
Звіт  

департаменту соціальної політики 

 Житомирської міської ради  

про виконання бюджетних програм  

місцевого бюджету 

 за 2020 рік  

 



Департаментом соціальної політики 

Житомирської міської ради   

у 2020 році реалізовано  

16 бюджетних програм місцевого 

бюджету 



КПКВК МБ 0810160 - Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об'єднаних територіальних громадах 
Мета:  Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Житомирської міської 

територіальної громади 
 

Завдання: Здійснення виконавчим органом-департаментом соціальної політики Житомирської міської 

ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Житомирської 

міської територіальної громади 

Сприяння добробуту громадян Житомирської міської територіальної громади та зниження рівня 

бідності з урахуванням рівних прав і можливостей для обох статей (жінок і чоловіків) 

Забезпечення збалансованості участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні 

прийняття управлінь рішень 

 

36 533,3 тис. грн – план з урахуванням змін 

  

35 579,1тис. грн - виконано (97,4%) 



Затверджено Виконано 

 кількість виконаних  доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу органів 

місцевого самоврядування, (од.) 
202 202 

 кількість прийнятих нормативно- правових актів на одну посадову особу органів місцевого 

самоврядування, (од.) 
1 1 

 кількість проведених засідань міської комісії по призначенню субсидій, державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, призначення (відновлення) соціальних 

виплат, пенсій, надання пільг внутрішньо переміщеним та іншим особам на  одну посадову 

особу, залучену до роботи в комісії, (од.) 

1 1 

 витрати на утримання однієї штатної одиниці, (тис.грн.) 297,0 289,3 

 середній обсяг споживання тепла, (Гкал на 1м.кв. опалювальної площі) 

 середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення, (м.куб. на 1м.кв. загальної 

площі) 

 середній обсяг споживання електроенергії, (кВт/год на 1м.кв. загальної площі) 

 середній розмір на оплату інших комунальних послуг (вивезення сміття), (грн) 

 середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового 

користування (тис.грн) 

0,03 

0,59 

 

11,58 

89,82 

35,1 

0,03 

0,59 

 

11,58 

89,82 

29,3 

Затверджено Виконано 

 відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості, (%)  

 відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики, (%) 

 відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики, (%) 

100 

95,9 

97,4 

100 

95,9 

97,4 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 208 



КПКВК МБ 0810180 – Інша діяльність у сфері 

державного управління 

Мета:  Забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень про 

стягнення коштів місцевого бюджету, боржником по яких є департамент соціальної політики 

 

Завдання: Вирішення питання щодо погашення заборгованості по судовим рішенням та 

відновлення проведення платежів по незахищених статтях видатків департаменту соціальної 

політики Житомирської міської ради. Зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень 

 2 163,2 тис. грн – план з урахуванням змін 

  

 2 163,2 тис. грн - виконано (100 %) 



Затверджено Виконано 

 кількість виконаних рішень суду, (од.) 2 2 

 середній розмір суми погашення заборгованості на одне судове рішення щодо 

стягнення коштів, боржником по яких є департамент соціальної політики 

міської ради (тис. грн.) 

 

1 081,6 

 

1081,6 

Затверджено Виконано 

 відсоток виконаних судових рішень до прийнятих, (%) 
100 100 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 225 



КПКВК МБ 0813031 - Надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до законодавства 

Мета:  Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян  (відшкодування вартості проїзду 

один раз на рік до будь-якого пункту Україні і назад автомобільним або залізничним транспортом 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

 

Завдання: Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям 

громадян відповідно до законодавства 

 167,6 тис. грн – план з урахуванням змін 

 

 165,9 тис. грн - виконано (99%) 

 



Затверджено Виконано 

 середня вартість пільгового проїзду один раз на рік, (грн) 

 середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо, (грн) 

 

845,65 

15430,84 

845,65 

15086,50 

Затверджено Виконано 

 питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, (%) 100 100 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 214 



КПКВК МБ 0813032 - Надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 

Мета: Забезпечення надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати  послуг зв’язку 
 

 2,9 тис. грн – план з урахуванням змін 

  

 2,9 тис. грн - виконано (100%) 

 



Затверджено Виконано 

 середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку                      

( користування телефоном), (грн) 

245,01 245,01 

 середня вартість пільгових послуг, (грн) 490,01 490,01 

Затверджено Виконано 

 питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, (%) 100 100 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 225 



КПКВК МБ 0813036 – Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд електротранспортом окремим 

категоріям громадян 

Мета: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду  

 

Завдання: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

електротранспортом 

 1 149,0 тис. грн – план з урахуванням змін 

  

 1 149,0 тис. грн - виконано (100%) 



Затверджено Виконано 

 середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом, 

(грн.) 

