
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

98,0 0,0 0,0

1.1.2. Надання фінансової підтримки молодіжним, 

дитячим громадським організаціям за рахунок коштів 

на виконання депутатських повноважень

0 0,0 #ДЕЛ/0!

1.2 Проведення акцій, фестивалів, концертів, конкурсів 

у різних жанрах мистецтва, виставок молодих митців, 

спрямованих на забезпечення творчих ініціатив молоді 2021-2025

Управління міської 

ради: у справах сім’ї, 

молоді та спорту, освіти

140,0 10,9 7,8

Спільно з ММГО «Християнська спілка 

молоді «ІМКА» Житомира» в січні 2021 року 

реалізовано проєкт «Фестиваль колядок і 

щедрівок «Янголи віншують» онлайн» та 

проведено звітну зустріч та відзначення 

обдарованої молоді за успішну реалізацію 

проєктів у 2020 році

Заплановані заходи будуть проводитися після 

закінчення карантинних заходів 

№   

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.

2021-2025

Звіт

Міської   цільової соціальної програми "Житомирська міська  об'єднана територіальна  громада - територія  самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 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 %

Виконавці

Річний 

обсяг 

фінансуван

ня тис. грн 

за   2021 рік
Дата і номер рішення міської ради

1. Виконання заходів Програми з питань реалізації молодіжної політики

Термін реалізації Програми ______2021-2025 роки_________________________________________________________________________________________

 Ковальчук І.А., Сікайло Л.М.

яким затверджено Програму та зміни до неї 21.12.2020  № 40 _________________________________________________________________________________



1.3 Стимулювання молоді шляхом надання грантів 

Житомирського міського голови для обдарованої 

молоді

2021-2025

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

190,0 0,0 0,0

18.02.2021 проведено засідання експертної 

ради з висунення претендентів на отримання 

грантів для обдарованої молоді. На розгляд 

було подано 24 проєкти.  Розпорядженням 

міського голови від 26.02.2021 №155 "Про 

призначення грантів для обдарованої молоді 

на 2021 рік" гранти отримали 9 молодих 

людей на загальну суму 190, 0 тис. грн. В 

березні 2021 року проведено навчання для 

молодих людей, які отримали гранти. Із квітня 

місяця розпочнеться реалізація проєктів.

1.4 Призначення стипендій міського голови для кращих 

студентів вищих навчальних закладів 
2021-2025

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

48,0 0,0 0,0
Стипендії міського голови призначатимуться 

відповідно до Положення до Дня молоді.

1.5 Організація та проведення заходів до Дня молоді 2021-2025

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради спільно з   

громадськими 

молодіжними 

організаціями (за 

згодою)

50,0 0,0 0,0 Заходи відбудуться у червні 2021 року

1.6 Проведення заходів до Дня студента 2021-2025

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради спільно з 

громадськими 

молодіжними 

організаціями, вищими 

учбовими закладами І-

ІV рівнів акредитації (за 

згодою)

20,0 0,0 0,0 Заходи відбудуться в листопаді 2021 року

1.7.  Проведення навчання (тренінги, семінари, круглі 

столи тощо) для лідерів та активістів молодіжних 

громадських організацій, організаторів молодіжного 

руху,  щодо впровадження  ґендерного підходу у 

професійну діяльність

2021-2025

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

2,0 0,0 0,0
Навчання для лідерів молодіжних організацій 

заплановано на жовтень 2021 року.

1.8. Проведення опитування щодо рівня задоволеності  

дівчат/жінок та хлопців/чоловіків різних вікових груп 

стосовно розвитку сфери молодіжної політики.

2021-2025

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Опитування буде проводитися в наступні 

роки.



1.9.  Проведення опитування щодо вивчення потреби і 

запитів молоді (дівчат/жінок і хлопців/чоловіків різного 

віку) щодо  розвитку молодіжної політики у 

Житомирській міській ОТГ. 

