
Виконання повноважень у 

сфері соціального захисту 

населення м. Житомира 

у 2017 році 
 



Обсяг фінансування заходів 
Комплексної міської  Програми 
соціального захисту населення   

на 2016-2020 роки 

2017 рік 

2016 рік 44574,6  

тис. грн. 

29579,4  

тис. грн. 

Збільшено на 50,6 % 



виконавчий 

комітет 

Департамент 

соціальної 

політики 

   5568  

звернень 

   17600 

звернень 

31,6 % 



 Одноразова грошова виплата міського голови до 

державних та визначних дат   

Щомісячна допомога на придбання лікувального 

харчування для хворих на фенілкетонурію (13 осіб) 

Адресна матеріальна допомога громадянам  

м. Житомира, оформлення документів по верифікації 

Адресна допомога на харчування дітей із сімей, які 

прибули з тимчасово окупованих районів проведення 

АТО  

Послуги з постачання готової їжі (гарячі обіди для 

найбільш потребуючих) 

Поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого 

 

344  особам                                     

 

 

4362 особам 

6,029 млн. грн. 

 

 

 

 

288 особам 

37,8 тис. грн. 

   

 

 

 

12216 обідів 

366,5 тис. грн. 

156 виплат 

3,634 млн.грн. 

 

225 особам 

330,7 тис. грн. 

 

211,7 тис. грн. 



Особисте звернення заявника 

Реєстрація звернення 

Підготовка матеріалів на міську комісію з питань 
надання  соціальних допомог громадянам міста 

Засідання міської комісії з питань надання  
соціальних допомог громадянам міста 

Підготовка проекту рішення  щодо надання 
адресних матеріальних допомог 

Засідання виконавчого  комітету міської ради 

Підготовка платіжних доручень, 

 верифікація виплат  
 

Виплата, контроль отримання 
 

 

 





Грошові виплати громадянам, яким присвоєно звання          

«Почесний громадянин міста Житомира» 

Щомісячні грошові компенсації особам, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною, в т.ч. Героям України 

16 осіб 

512,0 тис. грн. 

4 особи 

58,3 тис. грн. 

Щомісячні  адресні виплати Заслуженим донорам  України 
4 особи 

   14,4 тис. грн. 

Адресна виплата ветеранам  УПА до Дня пам’яті та 
примирення 

Адресна виплата багатодітним родинам, які мають шість і більше 
дітей (на неповнолітніх дітей) 

Адресна щомісячна виплата на дітей в сім’ях, де 
народилась трійня, до досягнення 3-річного віку 

4 особи 

    2,0 тис. грн. 

15 дітей 

150,0 тис. грн. 

1 родина 

   14,4 тис. грн. 



Безоплатні гарячі обіди отримала 561 особа 

Надання послуг харчування контролювалось департаментом 



 

 

• технічними засобами -
підгузками 

193 особи з 
інвалідністю, в тому 

числі діти з 
інвалідністю  

 
• технічними засобами - 

калоприймачами 
28 осіб з інвалідністю, 

в тому числі діти з 
інвалідністю 



облік, консультування та допомога по 

соціальних питаннях сім’ям загиблих учасників 

АТО 

надано матеріальну допомогу сім’ям загиблих 

учасників АТО, які на день смерті були 

зареєстровані та проживали в м. Житомирі, 

 по 100,0 тис. грн. 

надано матеріальну допомогу на загальну суму   

140,3 тис. грн. 

звільнено від сплати житлово-комунальних 

послуг сім’ї загиблих учасників АТО 

(передбачено  286,2 тис. грн.) 

оздоровлено за кошти міського бюджету сім’ї 

загиблих, в тому числі   8 дітей, на загальну 

суму 395,8 тис. грн. 

46 сімей 

загиблих 

26 сім’ям 

загиблих 

103 
учасникам 

АТО 

53 сім’ї 

загиблих 

47 членів  

сімей 

загиблих 





• 323 особам здійснено відшкодування витрат на 
лікування та медичну реабілітацію учасників АТО та 
членів сімей загиблих учасників АТО шляхом 
співфінансування з обласним бюджетом, 
відшкодування з міського бюджету 50% 

281,4 тис. 
грн. 