95751,67 95751,67 

 середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом, на одного 

пільговика, (грн), в т.ч.:  

115,67 115,67 

-студенти (грн) 85,70 85,70 

-учні (грн) 136,77 136,77 

Затверджено Виконано 

 питома  вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, (%) 100 100 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 225 



КПКВК МБ 0813050 - Пільгове медичне обслуговування 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Мета: Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів , 

безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування 

 

Завдання: Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатне 

зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 458,1 тис. грн – план з урахуванням змін 
  

 458,1 тис. грн - виконано (100 %) 



Затверджено Виконано 

 середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на 

одну особу, (грн/рік) 

1477,74 1980,97 

 середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на 

одну особу, (грн/рік) 

2617,71 3054,00 

Затверджено Виконано 

 відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, (%) 100 100 

 відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного 

зубопротезування, (%) 

100 100 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 240 



КПКВК МБ 0813104 -  Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю 

Мета:  Надання соціальних послуг, в тому числі (комплексних правових, психологічних, освітніх, 

медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованихз на осіб, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, зокрема догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту 

населення. 

 

Завдання: Забезпечення 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 

 21 241,1 тис. грн – план з урахуванням змін 
  

 21 198,6 тис. грн - виконано (99,8 %) 



Затверджено Виконано 

 кількість обслуговуваних осіб  на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, (осіб) 33 42 

 середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром , за 

винятком стаціонарних відділень, на рік (грн) 

3417,70 3410,41 

 поінформованість підопічних центру щодо ефективного використання енергоносіїв (семінари-навчання), (шт) 4 4 

 проведення роз’яснювальної роботи серед працівників центру щодо раціонального споживання енергоресурсів,(шт) 12 12 

 підвищення поінформованості отримувачам послуги, (шт) 12 12 

 проведенння роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до отримувачів соціальних послуг, (шт) 24 24 

 проведенння роз'яснювальної роботи щодо толерантної поведінки до надавачів соціальних послуг, (шт) 

 

 запровадження програм до проведення здорового способу життя, (шт) 

 навчання комп’ютерної грамотності та вивчення іноземних мов для початківців, (шт) 

 середній осяг споживання тепла, (Гкал) 

 середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення, (куб.м) 

 середній обсяг споживання електроенергії, (кВт.год) 

12 

 

48 

24 

0,12 

0,39 

11,53 

12 

 

48 

24 

0,12 

0,39 

11,53 

Затверджено Виконано 

 відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, (%) 99,9 99,9 

 річна економія витрачання енергоресурсів  в натуральному виразі по теплу, (%) 0,1 0,1 

 відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності, (%) 100 100 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 225 



КПКВК МБ 0813105 -  Надання реабілітаційних послуг 

особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 

Мета:  Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів 

соціального захисту населення. Посилання турботи про дітей з інвалідністю, інтеграція їх у 

суспільство. 

 

Завдання: Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що 

належать до сфери органів соціального захисту населення 

 4 427,9 тис. грн – план з урахуванням змін 

  

 4 394,2 тис. грн - виконано (99,2 %) 

 



Затверджено Виконано 

 середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, (грн) 14759,64 14647,23 

 кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні навчальні заклади, (осіб) 86 86 

 кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади, (осіб) 80 80 

 щоквартальне навчання працівників центру щодо раціонального споживання енергоносіїв, (шт) 4 4 

 проведення інформаційних заходів серед працівників центру щодо підвищення рівня толерантності в суспільстві, (шт) 1 1 

 проведення навчальних семінарів серед працівників центру, що сприятимуть підвищенню рівня екологічної свідомості, (шт) 

 середній обсяг споживання тепла, (Гкал) 

 середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення, (куб.м) 

 середній обсяг споживання електроенергії, (кВт.год) 

 середній обсяг споживання природного газу, (куб.м) 

 середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, (грн) 