2021-2025

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

3,0 0,0 0,0
Опитування буде проводитися у ІІ кварталі 

2021 року

1.10.  Організація діяльності молодіжної громадської 

ради 
2021-2025

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
У зв'язку з карантинними обмеженнями 

заходи не проводилися

1.11.  Інформування молоді про роботу органів 

місцевого самоврядування шляхом організації освітньої 

молодіжної програми «Житомирська муніципальна 

школа місцевого самоврядування» та забезпечення 

навчального процесу

2021-2025

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

7,0 0,0 0,0

Прийнято рішення виконавчого комітету 

міської ради   від 17.02.2021 №103 "Про 

організацію роботи Житомирської освітньої 

муніципальної молодіжної програми "Школа 

місцевого самоврядування" у 2021 році. 

Заняття пданується розпочати після 

завершення карантину.

2

Розширити участь 

молоді у становленні 

громадянського 

суспільства, 

формування її 

громадянської позиції 

та національно-

патріотичної 

свідомості.

2.1 Організація заходів з патріотичного виховання та 

формування у молоді моральних цінностей
2021-2025

Управління у справах 

сім'ї, дітей та молоді 

міської ради

220,0 26,0 11,8

Проведено: спільно з БФ «Надія Є»

проведено культурно-просвітницький проєкт

«Живий мандруючий музей», присвячений 150-

річчю від Дня народження Лесі Українки та

спільно з КУ «Пластовий молодіжний центр»

міської ради - квест «День звитяги»,

присвячений 103 річниці з дня визволення

міста Житомира від більшовицьких окупантів

підрозділами Армії Української Народної

Республіки на чолі з полковником Петром

Болбочаном

2.2. Утримання Пластового молодіжного центру, що є 

комунальною власністю міської ради, метою діяльності 

якого є реалізація державної політики у сфері 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

м. Житомира

2021-2025

Управління у справах 

сім'ї, дітей та молоді 

міської ради спільно з 

Пластовим молодіжним 

центром міської ради

506,8 112,6 22,2

У І кварталі 2021 року продовжено реалізацію 

проєкту «Оn line марафон» (проект 

започаткований в березні 2020 р.):

А) Серія відеороликів «Різдвяна свічечка» ;

Б) Серія дописів (про Тараса Шевченка та 

Романа Шухевича). 

Проведено: Конкурс «On line Шевченкіада», 

творчий вечір присвячений пам’яті Героїв 

Крут,  вишкіл пластової ідеологічної 

підготовки «Крин», історичний квест 

вулицями міста «День звитяги».

Взяли участь у загальноміських заходах: з 

нагоди Дня Соборності та Дня пам’яті Героїв 

Небесної сотні.



3

Популяризувати 

підприємництво в 

молодіжному 

середовищі, 

заохочення та 

підтримка 

підприємницьких 

ініціатив молоді, 

сприяння розвитку 

підприємницьких 

навичок, зайнятості 

молоді

3.1 Проведення навчання для молоді з питань 

написання бізнес-планів  підприємницької діяльності 
2021-2025

Управління міської 

ради: у справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

освіти, громадські 

організації (за згодою)

2,0 0,0 0,0
Навчання буде проведено після карантинних 

заходів

3.2 Проведення   міського  конкурсу бізнес-планів 

підприємницької діяльності серед молоді
2021-2025

Управління міської 

ради: освіти, у справах 

сім’ї, молоді та спорту

3,0 0,0 0,0

Міський конкурс бізнес-планів 

підприємницької діяльності серед молоді 

заплановано на осінь 2021 року.

3.3.  Проведення акцій, семінарів, засідань, «круглих 

столів», виставок, ярмарок тощо, спрямованих на 

вирішення питання зайнятості молоді

2021-2025

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради спільно з 

громадськими 

організаціями (за 

згодою)

15,0 0,0 0,0

Заходи будуть проведені після закінчення

карантинних  заходів.