• проведено роботу щодо придбання житла 5 сім'ям 
загиблих та особам з інвалідністю І-ІІ групи – учасникам 
бойових дій в зоні АТО з призначенням грошової 
компенсації, супровід придбання житла 

4 631,2 

тис. грн. 

• організовано у співпраці з районними управліннями 
праці та соціального захисту населення професійну 
перепідготовку учасників бойових дій в зоні АТО у 
Житомирському міському центрі зайнятості                
(курси англійської мови, курси водіїв)  

56 осіб 



Забезпечено діяльність Житомирського міського 
територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) -  

близько  6000  підопічних 

Забезпечено якісне соціальне обслуговування та 
надання соціальних послуг громадянам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і 
потребують сторонньої допомоги 

Забезпечено 
функціонування   

«соціального авто» 
для  перевезення 

осіб з обмеженими 
можливостями 

Забезпечено надання 
допомоги продуктами 
харчування, вживаним 

одягом, предметами 
першої необхідності 

Забезпечено 
діяльність  

« Університету 
третього віку» 

 

Організовано культурно-
масову роботу для 

відпочинку одиноких 
працездатних громадян, 

інвалідів та інших 
громадян міста, де самі 

підопічні приймають 
найактивнішу участь 

 



У 2017 році Центр отримав 

187,4 тис. грн. з бюджету  

розвитку міста на 

оснащення необхідним 

обладнанням і предметами 

довгострокового 

користування 







Прийнято участь в 
проекті 

«Структурування 
освітньої та соціо-
здравоохоронної 
інклюзії людей з 

особливими 
потребами у 

Житомирській області 
(Україна)» від міста 

Житомира 

Забезпечено надання психолого-педагогічного 
супроводу.  

Запроваджено нові інноваційні методики роботи: 

музикотерапію, арт-терапію, 3С-терапію, методику 

«розвиваючого руху» М. Шерборн, елементи RIT 

(реципрокно-імітаційну терапію), пісочну анімацію, 

пісочну терапію, снюзлентерапію, 

логопедичний масаж, 

використання реабілітаційної сітки «Павук» 
 

Залучено до спільної 
роботи представництво 

Ради регіону Емілія 
Романья (Італія) 







3C – терапія 

 (концентрація, 

 координація, усвідомлення)  

Орфпедагогіка –  

навчання у дії 

(інтерпретація 

музикотерапії)  

 



Налагоджена співпраця із  

 
  

 Закладом Akademia Kubusia 

Puchatka 

 (м. Пьотрикув, Трибунальський  

 Лодзинського воєводства, 

Польща)  

Радою регіону  Емілія  

Романья  ( Італія) - 

 на базі  центру  проходять  

практику італійські  студенти  



Проведено спільно з ЖОГО «Милосердя» соціальні заходи для 
бездомних осіб  «Різдво для бездомних», інші з  фінансуванням з 

міського бюджету 

Облаштовано санпропускники за кошти Грантів посольств Німеччини та 
Франції в Україні, проведення будівельних та оздоблювальних робіт 

силами безпритульних 



Реалізовано соціальний проект «Хочу бути 
корисним», що включає ремонт 

безпритульними особами інвалідних візків та 
передачу їх благодійним фондам та 

лікувальним закладам міста 

Реалізовано проект  «Організація трудової 
реабілітації безпритульних осіб та залучення 

мешканців міста до надання допомоги 
особам, які потрапили в складні життєві 

обставини» в рамках проекту «Інтегрований 
розвиток міст в Україні», урбаністично-

культурний фестиваль «Майстерня міста 
Житомира 2017» та отримано кошти для 

придбання інструментів для ремонту інвалідних 
візків 



  





  



 

 



Забезпечено безперешкодний доступ до відділень АТ 

«Ощадбанку» - філії Житомирського обласного управління 

Обстежено під’їзди житлових будинків, в яких проживають 3 особи з 

інвалідністю, та прийнято рішення щодо встановлення підприємствами, установами 

і організаціями, у віданні яких знаходиться житловий фонд, тимчасових конструкцій 

та поручнів в під’їздах та до під’їздів.  