2 

0,06 

0,36 

14,24 

0,4 

7333,33 

2 

0,06 

0,36 

14,24 

0,4 

7333,33 

Затверджено Виконано 

 відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, (%) 100 100 

 частка дітей з інвалоідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, (%) 28,67 28,67 

 частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, від загальної їх чисельності, (%) 26,67 26,67 

 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу, (%) 0,5 0,5 

 відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності в суспільстві, (%) 

 

 відсоток виконання проведених навчальних семінарів сереред працівників центру, що сприятимуть підвищенню рівня 

екологічної свідомості, (%) 

100 

 

 

100 

100 

 

 

100 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 200 



КПКВК МБ 0813160 - 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 

Мета: Забезпечення 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 

 

Завдання: Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються 

соціальними службами) 

 1 557,0 тис. грн – план з урахуванням змін 
  

 1 551,8 тис. грн - виконано  (99,7 %) 



Затверджено Виконано 

 середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за 

надання соціальних послуг , а саме: 

-особам з інвалідністю I групи, (грн.) 287,65 287,65 

-особам з інвалідністю II групи, (грн.) 191,77 191,77 

-особам з інвалідністю III групи, (грн.) 150,89 150,89 

-фізичним особам, які надають соц.послуги з догляду на непрофесійній основі, (грн.) 583,46 583,46 

Затверджено Виконано 

 питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням 

компенсації, (%) 

100 100 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 225 



КПКВК МБ 0813180 - Надання пільг населенню (крім 

ветеранів війни і праці, військової служби, органів 

внутрішніх справ та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату 

житлово-комунальних послуг 

Мета: Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 

праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату 

житлово-комунальних послуг  
 

 754,5 тис. грн – план з урахуванням змін 

  

 754,5 тис. грн - виконано (100 %) 



Затверджено Виконано 

 питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, (%) 100 100 

Затверджено Виконано 

 середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на 

одного пільговика (учасника АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих,  (грн/місяць)  

 середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на 

одного пільговика (осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору), (грн/місяць) 

 середній розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика 

(бійців-добровольців та членів їх сімей), (грн/місяць) 

260,92 

 

241,77 

 

286,67 

260,92 

 

241,77 

 

286,67 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 225,0 



КПКВК МБ 0813192 - Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів і осіб з 

інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість 

Мета: Забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю та ветеранів війни та праці 

 

Завдання: Забезпечення соціального захисту та надання фінансової допомоги громадським 

організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів для захисту інтересів осіб з  інвалідністю та 

ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство 

 84,7 тис. грн – план з урахуванням змін 

  

 84,7 тис. грн - виконано (100 %) 



Затверджено Виконано 

 

 середні видатки на фінансову підтримку, (грн) 28245,00 28245,00 

 середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, (грн/місяць) 2 353,75 2353,75 

Затверджено Виконано 

 темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного 

розвʼязання соціальних проблем осіб з інвалідністю, у порівнянні з попереднім 

роком, (%) 

100 100 

 

 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 225 



КПКВК МБ 0813210 - Організація та проведення 

громадських робіт  

Мета: Забезпечення організації та проведення громадських та інших 

робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які 

перебувають на обліку в центрі зайнятості для вирішення суспільно-

корисних питань на території Житомирської міської  територіальної 

громади 
 

 49,5 тис. грн – план з урахуванням змін 

  

 49,5 тис. грн - виконано (100 %) 



Затверджено Виконано 

 середні видатки на фінансування однієї організації, що здійснює громадські роботи, 

(грн) 

16493,72 16493,72 

 середні видатки на одну людину залучену до виконання громадських робіт, (грн) 3534,37 3534,37 

Затверджено Виконано 

 динаміка кількості осіб, залучених до виконання громадських робіт, порівняно з минулим 

роком, (%) 

100 100 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 225 



КПКВК МБ 0813221 –   Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 

для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 

11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», та які потребують поліпшення житлових умов 

 
Мета:  Забезпечення житлом окремих категорій  населення 
 

Завдання: Забезпечення грошовою компенсацією за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, 

визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14частини 

другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 

потребують поліпшення житлових умов 

 7 190,9 тис. грн – план з урахуванням змін 
 

 7 190,9 тис. грн - виконано (100%) 



Затверджено Виконано 

 середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), (тис.грн) 

 середня вартість 1 кв.м.  придбаного житла, (грн.) 