4

Сприяти  набуттю 

молодими людьми 

знань, навичок та інші 

компетентності поза 

системою формальної  

освіти

4.1 Проведення семінарів, семінарів-тренінгів, засідань, 

«круглих столів», конференцій, форумів, відзнак тощо 

спрямованих на інтелектуальний розвиток молоді

2021-2025

Управління у справах 

сім'ї, дітей та молоді 

міської ради

47,0 0,0 0,0

Проведено онлайн-вікторину до Дня Святого

Валентина

5

Популяризувати 

здоровий спосіб 

життя серед молоді

5.1 Проведення заходів з популяризації та утвердження 

здорового і безпечного способу життя та культури 

здоров'я серед молоді

2021-2025

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

14,0 0,0 0,0
Заходи будуть проведені після закінчення 

карантинних  заходів.

5.2  Підготовка та розповсюдження інформаційних 

матеріалів  через різні доступні канали комунікації та  

проведення  профілактичної роботи з попередження 

негативних явищ у молодіжному середовищі та 

утвердження здорового способу життя 

2021-2025

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради, 

Житомирський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді

7,0 0,0 0,0

Проводиться розробка  інформаційних 

матеріалів  з питань  попередження 

негативних явищ у молодіжному середовищі 

та утвердження здорового способу життя 



5.

5.3 Організація та проведення групових заходів  та 

соціальних акцій з утвердження цінностей здорового 

способу життя та розвитку волонтерства 2021-2025

Управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту 

міської ради, 

Житомирський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді

5,0 0,0 0,0

Заходи будуть проведені після закінчення 

карантинних  заходів.

6

Заохотити молодь до 

участі   в житті міста 

та суспільства 

загалом за допомогою 

інформаційних, 

комунікаційних  

технологій та інших 

форм роботи

6.1.Інформування молоді про заходи/послуги у сфері 

молодіжної політики з урахуванням різноманітних 

доступних каналів комунікації для різних груп жінок та 

чоловіків (дівчаток, хлопчиків)

2021-2025

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Вся інформація про роботу управління у 

справах сім'ї, молоді та спорту міської ради  та 

послуги, що надаються управлінням розміщені 

на сайті міської ради та на сторінці управління 

у справах сім'ї, молоді та спорту у Фейсбуці

6.2. Проведення інформаційно - роз'яснювальної роботи 

серед молоді про ощадливе споживання енергетичних 

ресурсів і води, розвиток відновлюваних джерел енергії 

та захист клімату для формування свідомого ставлення 

до довкілля, енергозбереження та енергоефективності.

2021-2025

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради спільно з 

міським культурно-

спортивним центром 

міської ради та  

громадськими 

організаціями (за 

згодою)

26,9 0,0 0,0 Проводиться на постійній основі

6.3.. Проведення інформаційних кампаній, створення 

соціальної реклами для залучення дівчат та хлопців до 

громадянської активності на основі нестереотипних 

підходів на основі паритетного представлення образів 

жінок/дівчат та чоловіків/хлопців у наочних матеріалах 

(рекламі, брошурах, плакатах тощо). 

2021-2025

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! У 2021 році не фінансується

897,9 36,9 4,1

506,8 112,6 22,2

Начальник управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради    І.А. Ковальчук

З загального фонду ПЛАСТ

з загального фонду на здійснення заходів



23 Продовження додатка

Виконання Житомирським міським центром соціальни служб міської ради Цільовоїсоціальної програми "Житомирськ міська обёєднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім' " на 2021-2025 роки за І квартал 2021 року

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Забезпечити 

підтримку 

дітей, сімей 

пільгових 

категорій

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради 44,0
Забезпечення участі дітей пільгових 

категорій у новорічних святах

Житомирський міський 

центр соціальних 

служб міської ради, 

служба (управління)у 

справах  дітей міської 

ради

30,0 0,0 0,0 Заплановані заходи  у 4 кварталі 21р.

