrятостi та доз;вiлля; сприrIння rэрганiзацii та дiялtьностi
груп са\[одопомоги;

докуме]ЕtТiв; допоМога В отриманНi реестрачii мiсця проживання/перебування;
сприянl]я в отриманнi житла, працевлаtштуваннi тощо; корекцiя психологiчного
СТаЕУ TEl ПОВеДiнки в повсякденному ;киттi; надання псrхологiчноi пiдцrимки;
ДОПОМОГа У Змiцненнi/вiдновленнi ро,цинних ,га суспi.[ьно корисних зв'язкiв;
СПРИrIНIrя ОРганiзацii та дiяльностi гр;rп самодопомоги; сприяння в отриманнi
ПОСJIУгlt перекJIаду, вивчення державноТ мови; сприяння у встановленнi зв'язкiв
iз нацiоll€шьно-культурними органiзацiями;

. нilrdання пDumvлку - надання лiжко-ttiсця з комунarльно-побутовими
ПОСJIУГаrИИ; Забезпечення твердим, м'яким iHBeHTapeM, одягом, вз)iтгям,
хаРчуваrшням; створення умов для здiйснення санiтарно-гiгiенiчних зtжодiв,
ДОТРИМi]ННя Особистоi гiгiсни; оргсtнiзацiя збереження особистlос речей;
допомога в органiзацiТ взаемодiТ з iншиtми фахiвцями, с.lгужбами;

О е!ССmРеНе (Крuзовd вmручанttя перша психологiчна допомога;
кОНсУлIrryвання; iнформування; представництво iHTepeciB; допомога в
органiзttцiТ отримання безоплатноТ прtвовоТ, невiдкладноi медичноТ допOмоги,
притулку тощо;
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.l(онсvльmvвання * допомога в аналiзi життевоi сиryацiт, визгlаченнi
ocнoBн}tx проблем, шляхiв iх вирiше]ilня, складання плану виходу зi складноТ
жиrгсвоТ сиryацii; психологiчне консультування; надання iнформачiТ про
соцiалл,lно безпечну поведiнку;

о.l,эоцiалlьнuй супровid консультування, реryJIярнi зустрiчi чи
вiдвiдування отримувача соцiа.пьноТ пос.lryги з метою монiторинry виконання
ЗаВдань, спрямованих на розвОязанняi скJIадноi житгсвоТ сиryацii отримувача
соцiаль,шоТ послуги; допомога в усв_iдомленнi значення дiй таlабо розвиток
вмiння керувати ними; навчання та розвитсlк соцiаJIьних навичок, н:lвичок
ВихоВання та логляду за дiтlьми, управлiнн.я домогосподарством;
конс}льтування, пс ихологiчна пiлтри}Iка;

о преOсmавнацmво iнmересiв - ведення переговорiв вiд iMeHi отримувача
соцiа.пr,-них послуг за його доруrченням (за бажанням нотарiально
оформленим); допомога в оформленнi або вiдновленнi документiв; сприяння в

ресстрацii мiсця проживання або перрýузпння; допомOга у розшуку рiдних та
близькиtх, вiдновленнi родинних та соцiагlьних зв'язкiв; сприяння у
забезпс:,ченнi доступу до pecypciB i пок:луг за мiсцем проживаllня lперебування,
встановленнi зв'язкiв з iншими фахiвцями, службами, органiзацiями,
пiдпри,с мствами, органами, закJIадами9 установами тощо;

о gvпровid пid час iнюlюзuвно?о навчання - це комплекс зосодiв,
спрямо]]аних на забезпечення пов.ноi та ефективноi участi отримувача
соцiа.гll,,ноi послуги супроводу пiд чiас iнклкlзивного навчання у освlгньо}"ry
прочесi шляхом наданнrI пiдтрlлмки та доп()моги в пересувшlнi,
самообслуговуваннi, комунiкацiТ, xap,qyBaнHi, орiснтаrцii у просторi, а також у
забезпк:ченнi безпеки в примiщеннi, на територiТ зiжладу освiти, навчальних
поiЪдок, iнших заходiв, передбачених ocBiTHiM прOцесом. Супрово,ltжуючi
мЕtють lrройти вiдповiдну пiдготовку за програмою;

о i!!чфопмvвання надання iн(lормацiт з пита.нь соцiагlьного захисту
населеlз:ня, у тому числi перелiку та ajlpec надавачiв соцiальних посJIуг, 1умов ix
отримаL]Iня, тарифiв на платнi соцiапьн| цoglJryги; нЕцання iнформацi;i щодо
отримаLння медичноТ, правовоТ допоlиоги, адмiнiстрагивних посJIуг Tat iнших
видiв дI)помоги, робiт, послуг;

оl2оцiuльна профiлакmuка - оlэганiзацiя навчаI{ня та просвiти (,лекцll.oJ2gД!Щ_opгaнlЗaцШнaBЧaI{няTaПpoсBlTиt[лекцtt'
бесiди, вистави, акцii, створення та розповсюдження ]рекJlамно-iнформацiйнrх
та просвiтницьких MaTepiarriB тощо); органiзаuiя простору безпеки та ро:звитку;
консульryвання; представництво iHT,epeciB; посередництво; iнформування з
питань соцiальних послуг, стосовно здорового способу життя, профiлактики
суспiлl,но небезпечних хвороб, протиправноТ гlоведiнкlл, iнстиryаiliзацiТ дцiтей та
дорослI{х з iнвалiднiстю, дiтей з групи ризику та Iромадян похилого BiK1,,