 середня площа придбаного житла на одну сім`ю, (м.кв.) 

1438,2 

17 086,50 

84,17 

1438,2 

17 086,50 

84,17 

Затверджено Виконано 

 частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які 

потребують поліпшення житлових умов,  (%) 

100 100 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 225 



КПКВК МБ 0813222 –  Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю 

внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових 

дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 

 
Мета: Забезпечення житлом окремих категорій  населення 
 

Завдання: Забезпечення грошовою компенсацією за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та 

визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або 

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 

 1 534,7 тис. грн – план з урахуванням змін 
 

 1 534,7 тис. грн - виконано (100%) 



Затверджено Виконано 

 середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), (тис.грн.) 

 середня вартість 1 кв.м.  придбаного житла, (грн.) 

 середня площа придбаного житла на одну сім`ю, (м.кв.) 

1534,7 

17 086,50 

89,82 

 

1534,7 

17 086,50 

89,82 

Затверджено Виконано 

 частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю, які 

потребують поліпшення житлових умов, (%) 

100 100 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 225 

 



КПКВК МБ 0813242 – Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 

Мета:  Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян. Здійснення заходів, що 

спрямовуються на підвищення рівня життя малозахищених верств населення шляхом надання 

соціальної підтримки, адресної матеріальної допомоги. 

 

Завдання: Забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальний захист та 

соціальне забезпечення.Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги з урахуванням рівних 

прав та можливостей для обох статей (жінок та чоловіків) 

 20 338,0 тис. грн – план з урахуванням змін 

  

 20 258,5 тис. грн - виконано (99,6 %) 



Затверджено Виконано 

 середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу, (грн) 2920,02 2903,98 

 вартість одного безоплатного обіду, (грн) 40,00 40,00 

 середній розмір допомоги  на  поховання окремим категоріям громадян на 1 особу, (грн) 6096,04 6096,04 

 середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка  

зобов"язалась поховати померлого, (грн) 
2072,75 2072,75 

 середній розмір допомоги на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію,віком від 14 років (грн) 190954,77 190954,77 

 середній розмір допомоги на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста 

Житомира, (грн) 
47230,00 47230,00 

 середній розмір на одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилось 100 і більше років, (грн) 1000,00 1000,00 

 середня вартість путівки (лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС), (грн) 13248,57 13248,57 

 на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення, (грн) 

 

818000,00 

 

817668,05 

 вартість послуги лазні, (грн) 80,00 80,00 

 середній розмір допомоги на лікування та медичну реабілітацію учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, (грн)  

 

1031,80 

 

1031,80 

 середній розмір допомоги на забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян, які проживають 

в негазифікованих будинках, (грн) 

 

1450,00 

 

1450,00 

 середні витрати фінансової підтримки на реалізацію соціальних проєктів громадськими та благодійними організаціями 

Житомирської міської територіальної громади, спрямованої на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх 

до активного способу життя та довголіття,  (грн) 

 

8498,35 

 

16996,70 

 середні витрати на придбання квіткової продукції для проведення державних, ювілейних та святкових дат окремим категоріям 

осіб на 1 -го отримувача,  (грн) 
55,38 55,38 



Затверджено Виконано 

 відсоток громадян, які отримали адресну матеріальну допомогу, (%) 100 100 

 

 відсоток бездомних осіб, охоплених соціальними послугами до загальної кількості 

бездомних осіб, які потребують надання соціальних послуг, (%) 

 

100 

 

100 

 

 динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну 

допомогу (порівняно з минулим роком), (%) 

 

98,2 

 

98,2 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 232 



КПКВК МБ 0817363 –    Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

Мета:  Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

 

Завдання: Забезпечити придбання спеціальних автомобілів для перевезення громадян з обмеженими 

фізичними можливостями 

 2 800,0 тис. грн – план з урахуванням змін 

 

 2 400,0 тис. грн - виконано (85,7%) 



Затверджено Виконано 

 середні витрати на придбання однієї одиниці спеціальних 

автомобілів для перевезення громадян з обмеженими фізичними 

можливостями, (грн.) 

1 400,00 1 200,0 

Затверджено Виконано 

 рівень забезпечення спеціальними автомобілями для 

перевезення громадян з обмеженими фізичними 

можливостями, (%) 

100 100 

Кількість нарахованих балів за результатами аналізу ефективності – 201  



Дякуємо за увагу! 