4.1. Утримання Житомирського 

міського центру соціальних служб 

міської ради, що проводить соціальну 

роботу з сім`ями, дітьми та молоддю, 

які мають ризик потрапляння чи 

перебування у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонної 

2021-

2025

Житомирський міський 

центр соціальних 

служб міської ради Міський 

бюджет 
6714,3 1252,3 18,7

Забезпечення діяльності Житомирського 

міського центру соціальних служб міської 

ради

4.2 Надання соціальних послуг 

кандидатам у прийомні батьки та 

батьки-вихователі та здійснення  

соціального супроводження  дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, влаштованих у сімейні 

форми виховання структурним 

підрозділом Житомирського міського 

центру соціальних служб міської ради 

"Служба соціальної підтримки дітей-

сиріт, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, 

попередження раннього соціального 

сирітства" 

2021-

2025

Житомирський міський 

центр соціальних 

служб міської ради

Міський 

бюджет 
3,0 0,5 16,7

Проведено 3 групові заходи на базі

дитячих будинків сімейного типу з метою

підвищення рівня соціальної адаптації до

самостійного життя дітей -вихованців

(охоплено 28 осіб)

Відсоток 

виконання, %

Х. Основні заходи  цільової соціальної програми "Житомирська міська  об'єднана територіальна  громада - територія  самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки з питань 

сімейної  політики

№   

з\п
Завдання

Зміст заходів Термін 

виконанн

я

Виконавці
Джерела 

фінансування

Обсяги фінансування по роках, тис. грн
Очікуваний результат

План 2021 Факт 2021

1.9  Забезпечення проведення 

новорічних заходів для сімей пільгових 

категорій міста

  

2021-2025

Місцевий  

бюджет, інші 

джерела 

фінансування
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 4.5 Проведення соціальної роботи з 

сім'ями, дітьми та молоддю (надання  

соціальних послуг жінкам і чоловікам, 

відповідно до визначених потреб, 

виявлення отримувачів соціальних 

послуг, проведення оцінювання потреб 

сімей\осіб, які належать до вразливих 

груп населення, ведення їх обліку, 

здійснення заходів щодо запобігання 

потрапляння у складні життєві 

обставини, мінімізація чи подолання 

складних життєвих обставин, 

відповідно до державних стандартів 

соціальних послуг) структурним 

підрозділом  Житомирського міського 

центру соціальних служб міської ради " 

Служба соціальнорї підтримки сім'ї" 

2021-

2025

Житомирський міський 

центр соціальних 

служб міської ради, 

служба (управління) у 

справах дітей міської 

ради, управління у 

справах сім'ї, молоді та 

спорту,  освіти,  

охорони здоров’я 

міської ради

Місцевий  

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

50,0 0,0 0,0

На обліку сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, перебуває 

433 сім'ї , в них 644 дитини. Проведено 

359 оцінок пготреб сімей, виявлено 36 

сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. Під соціальним супроводом 

перебуває 65сімей, в них 130 дітей, їм 

надано 1009 соціальних послуг. Послугою 

консультування охоплено 376 сімей, 

послугою соціальної профілактики - 39 

сімей, представництво інтересів- 16 

сімей\осіб, інформуванням - 809 

сімей\осіб, гуманітарною допомогою 

охоплено 139 сімей\осіб.

4. 6. Організація надання особам, які 

постраждали від домашнього 

насильства, та особам, які постраждали 

від насильства за ознакою статі, 

комплексної соціальної допомоги та 

проведення просвітницької роботи 

щодо  рівних прав та можливостей 

отримання допомоги

2021-

2025

Житомирський міський 

центр соціальних 

служб міської ради, 

служба (управління) у 

справах дітей міської 

ради, управління  у 

справах сім'ї, молоді та 

спорту, освіти, охорони 

здоров’я міської ради

Місцевий  

бюджет, інші 

джерела 

фінансування

-

Забезпечується негайне реагування на

повідомлення щодо випадків домашнього

насильства з наданням первинної

психологічної допомоги та інформації

про права особам, які постраждали від

домашнього насильства та насильства за

ознакою статі: соціальною роботою

охоплено 27 сімей, проведено 26 оцінок

потреб сімей, надано 26 консультувань, у

тому числі 5 дітям.