дискри:lиiнацii, а також з питань толерантного ставленЕя до врiвливи:х груп
населе.ння;

о HamyDaJrbЩa dопомоеа - надання прсlлуктiв ]карчування, предметiв i
засобiв особистоi гiгiсни, санiтарно-гiгiенiчних засобiв та засобiв догляду,
одяцl l}зуття та iнших прелметiв першоi необхiдностi; органiзачiя харчування;
забезп()чýння паJIивом; пошиття омг)ъ peмoнlr одяry таlабо шуття; перукарськi
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послуги; прання бiлизни та одяry; peMoHTHi роботи; обробiток присадибноТ
дiлянкtл' косiння трави бiля булинку' рубання т,а роrп"п*овання Дров;
косметtIчне, вологе, генерЕtльне прибирання то,що;

о 1|iiзuчнuй сvпровid осiб з iнвu|idнiсmю, якi маюmь пооvшення зору -(дана IIосJryга запроваджена з 01 .0|.2022 року) нЙання допомоги при
перемiшденнi у |рOмадських мiсцях i транспортi дIя вiдвiдування lэрганiв
державI{Оi владИ та мiсцевого сtlмоврrtдування, ycT€tHoB, органiзацiй та закладiв
освiти, _надавачiв медичних, соцiальних та реабiлiтацiйних послуг тощо, lкупiвлi
ToBapiB, робiТ i послуГ, у томУ числi заповненнЯ бланкiв, написання заяв,
читаннrt iнформацii пiд час такого вiдв,iдування, та iншi;

оJtосереdнuumво допомога у вреrулюваннi конфлiктiв; ведення
переговорiв; опрацювання шляхiв та умов розв'язання к:онфлi*rу;

резlультати по,генцiйних та фактичних о,гримувачiв соцiальних послуг в
житомltрськiй мiськiй територiапьнiй громадi зазначено в таблицi 2,3.

]габлиця 2. Щанi щодо потенцiiiних отримувачiв соцiальних поqпуг в
Житомирськiй MicbKiй територiальнiй громадi

пщашi щодо осiб / сiмей, якi
перебувають у екпаднпх
2t(итт€впх обставинах або

налеlкать до вразливих груп

.Щщерспо отрпм8ння
iнформачii (назва установ,

органiзацiй)

З них
отрпму
вали

поспуги
у звiтно

Drу

пепiодi
Кiлькiсlть сiмей, якi перебувЕtють
на облiку / отримують соцiальнi
послуг.и як TaKi, що перебувЕlють
у скJIацних життевих обставинtlх

Жlитомирський мiсlький центр
соцiагlьних слryжб

5l31

З них перебувають пiд
соцiалr,ним супроводом

Жlитомирський мiсlький центрl
ссlцiшlьних сrryжб

l16

Кiлькi,с;ть сiмей, у яких дiтей
вiдiбрано у батькiв без
позбав.rення ix батькiвських прав

Слryжба (управлiння) у справах
дiтей

0

Кiлькi,с,ть сiмей, у яких
вирiшуеться спiр мiж матiр'ю та
батькоlи щодо визначення мiсця
прожиI}анrrя дiтей, участi багькiв
у ik вихованнi

Сrryжба ýправлiння) у справ€lх
дiтей

62

КiЛЬкi,сть сiмей, у яких батькiв
поновJIено в батькiвських правах

С,rryжба ýпрашiнгrя) у справФ(
дiтей

0

Кiлькirсть сiмейо дiтей iз яких
влаштOвано в сiм'ю патронатного
вихов€rtеля

С,lryжба (управлiння) у справil(
дiтей

l

Кiлькil:ть лiтей, якi перебувають
на облiку служби y спDавах дiтей

С,пужба (управлiння) у справах
дiтей

]t93
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як TaKi, що перебувають у
скJIадних життевих обставинах
Кiлькiс:ть прийомних сiмей С.гryжба (у,правлiння) у справ€ж

д-iтей
11

Кiлькiс:ть дитячих будинкiв
сiмейного тиtry

Сlryжба (у,правлiння) у справ€lх
дiiтей

9

Кiлькiс;ть сiмей патронатних
вихователiв

С.lryжба (у,правлiння) у справ€ж
дiiтей

1

Кiлькiсlть сiмей, у яких
виховуються дiти lliд опiкою /
пiкгryв:шням

У правлiння соцiального
з€lхисту населення
Корольовського та Боryнського
рiлйонiв департаменту
соцiальноТ полiтики, служба
(1,правлiнrrя) у справЕlх дiтей

,,z0,7

Кiлькiсlть осiб, якi перебувають на
облiку як кандидати в

усиноl}лювачi, при_йомнi батьки,
батькиt вихователi, патронатнi
виховzrгелi

Служба (управлiння) у справах
дjrтей

11

кiлькi,с;ть осiб з числа дiтей-сирiт
i дiтей, позбавлених
батькilв ського пiкгryвання, якi
вибулlл з прийомних сiмей /
дитяч}tх будинкiв сiмейного типу

Служба ýправлiння) у справa>(

дiтей
7

Кiлькirс;ть осiб з числа дiтей_сирiт
i дiтей, позбавлених
батькilвського пiклування, якi не
мtlють власного житла та
перебl,вшоть на облiку
потрееi,уючих полiпшення
ЖиТлО.в|ИХ УМОВ

Слryжба (управлiння) у спрtlв€lх
дiтей

,|.45

Кiлькi,lть дорослих осiб з
iнвалiztнiстю, якi перебув€lють на
облiку у Щентралiзованому банrqу
даних:r проблем iнвалiдностi /
медик() _соцiа-гrьних експертних
комiсijй:

lУправлiн:ня охорони здоров'я 11112

Кiлькir:ть дiтей з iнвагliднiстю, якi
переб1,.вають на облiцу лiкарсько-
KoHcyJt ьтативнtD( комiсiй
л iкувапrьно- профiлактичних
закладiв

Управлiння охоро,ни здоров'я tз12

Кiлькirэть дiтей з iнвалiднiстю, якi
цiлодобово перебува}оть в
закпаJIflх iнстипrцifi ного доглядч

,,Щепартамент освiтlп,

уlrравлiння охорони здовов'я,
уIlреЕлiння еоцlальног0

0
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та вих()вання зilхисту населення
К.орольовського та Боryнського
рiайонiв департаменту
сrrцiально[ полiтики

кiлькiсть дiтей з iнвшliднiстю
дошкi.п,ьного BiKy, якi вiдвiдують
дошкi.ць,ний заклад

.Ц,епартамент освiти 88

Кiлькiс:ть дiтей з iнва-гliднiстю
шкiльного BiKy, якi вiдвiдують
qаг€rль.ttоосвiтнiй заклад

,Щепартамент освiти ,l83

Кiлькiсlть дорослих осiб, якi
потре(iують па.гliативноТ допомоги

УправлiнЕtя охорони здоров'я 55

кiлькiс,ть дiтей, якi потребують
палiатzrвноТ допомоги

Управлiння охорони здоров'я 2I

кiлькiс,ть дiтей з особливими
освiтн_[,ми потребапли

,Щепартамент освiт.и 206з

Кiлькirэть одиноких осiб, якi
потрееiyють стороннього догляду

Ж.итомирський мiс,ький
тс:риторiапьний центр
ссlцiального обслуговування
(нrадання с,оцiальнлtх послуг)

l 790

Кiлькirэть одиноких осiб, якi
потребi;ують допомоги у веденнi
домаIIIнього господарства

Ж.итомирс,ький мiський
тсlриторiальний центр
ссlцiального обслуговування
(в,адання с оцiальнчtх послуг)

1790

Кiлькir;ть бездомних осiб, якi
перебувають на облiку в центрi
Облiку,бездомних осiб

В.[докремлений пiдроздiл
Ж,итомирськоi обласноi
гр)омадськоТ органiзацii
кIdилосердя) <<Колtплексного
закJIаry соцiального захисту
дrrя осiб, що потраIIили в
складнi житгевi обставини>>

ll07

Кiлькir:ть заrIв щодо вчинення
домашнього насильства

Житомирське РУП ГУ
Нiацiона.пь ноТ полiцii

3470

З них (),госовно дiтей С;ryжба (управлiння) у справtlх
дiтей

,40

Кiлькiс:,гь осiб, якi перебув€lють на
профiлактичному облiку у зв'язку
з вчин()нням домашнього
насильства

Ж,итомирське РУП ГУ
НацiональноТ полiцii

4t55

з них Ftеповнолiтнi особи Житомирське РУП ГУ
Нlлцiона-пьноТ полiцiТ

:z8

Кiлькiс:гь повiдомлень про факти
жорсто]кого поводження з
дитинO)]о

С:ryжба (управлiння) у справill(
дiгей, Житомирське РУП ГУ
Нацiона;rьноТ полiцiТ

,40

Кiлькiс:,гь повiдомлень про Сщужба (управлiння) у сшравах 5



загроз)r життю та здоров'ю
дитиниt

дiтей, Жи:гомирське РУП ГУ
НацiонагlьноТ полiцii

Кiлькiс:ть скJIадених
4дмiнiс;тративних протоколiв за
вчинеllня домашнього насильства
та насlа:льства за ознакою cTaTi

}[итомирське РУП ГУ
НацiональноТ полilцii

92з

Кiлькiсlть осiб, якi :звернулися iз
з€UIвою про проходження
прогр€[.и,и для кривдникiв

У правлiння соцiап ьного
зЕtхисту населення
Корольовського та. Боryнського
районiв департаме[Iту
соцiапьноi полiтики

2

кiлькirсlть винесених судових
рiшень про направлення на
проходження програми для
кривдttикiв

Уповноважений струкryрний
пiдроздiл

Що
жмр*
надiй
шло 2

рiпrення
* ЖМР.-Житомирська MicbKa рада

тrпблиця 3..щанi щодо фактичних отримувачiв соцiальних пос.пуг

Вид соцiальноi послуги кiлькirэть
осiб / сiплей,

якi
отримуЕ]али

послугу у
звiтному
перiо.lri

кiлькiсть
осiб /

сlмеи, якl
звернулисff

за
послугою

Категорiя
отрпмувачЬ

соцiальноi поеrrуги
(вразлива група)

Консул.ь,ryвання 545з 545з особи похилого
BiKy, громадяни, що
потрапили у С.Жо*

Доглrяд вдома 1790 l790 особи похилого
вirу

.Щенний догJlяд дiтей з
iнвагliднiстю

15 l5 ,Щiти з iнвалiднiстю

Пiдтрилл ане проживаннJI 98 98 громадяни, Iцо
потр.lпили у С.Жо*

Соцiаль,lrа адаптацiя з562 з562 особи похилrого
Bitcy, громадянl{, що
потрапили у С.ЖО*

Соцiаль,на iнтеграцiя та
реiнтецlацiя

998 998 громадяни, Iцо
потр€шили у С.Жо*

Наданнlа rIритулку 998 998 громадяниr lцо
потрапили у с:ко*

15
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EKcTpelHte (кризове)
втруча]iня

9 9 ,Щомашнс:
насильство

Соцiалlьний супровiд 598 598 особи похилого
BiKy, громадяни, що
потр€lпили у СlЖО*

Предстutвництво iHTepeciB 67 67 CiM'T з дiтьми
Посереzlництво 2 2 З питань насилtьсl]ва
Соцiа-гlt,на проф iлактика 97 9,7 Bci категорiТ

отримувачiв
соцiа-гlьних пOслуг

Наryраirьна допомога 27|i| 2,1|7 особи похилого
BiKy, громадяни, що
потрапили у СЖО*

.Щогляд,га виховання дiтей в
yмoB€lx, наближених до
сiмейнлtх

CiM'i з дiтьми

Супровiд пiд час
iнклюзlл вного навчання

Щiти з iнва-пiднiстю

Iнформl,вання 2ЗЗСl 23з0 особи похилого
BiKy, громадянtr, що
потрапили у Сжо*

Транспrс,ртна послуга з76 376 особи з
iнвалiднiстю 1-2

цупи, якi мають
порушення опOрно-
ржового апарату

*С)КО-складнi життевi обставини

Як засвiдчили результати опит/вання населення |ромади, найб,iльшiй
КiЛЬКОС't'i респондентiв надаються поOJryги консультування - З|Уо, соцiальна
аДаПТаr{iiЯ - 20Уо, НаТУРttлЬна допомога - |6О/о, iнформування - lЗУо,догляд вдома
-|0%.

PelrrTa посJIуг надаеться незначшiй кiлькостi респондентiв: соцiа.гlьний
СУпРОвi.it 3Оlо, соцiальна iнтеграцiя та реiнтеграчlя - 5Уо, надання притулку - 2Уо,
СУпровiл пiд час iнклюзивного навчання - ЗОh, соцiагlьна профiлактика - lYo,
ПОСеРеД]ilИЦТВО , l%o, ПРеДставництво iHTepeciB - 0,2О/о, пiдтримане прожиЕ}ання -
1 О/о, деll,ниЙ догляд дiтеЙ з iнвалцнiстю - 0,4Уо, екстренне (кризове) втручання -
0,2 оh.



даграlиа 1.3. Соцirльнi послуги, якi надаються за рсзультатом опитування
респондентЬ станом на 01.01.2022 року

l консультyвання

l соцiальна адаптацiя

ý наryральна допомога

,r iнформуlання

lдоrляд вдома

r соцiальний супро8Ц

I соцiальна lнтеграцlя та реiнтеграцiя

l надання приryлку

l соцiальне профlланика

l предстаtнхцтво lHTepaclB

! пlдтримане проrкиrання

l дрнний доrляд дiтей з iнаалiднiстrо

r екстренне(кризоrc}втрраннl

| посерадництво(медiаФя)

,, супроlh пlд час lншtоlиrноlэ
нaвчOн|ri

Прl;п цьому, жодному з респонден:гiв не надаються послуги:
. щеDекпаd ilсесmовою мовою - послуга, яка забезпечуе вза€модi.ю Miж

нечуюIlИми абО слабочуючими ЛЮ,lЩЬМи з ,чуючими пiд час спiлку
отримувачем соцiа.гtьнот послуги перекпаду жестовою мовою явля€ться 0соба
поруше.t{нями слуху та мовлення, яка мае комунiкативlrий бар'ер через який
МОЖJIИI}О СаМОСТiЙно вирiшити питанЕя у суспi,пьствi. .Щля тЕжих людей, ж:ест(
мова с i]lсновним або одним з основнIlt}l засобiв спiлкування;

комплеl(сна соцiальна
для пр()живання, набл
CilN,IoO бrС;ЛУГоВУВ€lн ня,
самостiitного життя;

побутових навичок, необхiдних для оргаIr
виховання та розвиток iнливiлуагrьних здiбностей

СПРиян]Еtя в отриманнi ocBiTHix, медичнtих, реабiлiтацiЙн,их i соцiаJIьних пOсJryг;
о i)еннuй dоаlяd за особамu з iн,вапilнiсmю сmаrrше l8 покiв -

за;(одiв, що здiйсню€ться протягом робочого суб'с:кта, що надае coxtiilл
послуцi денного догляду, i спрямовttний на створення умов
ЖИттеДi,Ельностi осiб, якi частково абrr IIовнiстю втратили здатнiсть/не набу
ЗДатно(i'гi до самообслуговування, без надання'пм мiсцl постiйного проживання.

Отримання базових соцiаJIьних п,ослуг мешкаЕцям ЖитомирськоТ lyt

теритоlliшlьноi громади забезпечуют.ь KoMyHaJIbHi закпади соцiаJIьноi сфери, а
саме:

о )[[рrтомирський мiський центр ссlцiальних служб MicbKoi ради;

1,)i,

l9,и,
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о ]i(итомирський мiський територiагlьний центр
обслугrэ,вув€tння (налаrrня соцiа.гtьних шосJIуг) м i ськоi рали ;

о l_(eHTP комплексноi реабiлiтацii для дiтей з iнвалiднiстю мiськоi раJIи;
о ljiiдокремлений пiдроздiл Житоlиирськоi обласноi громадськот органiзацiт

<<Милос,еРДя) <Комплексний закJIаJI соцiа.тlьногО зtlхисту дJIя осiб, що
потрапили в скJIаднi життевi обставинlи>.

Жи:гомИрськиЙ мiськиЙ центР с:оцiальНих спуЖб MicbKoi радИ ( далi -
Щентр) - забезпечу€ надання соцiальнtиХ посJIуГ сiм'ям з дiтьми та молодi, якi
перебу-вають у скJIадних життевих сlбставинах, або мають найвищий ризик
потраплtяння в TaKi обставини. Здiйснкlе з€lходи щодо:

соцiального

-зzt-побiгання потраплянню у скпаднi життевi обставини
упровацження HoBiTHix соцiапьних технологiй, спрямованих на
мiнiмiзсщiю чи подолzlння скJIадних жIлттевих обставин;

осiб та сiмей,
недопу,щення,

-вIлявлення отримувачiв соцiа.пьнIтх послуг та ведення ik облiку;
-Ссlцiапьноi та психологiчноТ адаптацiТ дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених

батькiвс:ького пiклування, осiб з iх числа з метою пiдготовки до самои:iйного
життя, органiзацiТ наставництва;

-НаДаНня особамо якi постр€Dкд€ши вiд домаlтlнього насильства, та особам,
ЯКi пОсlражд€ши вiд насильства за ознакою cTaTi, вичерпноТ iнформацii про rx
права тtt можJIивiсть отримання допомоги;

-ПI]ОВОдить оцiнювання потреб осiб/сiмейо якi належать до врЕlзливих груп
НаСелеI{ня таlабо перебувають у скJIацних життевих обставинЕlх, у соцiапьних
ПослУгllх, визначае методи соцiапьноi роботи, забезпечуе психологiчну
пiдтриллку;

-Забезпечуе соцiальне супровOдження прийомнlос сiмей i дитячих
булинкiв сiмейного типу;

-зiа;безпечуе соцiапьний патронЕDк осiб, якi вiдбули покарання у виглядi
Обмежсllпня або позбавлення волi на певний строк, а також звiльнених вiд
под€шыпIого вiдбування зtвначених виrдiв покарань на пiдставаь передбачених
законолйt.

Вi,пtповiдно до держ€tвних стандартiв Щентр надас соцiальнi пос.гryги:
-ccl цiального супроводу;
_консультування;

-со цiа.пьноТ профiлактики ;

-ccl цiа.гlьноi iнтеграчii та реiнтеграцiТ;
-ccl цiальноi адаптацii;
-ссlцiального супроводу сiмей, в яких вихов)лоться дiти сироти та дiти,

позбав.lIенi батькiвського пiкryвання;
-кризового та екстренного втручання;
-представництва iHTepeciB;
-iнlРормуванняl
-Htlтypajlbнa допомога;
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_пс)ссредництва.

Щентр розташованиЙ за адресс)ю: м. Житомир, ВУП. Перемоплп 55о
директ(р Центру - Юрченко Ольга IBaHiBHa.

,ЩiаграМа 1.4. Кiлькiсть осliб, яким: наданi соцiальнi послуги
2lO(] 2зЗо

Э 2лзоо
о
; 15оо 1156

}1]oo 
l z 4о -* 

]5О., 116
о_

8иll lrа/l.tних гlо( /iy,

Жltтомирський мiський територiальний центр соцiального
ОбСлУг,пlвування (надання соцiальни,х поспуг) MicbKo'i ради (далi _ I|eHTp) _

здiйснtr:,е соцiальне обслуговування т,а забезпечуе надання соцiальних посJIуг
ЦРОМаДяНаМ похилого BiKy, одинокиh{ непрацездатним громадянамо особам з
iНВапiДlliСтЮ, малозабезпеченим та iншим |ромадянам, якi перебувають в
cкpyтH]zx життевих обставина>( та потllебують допомоги.

Вiдповiдно до державних стандарiв Щентром
соцiа-пыri послryги:

- соцiапьна 4даптацiя;
- iн,формуванЕя;
_ консультування;
_ д()гляд вдома;
_ HllTypaJIbHa допомога.
Щеlrтр мае на своему ба.гlшlсi два <<Соцiа.гцьнlас авто), яким забезпечуетьс!

безкоштовне транспортне перевезенЕя осiб з iнвалiднiстю I та II груп iq
3ЕlХВОР}ОВаННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО аПаРаry, ЩО ПеРеСУВаЮТЬСЯ ЗО,ЩОПОrМОГОЮ
iнва.гtiд,гtого вiзка та осiб з iнвалiднiсткl по зору.

Щс, скла,ду територiального ценцру входять вiддi.пення, що забезпечують
наданн]я: матерiа-гlьноТ, медико-соцiальноТ i побlцбвоТ допомоги пiдопiчниlи:

- сrl,цiа-ltьноТ допомоги вдома - на сlблiку 1790 осiб;
- д,е)нного перебуванпя - на облiку 2028 осiб ;

- органiзацiI надання алресноi н:лтурtшьноТ та грошовоТ допомоги
облiку 2!952 особи (див. Щiаграму 1.5).

Ще,lrтр розташований за адресоIо: м. Житомир, вул. Вокза.пьна,
директOр Центру - Сахневич Анатопiй Олександрович.

надаються TaKi базовi

_на

18_А,
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l(iаграма 1.5 Кiлькiсть осiб, якi перебувають на облiку та отримують
соцiальнi послуги

"35о0

300о

25о0

2ф0

I5o0

вiддiлення соцiальноi вiддiлення дфнноrо
допOмоги вдома перебувацня

назва вiддiленllя L{eHTpy

вiмiлення органiзацii
надання адресноi

натуральноi та rрошовоi
допомоги

Щентр комплексноi реабiлiтац;ii для дiтей з iнвалiднiстю MicbKoi ради
(далi - IleHTp) - забезпечуе виконання iндивiдуа.lrьних програм реабiлiтацiТ
дiтей з iнвалiднiстlо з фiзичними та iнтелекryальними вадами рiзних нозологiй
Bcix вiк:ових груп (вiд народження ,цо 18 poKiB), фсlрмування ik соц,iальноi
самосвj[,цомостi. Надае комплекснi реабiлiтацiйнi та соцiа.тtьнi послуги ,Iiтям з
iнвалiдrriстю. Основною парадигмоlо дiяльностi установи е Д4ТИНА, ii
прiоритети, потреби, iнтереси.

На базi Центру у 2021 рочi запровадкена посJI},га денного догляry для
дiтей з iнвалriднiстю. З метою забезпrgчення комплекс,ного пiдходу у рOзвитIry
та абiлi,гацii, реабiлiтацiТ дiтей з особливими ,потребалли обладнано соляну та
ceнcoplry кiмнати.

Мiкроклiмат соJIяноi кiмнати мае антисептичний та дезинфiкуючий вплив
на дихаtгIьнi шляхи та шкiру завдяки всlликiй кi.пькостi хлориду натрiю, як,ий мас
против,i русну, бактерицидну та протигрибкову лiю.

Сенсорна KiMHaTa - мае вплив на тактильну, зорову, вестибулярrry, cJp(oBy,
нк)хов), системи допомЕга€ знижувати гiперактивнiсть дiтей, невротичнi
розладI{, застосову€ться дJIя релаксацii' та розвитку мотOрики.

Застосування стимуляторiв сенсорних с;истем допомагас розвивати ik
функцir:

- стимуляцiя зорового апарату - допомага€ структурам очей цlвидше
адаптуватися до кольорiв, освiтлення 1liзноТ iнтенсивностi;

- ()тимуJIяцiя слуху - допомагае розрiзЕяти звуки рiзноТ тона.пьностi;
- cтимуJlяцiя тактильних вiдчуттiв - збагачуе досвiд, робить iндивiдуальну

"картиtлу cBiry" дитини багатшими;

Ё



- с,lгимуJIяцiя вестибулярного
себе в гrросторiп piBHoBary.

2r.

апарату - тренуе швидкiсть реакцii, вiдчуття

забезпечуються

- скористаJIось

Св. PixTep4 2З,

.Щi:ги, щО отриIчfуЮть реабiлiтацiйнi поаJryги у Щентрi,
транспOртною посJIугою за допомогою кСоцiапьного aBToD
послуг()ю 5б5 дiтей.

I-|eHTp розташований за адресою: м. Житомиро ВУЛ.
дирекгор Центру _ Козир BiKTop Олексщtдрович.

,[(iаграма 1.6. Кiлькiсть наданtих соцiальних послуг Щентром
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-
Денний догЛяд

вид послуг,що нфда ються
Соцiальне авто

Вц,окремленпй пiдроздiл Житомирськоi обласноi громаllськоi
органiзrпrцil <<Милосердя)) <<Комплек:сний закпаД соцiального захистУ для
осiб, що потрапили в скпаднi жиrтсвi обставини>> ( далi - Заклад ) -
дiяльнiстЬ спрямована на соцiшtьний зшш,ст найвразливiших меш*анцi,
громадиt, В Закладi надаються соцi,апьнi та санiтарно-гiгiенiчнi пос.гryгип
забезпе,tуеться тимчасове перебування, харчування, надання допомоги
вживашлМ одягом' медичний огJlяд. у 202l Роцi посJryгами закJIаду
скористlалися понад 590 осiб, а на сьогrэднi тимчасово прожива€ 48 осiб. Заклад
ефективt{о розвиваеться i розширюе спекгр соцiальних послуг.

Наitкращим результатом дiяльностi е пiдгrэтовка та формування мотивацiТ
в осiб д.сl повноr(iнноi реiнтеграцiт У громаду i 98 осiб, якi отримагlи пiдтримку
органiзаrдii в оформленнi документiв, знайшли у собi сили розпочати нову
cTopiHKlr свого життя.

Прtlтягом 2021t року надано понад 57,4 тпс, соцiа.пьнЕх посJIуг. Iнтегровано
в суспiлt,ство l22 особи.

ВiдповiднО дО державних стандаrртiв у Закладi над€lються соцiальнi
послуги:

-пiдlгримане проживання бездомних осiб;
-консультування;
-паriативний догляд;
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-сOцiаJIьноТ iнтеграцiТ та реiнтеrрачiТ;
-ccl цiа.пьноi адаптацii;
-KopoTKoTepMiHoBe проживанЕя;
-представництва iHTepeciB ;

-нi,rний притулок;
_нiхryрЕUlьна допомога;
_пOсередництва.

Заклад розташований за адресою: м. Житомир, пров.1 Iподромний, 15-А,
корпус,А.. Керiвник Закладу- Паламарчук Владислав Гарiйович.

.Щiаrграма 1.7. Кiлькiсть наданих: соцiальних пос.пуг комунальними
закладами Житомирськоi Mticbkoi територiальноi громади
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Надаlачi соцiальних по слуг

Протягом 202l року 90% соцiа.гlьних посJtуг по rром4дi ]{адано

tкитомирський
мtський

територlдльний
IýHTP соцlАrlьного
оБс/lуго8увАння

(ндддння
соцlАrlьних посrl}rг}

мlськотрми

tкитомирський
мtський центг

соцlмlьнихслун(Б
мlськоТрддrt

цЕнтр кOмплексноi'
рЕдБlлlтдцlТдлядlпЙ
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мlсhi(оТрми

органiзiлцiями державно7комунагrьноТ форми власностi. l0% - iншими
НаДаВаЧilМи Еедержавного сектору - це пiдприемства, установи, оргаI{iзацiТ,
гРомадськi об'еднання, благодiйнi, релiгiйнi оргаrriзацii, фiзичнi особи-
пiдприеlицi та фiзичнi особи, якi нацають соцiальнi посJIуги з доглацу без
здiйсне rrня пiдприемницькоI дiяльностi.

Ш:rяхами заlтучення надавачiв со.цiшlьних послуг недержзlвного сектору е

закупiвлш послуг, державне-приватне партнерство, соцiальне замовлення,
конкур() соцiагrьних проектiв, мiкропроектiв та програм. У разi заlтучеl{ня до
наданнJI соцiальних посJIуг надавачiв rэоцiальних посJrу,г недержЕвного сектору
оплата соцiапьних послуг, що надаються за рilryнок бюджетних коштiв,
здiйснюеться шJихом компенсацiТ надавачам BapTocTi таких послуг.



Пос.гryги, якi необхiд]но розвивати в громадi
Основним ресурсом громади е iT мешканцi. На рi:lних етапах життя буль_

ХТО З ]иешканцiв громади може пот]рапити у скJIаднi житгевi обставини та
потреб;rвати професiйноТ соцiальноi пiдтримки для iх подолання. L{i обс,гавини
МОЖУТЕ, бУТИ ЗУмовленi такими чинниками, як невилiковна хвороба,
iНВаЛiд.гliСть, безробiтгя, м€}лозабезпеченiсть, домашне насильство, ухилення
баТькiв або осiб, якi iх замiнюють, вiдц виконання cBoik обов'язкiв з виховання
ДИТИНИ, ПОхИлиЙ BiK чи шкодц зав,цана конфлiктом тощо. Тому в кожнiй
ТеРИТОlliаrrьнiЙ громадi необхiдним е розвиток та забезпечення надання
соцiапьних послуг, спрямованих на пр,офiлактику сюrадних житгевих обставин,
пОдоланtня або мiнiмiзацiю ik негативних наслiдкiв, особам/сiм'я:мо якi
ПеРебУlзають у скJIадних життсвих обставинах, що належить до власних
повновlажень |ромац.

3а результатами визначення потреб населення у соцiагlьних послугgtх, що
проведOно серед мешканцiв ЖитомирськоТ MicbKoT територiа.гrьноТ громади
станом на 01 .0|.2022 року, найбiльшою потребою с впровадження соцiальноТ
послугIr денного догляду за особами з iнвалiднiстю старше 18 poKiB (,Щiаграма
1.8.).

fliаграмма 1.8. Послуги, як:их потребують мешканцi громади

lотримчють lпотрqбують

Щя пос.гryга передбачае н8вч8нн.f,, отримання посJrуги з формува.ння та

розвитку соцiа.гlьних навичок, yMiHb, зЕlняття iгровою та лiкувальною
гiмнасrrакою, фiзкульryрою, музик:отерапiею, кореryванЕя поведiнки в

повсяцIенному життi, психологiчноi пiдтримки, допомоги у змiцненнi

родиннIrх зв'язкiв.
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Заходи, спрямованi на розв'язання проблемш
В ЖитомиРськiй мiськiй територiа.гlьнiй гром4да соцiальна посJryга

денног0 доглядУ охоплюС лише дiтеЙ BiKoM вiд 4 до 18 poKiB.
Однак чимЕlло людей потребують iT у бiльш дорослому вiцi. IIро те

свiдчатl; зверненЕя родин, в яких е сlсоби з iнвалiднiстю старше 18 poKiB, та
мам' яtсi е предстаВницямИ громадсЬких органiзацiЙ <АутизМ Житомир>, <<CBiT

без обшtежень), <,,Щiти Сонця>>.

f(-ТlЯ ЯКiСнОi ОрганiзацiT та надання соцiа.гlьноi послryги денного догJIяду за
особамlл з iнвалiднiстю старше l8 poKiB необхiдно:

. об'еднати педагогiв, вихователiв, психологiв, спецiагliстiв з фiзичноi
Реабiлil'ачii, трудовоТ адаптацiii, а також медичних працiвникiв, якi будуть
забезпе,тувати якiс не наданнJI соцi а.пьrrоi посrryги ;. ОбЛаШryВаТи примiщення для обслуговування людей з обмеженими
фiЗИЧнlиtми МОжJIивостями з урахуванням повноi достуIIностi та yHiBepcarbHocTi

. сI,ворити атмосферу затишку i комфорry, щоб люди з фiзлtчними
мОЖлиlвостями змогли вiдчути, що вони е повноцiнними членами суспiльства,
незв€tжrrrочи на своi особливостi;

. в КОмплекснiй програмi соцiального захисту населення Житомlлрськоi
мiськоi'територiшlьноТ громади на 202|-2025 роки передбачити зЕlходII щодо
збiльш,зння фiнансувatння на розвитоl: соцiальних посJIуг в громадi вiдповiдно
до потроб та подати на розгляд вiдповi:днi змiни;

. розгJIянути i проаналiзувати можливiсть впровадження соцiальноi
послуг]иt денного догляду за особами з iнвалiднiстrо старше 18 poKiB на базi
iснуючлrх комунЕuIьних закладiв соrцiальноi сфери ('Житомирський мiський
центр r;оцiагlьних служб MicbKoT ради, Житомирський мiський територiалrьний
центрi llоцiального обслуговування (rI4дання соцiальн.ttх пос.гryг) MicbKoT ради,
Щентр ]к:омплексноТ реабiлiтацii для дiт:ей з iнвалiднiстю MicbKoT ради);. зiалучати до надання даноi соr{iа-гrьноТ посrryги громадськi, благ,одiйнi,
релiгiй,гri та iншi недержавнi органiзацiТ;

о зСiiльшити кiлькiсть персонаIIу в комунЕuIьних закJIадах соцiальноi. сфери
(Житоплирський мiський територiагrьний центрi соцiа.гlьного обслуговуваннrl
(надання соцiаrrьних послуг) MicbKoT ради, Центр комплексноТ реабiлiтацiТ для
дiтей з iнвалiднiстю MicbKoT ради);

о мtrэдgр"irувати примiщення i матерiально-технiчну базу комунальних
закладiв соцiальноТ сфери;

о вIIкористати Bci наявнi матерiагlьнi та кqцровi ресурси для зiшроваJIження
соцiаllr,ноТ послуги денний догляд за rэсобами з iнвапiдlнiстю старше 18 ,poKiB в
громqдi.



висновки
Оrэновними соцiапьними групами, що потребують соцiа.пьних пOслуг е

ОСОби Похилого BiKy, особи з iнва.гriднiстю рiзних вiкових |руп, малозабезпеченi
ГРОМаДjIНИ, ciMoТ :З дiтьми та ciM'i, що опинились у скJIадних жIIттсвих
ОбСтав-инах i не здатнi самостiйно Iх подолати, дiти якi з€tлишились без
батькiтl,ськоi опiки, особи, що повернулись з мiсць позбавлення волi тощо.

За результатами збору i узагальFtення iнформацiT щодо визначення потреб
НаСеЛе"ЕIня У соцiальних послугах по Житомирськiй мiськiй територiа.гrьнiй
rРОмад,i, найнеобхiднiшим кроком у напрямку високоякiсного надання ik е
покрахJення матерiально-технiчноТ бази та збiльшення фiнансування/належного
фiнансуgання даноТ сфери.

Тzuкож icHye потреба у збiльшс:ннi чисельностi соцiа-пьного перýонапу,
сТвореjЕtня iнфраструктурних об'сктiв в громадi, зокрема, спецiальних кабiнетiв
для соцiагlьноТ роботи з дiтьми та заJIучення до над{ання соцiалtьних послуг
фОмаДllьКих ОрганiзацiЙ, недержавнлж суб'ектiв, в т. ч. шляхом соцiального
замовленЕя за рахунок бюджетних KotпTiB.

Необхiдною передумовою покtlапIення надання соцiапьних послуг, на
думку ,Dпитаних мешканцiв громади, е всебiчне iнформування населен:Ея про
права тil можJIивостi отримання соцiа-гtьних посJIуг в громадi.

ГIlэрiвнюючи данi про кiлькiсть фактичних та потенцiйних отримувачiв
соцiалl,них посJryг, можна зробити висновок, що майже Bci соцiальнi групи, якi
потребlrють соцiальноi допомоги i пiдгримки, охопленi соцiальними посJtуг€lми.

Для отримання соцiапьних ttосJIуг мешканцям громади необхiдно
звернут,ись до:

о ,дiепартаменту соцiальноi полiти,ки Житомирськоi Micbkoi ради;
о r:lсобисто iз з€lявою до IшАПУ;
о ]подати в електронному виглядi.
З .перелiком необхiдних докуменl:iв, на,давачiв та самих соцiагlьних посJIуг,

якi нilц€лються в Житомирськiй ллiськiй територiа.гlьнiй громадi можна
ознайол,tитись на офiцiйному веб-саjiтi uрszц@{lаФl.gоч.uа та на сторiнцi
FаsеЬооk rЩепартаменту соцiшtьноТ по;riтики Житомирськоi MicbKoT ради.

Нiеявнi ресурси та надавачi пос:.гryг, якi функцiонують в Житомирськiй
MicbKili територiапьнiй громqдi, дають можливiсr:ь задовольнити попит
громадj[н у соцiа.гlьних посJryгil( та мають достатнi можпивостi надавати кожнiй
конкреlгнiй потребуrочiй особiiсiм'Т своечасну i доступну допомоry.

(ПОГОДЖЕНО>
пII}Iк мiськогсl з питань

их органiв ради
iЯ MICIOPOBA

bHtlcTi ви