Заслухано керівників виконавчих органів міської ради щодо створення 

належних умов доступності для осіб з інвалідністю до об’єктів житлового та 

громадського призначення, зокрема, закладів освіти, охорони здоров’я, культури.  

Забезпечено контроль щодо доступності при виконанні капітального ремонту 

вулиць Київська, Велика Бердичівська, Михайлівська.  





• Інформування населення про можливість отримання житлових 
субсидій 

В управліннях праці та соціального захисту населення 
Корольовської  та Богунської районних рад м. Житомира 

• Організація та проведення громадських робіт з супроводу 
інвалідів I групи по зору 

В Житомирському обласному Фонді соціального захисту 
інвалідів 

• Упорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та 
місць поховання загиблих захисників Вітчизни 

В комунальному підприємстві “Спеціалізований комбінат 
комунально-побутового обслуговування ” Житомирської міської 
ради 





Запрошено  

128 керівників суб’єктів 

господарювання   

Направлено  

листи 172 суб’єктам 

господарювання  

Вивчено  

причини низького рівня заробітної 

плати у 378 суб’єктів 

господарювання 

Передано  

матеріали по 3 суб’єктах 

господарювання до управління 

Держпраці у Житомирській 

області 



Проведено 1062 рейди-обстеження на 

підприємствах міста щодо легалізації найманої 

праці 



Обстежено 

суб'єктів 

Легалізовано 

працю осіб 

1062 

425 
358 

868 

274 

657 

161 

343 

на 01.10.17 на 01.01.18 
 

на 01.04.17 

          

на 01.07.17 



1 

• Проведено повідомну реєстрацію 208 
колективних договорів, змін та доповнень до 
них 

2 

• Здійснено аналіз по виконанню колективно-
договірних зобов’язань 45 роботодавців у 
сфері оплати праці та зайнятості 

3 

• Надано роз'яснення щодо вимог укладання 
колективних договорів, змін та доповнень до 
них 98 керівникам суб'єктів господарювання  



” 

  2 дводенних тренінги спільно з ЖОМГО  

«Паритет» по програмі фінансової обізнаності людей  

поважного віку (більш ніж 50 літніх людей)  











ПРИЙНЯТО УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДАХ 



Особисто відзначено 8 осіб, яким виповнилось 100 і 

більше років, за участю посадових осіб міської ради та 

департаменту  



СПІВПРАЦЯ З МІСЦЕВИМИ ЗМІ ЩОДО 

РОЗ’ЯСНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ 

   прийнято участь у 4 прямих ефірах 

 проведено  3 засідання у форматі “ круглого столу ” 

 

 надано 38 інтерв’ю для ЗМІ 

 

 опубліковано 54 статті на  

      сайті міської ради 



ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ МІСЬКОЇ РАДИ  

 проведено практикум 

«Повноваження органів місцевого  

самоврядування в сфері 

дотримання трудового 

законодавства»  у співпраці з 

Житомирським регіональним 

відділенням Асоціації міст України 

 взято участь у практикумі 

Асоціації міст України  з галузевої 

законотворчості для посадових 

осіб місцевого самоврядування на 

прикладі Комплексної міської 

Програми  соціального захисту 

населення на 2016-2020 роки 

Житомирської міської ради 



 прийнято участь у навчанні 

щодо складання соціальних 

проектів у Школі проектного 

менеджменту (м. Яремче) з 

отриманням сертифікату 

  взято участь у тренінгу щодо 

вдосконалення підходів до надання 

соціальних послуг в ОТГ 

Житомирщини, презентовано роботу 

міської ради у сфері соціальної 

політики 