4.8 Надання соціальних послуг дітям -

сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, та особам з 

їх числа структурним підрозділом 

Житомирського міського центру 

соціальних служб міської ради "Служба 

соціальної підтримки дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, попередження раннього 

соціального сирітства"  

2021-

2025

Житомирський міський 

центр соціальних 

служб міської ради, 

департамент соціальної 

політики міської ради, 

відділ по обліку та 

розподілу жилої площі 

міської ради

Місцевий  

бюджет, інші 

джерела 

фінансування

3,0 0,5 16,7

Заплановано проведення 2 групових

заходів на базі ПТНЗ - круглих столів з

висвітлення соціальноправових питань

для випускників ПТНЗ з числа дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського

піклування, з метою підвищення рівня

соціальної адаптації до самостійного

життя ( у зв'язку з карантинними

обмеженнями перенесено на квітень)
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4.10  Здійснення соціальної роботи із 

запобігання ранньому соціальному 

сирітству (надання соціальних послуг 

та організація групової роботи для 

цільової категорії жінок та сімей) 

структурним підрозділом 

Житомирського міського центру 

соціальних служб міської ради "Служба 

соціальної підтримки дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, попередження раннього 

соціального сирітства" 

2021-

2025

Житомирський міський 

центр соціальних 

служб міської ради, 

управління охорони 

здоров'я міської ради,   

служба (управління) у 

справах дітей міської 

ради,  громадські 

організації  (за згодою)

Місцевий  

бюджет, інші 

джерела 

фінансування

2,0 0 0,0

Забезпечується соціальна робота щодо 

попередження відмов від новонароджених 

дітей та підвищення рівня відповідального 

та усвідомленого батьківства  у сім'ях, які 

мають або планують мати дітей, відмов 

від дітей не зареєстровано

4.11.  Забезпечення функціонування 

структурного підрозділу 

Житомирського міського центру 

соціальних служб міської ради "Центр 

соціальної роботи з учасниками 

АТО/ООС, внутрішньо переміщеними 

особами та їх сім’ями, сім’ями 

загиблих при виконанні службових 

обов’язків" (утримання Центру, 

організація індивідуальної соціальної 

роботи, групових заходів, заходів, 

пов'язаних з відзначенням пам'ятних 

дат  та державних свят  )

2021-

2025

Житомирський міський 

центр соціальних 

служб міської ради, 

відділи та управління 

ЖМР, громадські 

організації (за згодою)

Місцевий  

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

300,0 17,6 5,9

Соціальною роботою охоплено 508  учасників 

АТО/ООС та членів  їх  сімей, та 18 осіб з числа 

внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей: 

здійснюється соціальний супровід 11сімей 

зазначених категорій, проведено 71 

кеонсультування, 13 особам надано послугу  

представництва інтересів, 146 сімей/осіб 

охоплено наданням натуральної допомоги; 

проведено 2 заняття групи взаємопідтримки  

матерів загиблих учасників АТО/ООС, 

надаються послуги адресного привітання членів 

родин загиблих \померлих учасників АТО/ООС 

та покладання квітів до могил загиблих 

учасників АТО/ООС до пам'ятних та державних 

дат; проводиться робота щодо залучення 

військовослужбовців, ветеранів до проодження 

курсів з підвищення кваліфікації на базі 

Хмельницького НУ за програмою 

перепідготовки "НАТО-УКРАЇНА", проведено 

роботу з виготовлення та розміщення біл борду 

до річниці загибелі загиблого учасника ООС 

Золіна Олексія

5

Забезпечити 

інформування 

населення про 

шляхи 

подолання 

соціальних 

проблем через 

різні доступні 

канали 

комунікації

5.1 Створення соціальної реклами 

(роздаткової та зовнішньої)  у вигляді  

інформаційних листівок,  буклетів, 

плакатів, сіті-лайтів, білбордів, 

тематичних  відео-роликів для 

розміщення у ЗМІ (телебачення, радіо, 

інтернет-ресурси)

2021-

2025

Житомирський міський 

центр соціальних 

служб міської ради, 

управління по зв’язках 

з громадськістю; 

громадські організації 

(за згодою)

Місцевий  

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

20,0 0,0 0,0 Заплановано у наступних кварталах
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5.2   Розповсюдження зовнішньої 

соціальної реклами

2021-

2025

Житомирський міський 

центр соціальних 

служб міської ради, 

управління по зв’язках 

з громадськістю 

міської ради,  

громадські організації 

(за згодою)

Місцевий  

бюджет, інші 

джерела 

фінансування

-

Розповсюджено 550 екземплярів 

інформаційно- просвітницьких матеріалів 

з метою підвищення рівня 

поінформованості громади з соціально-

важливих       питань

6

Сприяти 

утвердженню 

позитивних 

життєвих 

цінностей, 

формуванню 

відповідального 

батьківства у 

сім'ях з дітьми 

6.1   Здійснення соціальної роботи 

(надання соціальних послуг, 

зорієнтованих на жінок і чоловіків\їх 

групи, та організація  групових заходів) 

з сім'ями, у яких виховуються діти з 

девіантною поведінкою, мають 

конфлікт із законом, та осіб, які 

повертаються з місць позбавлення волі, 

засудженими до покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, та 

членами їх сімей структурним 

підрозділом Житомирського міського 

центру соціальних служб міської ради     

"Служба соціально-профілактичної 

роботи"

2018-2020

Житомирський міський 

центр соціальних 

служб міської ради,  

служба (управління)у 

справах дітей міської 

ради,  освіти, охорони 

здоров'я міської ради; 

держввні заклади та 

установи,  громадські 

організації (за згодою)

Місцевий  

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

27,0 0,6 2,2

Проведено11 індивідуальних та групових 

профілактичних заходів з метою 

зменшення негативних явищ у 

підлітковому та молодіжному середовищі 

на базі Відділення Клініка дружня до 

молоді, Центру пробації, міського центру 

соціальних служб міської ради( охоплено 

37 осіб) 

Загальна потреба в коштах на заходи 

державної політики з питань сім'ї 

КПКВК 1113123
Всього 229,0

з загального фонду 7378,3

з спеціального фонду та інших 

джерел фінансування
 

7149,3

Загальна потреба в коштах на  

утримання та забезпечення 

діяльності  центрів соціальних служб   

КПКВК 1113121 Всього

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту 

міської ради

Керуючий справами                                                                                                                                              

1271,5



1 2 3 4 5 7 9 11 15

1.

 Забезпечити 

формування  

відповідального 

батьківства та 

культури сімейних 

стосунків

1.1 Забезпечення підтримки діяльності громадських 

організацій, окремих громадян, діяльність яких 

спрямована на реалізацію державної політики з 

питань сім’ї

2021-2025 Управління міської ради у справах сім’ї, 

молоді та спорту

44,4 13,2 29,7 Спільно з ЖОГО «Діти Сонця» реалізовано проєкт 

«Підвищення рівня прийняття та толерантності дітей 

та  дорослих з синдромом Дауна «Вони мають змогу 

бути невід’ємною частиною своєї громади» впродовж 

березня 2021 року на базі підліткового клубу 

«Пролісок» міського культурно-спортивного центру 

міської ради  та ради спільно з  благодійним фондом 

«Фундація волонтери без кордонів» реалізується 

проект «Соціальна майстерня для людей з 

інвалідністю «Скринька можливостей».

1.2 Проведення  інформаційної кампанії, спрямованої 

на популяризацію  здорового  способу  життя  та  

збереження  репродуктивного здоров'я, формування 

культури сімейних стосунків, підвищення 

відповідальності батьків за виховання дітей 

2021-2025 Житомирський міський центр 

соціальних служб міської ради, 

управління міської ради: у справах сім’ї, 

молоді та спорту, управління по 

зв’язках з громадськістю 

10,0 0,0 0,0 Діяльність проводиться на постійній основі

1.3 Проведення заходів,    фестивалів, конкурсів, 

виставок тощо з метою   відродження   та   

збереження національних  сімейних  традицій  і 

цінностей

2021-2025 Управління міської ради:  у справах 

сім’ї, молоді та спорту, освіти, 

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської ради

26,0 0,0 0,0 Заходи заплановані з травня 2021 року

1.4 Продовження роботи з  подання кандидатур жінок, 

які народили та виховали до 8 річного віку п’ятьох і 

більше дітей, на відзнаку почесним званням України 

«Мати-героїня»  та забезпечення вручення посвідчень 

та нагрудних знаків «Мати-героїня»

2021-2025 Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту міської ради

1,0 0,0 0,0 Діяльність проводиться на постійній основі

1.5  Забезпечення проведення заходів до Дня матері, 

Міжнародного дня сім’ї,  Дня родини,   Дня батька

2021-2025 Управління міської ради: у справах 

сім'ї, молоді та спорту освіти, 

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської ради

30,0 0,0 0,0 Заходи заплановані з травня 2021 року

№   

з\п
Завдання

Зміст заходів

Термін 

виконання
Інформація про виконання

Річний обсяг 

фінансування 

тис. грн 

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді тис. грн 

Відсоток 

виконання 

заходу %

Виконавці

яким затверджено Програму та зміни до неї 21.12.2020  № 40 _________________________________________________________________________________

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

. Виконання заходів Програми з питань реалізації  сімейної політики     

Дата і номер рішення міської ради

за    2021 рік

Термін реалізації Програми ______2021-2025 роки_________________________________________________________________________________________

Звіт

 Міської   цільової соціальної програми "Житомирська міська  об'єднана територіальна  громада - територія  самореалізації молоді та підтримки сім'ї" 

про результати виконання

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



1.6.Забезпечення діяльності  проєкту  "Клуб 

багатодітних матерів Житомира"

2021-2025 Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту міської ради

2,0 0,0 0,0 Проведено онлайн мастер-класу в рамках проєкту

1.7  Проведення благодійних акцій  «Народини» 

(народження трійні, десятої і більше дитини в родині  

тощо) 

2021-2025 Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту, охорони здоров’я міської ради

3,6 0,0 0,0 Захід проводиться за потреби

1.8  Забезпечення проведення заходів до  Дня захисту 

дітей

2021-2025 Служба у справах дітей міської ради, 

управління міської ради: освіти,  у 

справах сім'ї, молоді та спорту, 

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської ради

8,0 0,0 0,0 Заходи будуть проведені в червні  2021 року

1.9  Забезпечення проведення новорічних заходів для 

сімей пільгових категорій міста

 


2021-2025 Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту міської ради

44,0 0,0 0,0 Заходи будуть проведені в грудні 2021 року

1.10  Проведення загальноміських заходів для 

пільгових категорій сімей до свята Першого дзвоника 

2021-2025 Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту міської ради, служба у справах 

дітей міської ради,  Житомирський 

міський центр соціальних служб міської 

ради

36,0 0,0 0,0 Заходи будуть проведені в серпні 2021 року

2

Забезпечити 

системний облік 

багатодітних сімей 

2.1 Ведення Єдиного обліку багатодітних сімей 2021-2025 Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту міської ради

3,0 0,0 0,0 Діяльність проводиться на постійній основі. За І 

квартал опрацьовано 205 звернень багатодітних 

сімей.

2.2  Організація роботи з видачі посвідчень батьків та 

дитини з багатодітної сім’ї 

2021-2025 Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту міської ради

3,0 0,0 0,0 Діяльність проводиться на постійній основі. 

Виписано за І квартал  52 - батьківських посвідчення 

та 135 дитячих посвідчень.     

3

Сприяти 

інтегруванню людей 

з інвалідністю в 

суспільні процеси

3.1  Проведення благодійних  заходів, фестивалів  для 

осіб з інвалідністю.

2021-2025 Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту міської ради,   Житомирський 

міський центр соціальних служб міської 

ради, управління  освіти міської ради; 

громадські організації, благодійні 

фонди (за згодою)

12,0 0,0 0,0 Заходи заплановані на 4 квартал

4

3.2 Забезпечення діяльності гуртків за інтересами для 

дітей та молоді з інвалідністю.

2021-2025 Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту міської ради спільно з міським 

культурно-спортивним центром міської 

ради

6,0 0,0 0,0 Діяльність проводиться на постійній основі

6 Всього 229,0 13,2
5,8

І.А. КовальчукНачальник управління  у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради


