
Додаток до листа

___________________ № _______

Відповідальний виконавець Програми    Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Термін реалізації Програми  2021-2025 роки

№ з/п Пріоритетні завдання Зміст заходів Термін виконання Виконавці

Орієнтовний обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

Річний обсяг 

фінансування (з 

урахуванням змін), 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано у 

звітному періоді, 

тис.грн.

Відсоток 

виконання заходу, 

%

Інформація про виконання, або причини 

невиконання заходу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1. Надання одноразової грошової виплати 

Житомирського міського голови
2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради, 

громадські об'єднання  

Житомирської міської 

територіальної громади

635,0 635,0 484,0 76,2

Відповідно до клопотань керівників 

громадських об'єднань Житомирської міської  

територіальної громади, інших закладів та 

установ надано грошову  допомогу 351 особі

1.1.2. Надання адресної матеріальної допомоги 

пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим 

верствам населення та іншим категоріям громадян 

Житомирської міської  територіальної громади; в тому 

числі надання одноразової адресної матеріальної 

допомоги сім’ям військовослужбовців, які загинули 

або померли внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних під час виконання обов’язків 

військової служби (службових обов'язків)в зоні 

АТО/ООС під час безпосередньої участі в ній, в 

розмірі 100,0 тис.грн.

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради, 

громадські об'єднання  

Житомирської міської 

територіальної громади

5549,3 5549,3 2 608,5 47,0
За І півріччя 2021 року адресну матеріальну 

допомогу отримали 1183 особи

1.1.3. Надання допомоги за рахунок коштів на 

виконання депутатських повноважень (забезпечення 

потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів 

міської ради) згідно розпоряджень міського голови про 

надання адресних соціальних допомог громадянам 

Житомирської міської територіальної громади за 

рахунок коштів для забезпечення потреб виборчого 

округу

2021
Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
2774,7 1 576,7 1 536,9 97,5

Матеріальну допомогу за рахунок коштів на 

виконання депутатських повноважень 

отримали  255 осіб

1.1.4.Щомісячна адресна матеріальна допомога 

громадянам, які мають почесне звання "Заслужений 

донор України"
2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
12,0 12,0 6,0 50,0

Щомісячну адресну матеріальну допомогу 

отримують 2 особи, які мають почесне звання 

"Заслужений донор України" 

1.1.5. Надання адресної допомоги багатодітним 

родинам, які мають шість і більше дітей (на 

неповнолітніх дітей)
2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
236,0 230,0 230,0 100,0

 Адресну допомогу багатодітним родинам, які 

мають шість і більше дітей (на неповнолітніх 

дітей), отримали 42 родини

Дата і номер рішення міської ради  від 24.12.2020 року №35, зі змінами

Звіт

про результати  виконання

Комплексної  Програми соціального захисту населення  Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

За І півріччя 2021 року

1. Виконання заходів Програми

1.1. Забезпечити надання 

адресних соціальних допомог

1.



1.1.6. Надання щомісячної адресної допомоги на дітей 

в сім'ях, в яких народилась трійня, в розмірі 50% 

прожиткового мінімуму відповідної вікової категорії 

на кожну дитину до досягнення 3-х річного віку
2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
35,6 35,6 0,0 0,0

Щомісячна адресна матеріальна допомога буде 

виплачуватись відповідно до звернень 

заявників

1.1.7. Надання одноразової адресної допомоги на 

відшкодування вартості житлово-комунальних послуг 

особам з інвалідністю  1 та 2 групи по зору 2021
Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
1534,5 1 431,0 1 219,5 85,2

Надано одноразову допомогу 271 особам з 

інвалідністю 1 та 2 групи по зору

1.1.8. Надання адресної допомоги хворим з хронічною 

нирковою недостатністю, які отримують програмний 

гемодіаліз, для часткового відшкодування витрат 

вартості медикаментів, інших супутніх матеріалів 

(згідно інформації управління охорони здоров'я міської 

ради)

2021
Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
336,2 213,3 0,0 0,0

Фінансування буде здійснюватись відповідно 

до потреби

1.1.9. Надання щомісячної грошової компенсації 

витрат на транспортування  хворим, які страждають на 

ниркову недостатність, мають значні обмеження 

життєдіяльності та потребують транспортування для 

проведення процедури гемодіалізу від місця 

проживання до місця надання послуг і в зворотному 

напрямку, у місті Житомирі (згідно інформації 

управління охорони здоров'я міської ради)

2021
Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
252,0 198,0 50,4 25,5

Здійснено 48 виплат адресної  допомоги 

хворим, які страждають на ниркову 

недостатність, та потребують транспортування

1.1.10. Надання допомоги на поховання окремих 

категорій громадян 2021
Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
140,5 130,9 86,3 65,9 Допомогу одержали 11  осіб

1.1.11. Надання допомоги на поховання деяких 

категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого 

або особі, яка зобов’язалась поховати померлого
2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
400,7 373,4 282,6 75,7  Допомогу на поховання надано 125 особам

1.1.12. Надання одноразової грошової виплати особам, 

яким виповнилось 100 і більше років 2021
Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
15,0 15,0 5,0 33,3

Одноразову грошову виплату отримали 3 

особи

1.1.13. Надання адресної матеріальної допомоги 

хворим на фенілкетонурію, старшим 14 років,  на 

придбання лікувального харчування 2021
Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
6592,3 2 894,0 1 177,0 40,7

Адресна матеріальна  допомога надається 14 

особам, хворим на фенілкетонурію, старшим 

14 років,  на придбання лікувального 

харчування

1.1.14. Забезпечення виплати поштових видатків для 

отримання адресних соціальних допомог
2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
28,4 26,5 5,4 20,4

Кошти використовувались відповідно до заяв 

отримувачів допомог через поштові відділення

1.1. Забезпечити надання 

адресних соціальних допомог

1.



2.1.1. Проведення святкових обідів до державних та 

визначних дат 2021
Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
23,8 22,2 0,0 0,0 Захід проводиться відповідно до потреби

2.1.2. Надання додаткових послуг лазні та перукарень 

міста до Дня пам’яті та примирення,  Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, Міжнародного Дня 

людей похилого віку, Дня ветерана та Міжнародного 

дня людей з інвалідністю 

2021
Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
5,3 4,9 0,0 0,0 Послуга лазні надається відповідно до потреби

2.1.3. Забезпечення безоплатним гарячим харчуванням 

малозахищених верств населення Житомирської 

міської територіальної громади

2021
Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
199,9 199,9 0,0 0,0

У зв'язку з карантинними обмеженнями, 

пов'язаними з пандемією COVID-19  

харчування малозахищених верств населення 

Житомирської міської територіальної громади 

у І півріччі  2021 року не здійснювалось

2.1.4.  Забезпечення безкоштовними паливними 

дровами малозабезпечених, багатодітних та одиноких 

громадян похилого віку, які проживають в 

негазифікованих будинках

2021
Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
39,4 36,8 0,0 0,0

Захід планується виконати до кінця поточного 

року

2.2. Забезпечити відзначення 

окремих осіб до ювілейних, 

державних та святкових дат, 

проведення урочистих 

заходів,тощо

2.2.1. Здійснення привітання мешканців Житомирської 

міської  територіальної громади  з врученням квітів, 

подарунків, сувенірів, грамот, подяк тощо та інші 

аналогічні видатки
2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
31,1 20,0 0,0 0,0 Захід проводиться відповідно до потреби

3.1.1. Відзначення Почесних громадян за видатні 

заслуги перед територіальною громадою до Дня міста 

Житомира 2021
Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
910,0 840,0 0,0 0,0 Захід приурочується до Дня міста Житомира 

3.1.2. Надання пільг особам з інвалідністю 1 та 2 групи 

по зору на оплату житлово-комунальних послуг

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради, 

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

617,7 477,0 456,6 95,7

Для покриття витрат за надані житлово-

комунальні послуги пільги отримали 132 

особи з інвалідністю 1 та 2 групи по зору 

3.1.3. Надання щомісячної грошової компенсації 

витрат на автомобільне паливо особам, які мають 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради, 

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

124,9 116,4 42,1 36,2
Щомісячна грошова допомога надається 2 

Героям Соціальної Праці та 3 Героям України

3.2. Забезпечити надання 

окремих видів соціальної 

допомоги

3.2.1.  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
2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради, 

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

4 031,5 4 031,5 1 936,7 48,0
Здійснено виплату 311 фізичній особі, які 

надають соціальні послуги з догляду

2.1. Забезпечити підтримку 

найменш захищених верств 

населення

3.1.Забезпечити надання 

додаткових соціальних гарантій 

2.

3.



3.3.1.Забезпечення технічними засобами-підгузками 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

2021

Управління охорони здоров'я 

Житомирської міської ради

2 371,7 935,0 518,3 55,4

Закуплено 66415 шт. підгузків. На обліку 

перебуває 353 особи з інвалідністю ( в тому 

числі 95 дітей з інвалідністю), які в межах 

наявного фінансування забезпечуються 

підгузками

3.3.2.Забезпечення технічними засобами-

калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю
2021

Управління охорони здоров'я 

Житомирської міської ради
1 266,1 1 266,1 1 266,1 100,0

Закуплено 27650 калоприймачів. На обліку 

перебуває 71 особа з інвалідністю, які 

забезпечуються калоприймачами

3.3.3. Забезпечення технічними засобами-

сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю 2021

Управління охорони здоров'я 

Житомирської міської ради
191,3 30,2 9,3 30,8

Закуплено 1000 шт. сечоприймачів. На обліку 

перебуває  7 осіб з інвалідністю, які 

забезпечуються сечоприймачами.

4.1. Забезпечити надання пільг і 

житлових субсидій особам, які 

мають на них право

4.1.1. Надання пільг і житлових субсидій громадянам 

на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу у грошовій формі
2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради, 

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

149 754,1 196 197,2 196 197,2 100,0

Пільги і субсидії на оплату житлово-

комунальних послуг отримали 25252 

одержувача

4.2.1.Надання допомоги сім’ям з дітьми, виплата 

компенсацій окремим категоріям населення, підтримка 

малих групових будинків та оплата послуг з догляду за 

дитиною
2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради, 

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

350 137,7 350 137,7 169 914,3 48,5

Кількість отримувачів по наданим допомогам 

сім'ям з дітьми складає 14235  осіб або 85410 

виплат

4.2.2.Забезпечення виплати допомоги різним верствам 

населення та винагороди жінкам, яким присвоєно 

почесне звання України "Мати-героїня" 

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради, 

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

67,6 136,2 136,2 100,0 Допомогу одержали 6 осіб

4.2.3.Забезпечення виплат соціальних стипендій 

студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та 

вищої освіти

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради, 

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

23 487,3 11 981,8 11 981,8 100,0 Виплатами забезпечено1062 особи

4.

4.2. Забезпечити виплати деяких 

видів допомог, компенсацій, 

грошового забезпечення та 

оплата послуг окремим 

категоріям населення

3.3. Забезпечити технічними 

засобами осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю

3.



4.3.1. Надання пільг окремим категоріям громадян-

мешканцям Житомирської міської територіальної 

громади з послуг зв’язку 1 815,4 1 815,4 433,1 23,9
Пільгою з послуг зв'язку  користуються 2565 

осіб

виробничий підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та 

зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ 

"Українська залізниця" 3,7 3,7 0,6 16,2 Пільгою з послуг зв'язку  користуються 4 особи

ПАТ "Укртелеком" Житомирська філія
1 811,7 1 811,7 432,5 23,9 Пільгою з послуг зв'язку  користуються 2561 особа

4.3.2 Проведення компенсаційних виплат на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян-мешканцям Житомирської 

міської територіальної громади

2021

Управління транспорту і зв'язку 

Житомирської міської ради
24 000,0 0,0 0,0 0,0 Відсутні  бюджетні призначення

4.3.3  Проведення компенсаційних виплат за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян-мешканців 

Житомирської міської територіальної громади на 

залізничному транспорті
2021

Управління транспорту і зв'язку 

Житомирської міської ради

2 430,3 2 430,3 60,5 2,5

Забезпечено пільгові перевезення приміським 

залізничним транспортом окремих категорій 

громадян (кількість пільгових проїзних 

квитків складає 4432 од.)

4.3.4. Відшкодування втрат КП "Житомирське 

трамвайно - тролейбусне управління" Житомирської 

міської ради за пільгове перевезення студентів та учнів

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради                                              

КП "ЖТТУ" Житомирської 

міської ради                                              

Управління транспорту і зв'язку 

Житомирської міської ради                                                                                

1 804,0 1 804,0 0,0 0,0 Захід планується виконати до кінця року

5.1.1. Пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

458,1 458,1 182,5 39,8

Відшкодовано витрати за відпущені лікарські 

засоби 114  громадянам та за надані послуги 

зубопротезування 5 громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи  

5.1.2.  Відшкодування вартості проїзду один раз на рік 

громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

238,9 222,6 5,6 100,0 Відшкодовано  відповідно до заяв 4 особам

5.1.3. Надання інших пільг  та компенсацій  

громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи відповідно до чинного 

законодавства України

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

29 745,4 29 509,5 15 726,5 53,3

Надано пільг та компенсацій 5610 громадянам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

4.3. Забезпечити надання 

компенсаційних виплат

5.

4.

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради, 

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

2021

5.1.Забезпечення соціального 

захисту громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 



6.1.1. Забезпечення  технічними та іншими засобами 

реабілітації  осіб з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

20 865,9 4441,4 6 235,6 140,4
Забезпечено технічними та іншими засобами 

реабілітації 1660 особам

6.1.2.Забезпечення осіб з інвалідністю  путівками 

санаторно-курортного лікування 

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

1 949,2 1 930,1 48,8 2,5

Забезпечено путівками для санаторно-

курортного лікування  3 особи

6.1.3 Здійснення реабілітаційних заходів для дітей з 

інвалідністю

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

1 319,4 208,4 65,7 31,5 Реабілітацію пройшли 3 особи

7.1.Забезпечити 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

7.1.1. Утримання Житомирського міського 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Житомирської міської 

ради

2021

Житомирський міський 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) Житомирської 

міської ради, департамент  

соціальної політики Житомирської 

міської ради

26 278,2 24 853,9 11 619,1 46,7
Видатки на утримання Центру проводяться 

відповідно до потреби

7.2.Забезпечити надання 

реабілітаційних послуг дітям з 

інвалідністю

7.2.1.Утримання Центру комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю  Житомирської міської ради 

2021

Центр комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю 

Житомирської міської ради, 

департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради
6 158,1 5 970,7 2 787,6 46,7

Видатки на утримання Центру проводяться 

відповідно до потреби

6.

7.

6.1.Забезпечення технічними  та 

іншими засобами реабілітації, 

здійснення реабілітаційних 

заходів та забезпечення 

оздоровлення осіб з інвалідністю



8. 8.1. Створити сприятливі умови 

для забезпечення діяльності 

громадських об'єднань 

соціального спрямування 

Житомирської міської  

територіальної громади

8.1.1. Надання фінансової підтримки громадським 

об'єднанням ветеранів та осіб з інвалідністю 

Житомирської міської територіальної громади  на 

реалізацію проєктів (заходів) соціального спрямування 

(за результатами конкурсу)

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради, 

громадські об'єднання 

Житомирської міської  

територіальної громади 

293,5 173,5 2,9 0,0

За результатами конкурсу фінансова підтримка  

на реалізацію заходів, проєктів надаватиметься 

ЖООУТОГ (проєкти "Зрозумій мене",  

"Дзвоніть!Допоможемо!" та 

ЖООУТОС(проєкт "Сприяння формуванню 

політики захисту та безпеки осіб з 

інвалідністю по зору в ситуації встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території ЖМТГ гострої 

респіраторної хвороби COVID-19")

8.2. Залучати громадськість  

Житомирської міської  

територіальної громади до 

реалізації соціальних ініціатив

8.2.1. Проведення соціальнo-культурних заходів, 

спрямованих на підвищення громадської активності 

соціально незахищених верств населення 

Житомирської міської  територіальної громади, їх 

активізацію та соціальну свідомість
2021

Департамент  соціальної політики 

Житомирської міської ради,

громадські та благодійні 

об'єднання Житомирської міської 

територіальної громади (за 

згодою)

10,0 0,0 0,0 0,0 Відсутність пропозицій

8.3. Забезпечити реалізацію 

соціальних проєктів

8.3.1. Надання фінансової та організаційної підтримки 

на реалізацію соціальних проєктів громадськими та 

благодійними об'єднаннями Житомирської міської  

територіальної громади, спрямованих на допомогу 

малозахищеним верствам населення, на залучення їх 

до активного способу життя та довголіття

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради, 

громадські об'єднання 

Житомирської міської  

територіальної громади (за 

згодою)

153,5 43,0 14,9 0,0

У І півріччі поточного року отримали 

фінансову підтримку на реалізацію 

тематичних соціальних проєктів ГО"Кіборги 

Полісся"-проєкт "Постріл у минуле", 

ЖВВБО"Турбота про літніх в Україні"-проєкт 

"Турбуємось про Вас-бажаємо здоров'я", ГО 

"Територія здоров'я, краси та успіху"-проєкт 

"Житомирська майстерня активного та 

здорового довголіття"

8.5.Співпрацювати з інститутами 

громадянського суспільства, 

діяльність яких має соціальну 

спрямованість

8.5.2. Забезпечення фінансування соціальних послуг у 

сфері соціального захисту відповідно до соціальних 

замовлень

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради, 

громадські та благодійні 

об'єднання Житомирської міської 

територіальної громади

400,0 100,0 0,0 0,0 Відсутність пропозицій

9. 10.8. Організовувати проведення 

громадських робіт

10.8.1. Організація проведення громадських робіт на 

підприємствах комунальної власності та інших 

підприємствах, установах та організаціях 

Житомирської міської  територіальної громади

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради,

Управління соціального захисту 

населення Богунського 

району,Управління соціального 

захисту населення 

Корольовського району,

ЖО Фонд соціального захисту 

інвалідів,

Комунальні підприємства , інші

553,5 176,4 69,1 39,2 В громадських роботах взяли участь 8  осіб

10.

11.1. Забезпечити надання 

адресної матеріальної допомоги 

батькам-вихователям дитячих 

будинків сімейного типу

11.1.1 Надання адресної матеріальної допомоги 

батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу 

за клопотанням служби (управління) у справах дітей 

Житомирської міської ради
2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради

160,0 160,0 0,0 0,0
Виконання заходу заплановано на ІІІ квартал 

2021 року



12.1.1.Надання щомісячної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам на оренду житла 

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради

268,3 250,0 150,0 60,0
Щомісячну допомогу отримують  6  

внутрішньо переміщих осіб

12.1.2.Надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат 

на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг 2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради

Управління соціального захисту 

населення Богунського району                        

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

9 258,9 4 136,2 4 134,7 100,0
Допомогу отримали 928 внутрішньо 

переміщених осіб

13.2.1. Надання адресної матеріальної

допомоги учасникам антитерористичної 

операції/операції об'єднаних сил 2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради

284,4 265,0 115,5 43,6

Матеріальну допомогу надано 40  учасникам 

антитерористичної операції/операції 

об'єднаних сил

13.2.2. Надання щомісячної адресної матеріальної 

допомоги на дітей загиблих (померлих)  

військовослужбовців в розмірі 50 % прожиткового 

мінімуму для відповідної категорії громадян, 

встановленого відповідно до чинного законодавства 

України

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради

345,7 345,7 162,4 47,0

Щомісячна адресна матеріальна допомога 

надається 24 дітям загиблих (померлих) 

військовослужбовців

13.4. Забезпечити надання 

додаткових пільг 

13.4.1. Звільнення від сплати житлово-комунальних 

послуг сімей загиблих учасників АТО/ООС

(50% відшкодування з місцевого бюджету)

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради; 

Управління комунального

житлового, муніципального 

розвитку міської ради; 

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

населення  Корольовського 

району

408,6 380,8 317,1 83,3

Пільги на житлово-комунальні послуги за 

рахунок коштів місцевого бюджету отримали 

113 особи

13.7.2.Відшкодування вартості санаторно-курортного 

лікування членів сімей загиблих учасників АТО/ООС 

та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС з дітьми 

до 7 років або виплата грошової компенсації його 

вартості відповідно до заяв

2021

 Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради, 

Управління соціального захисту 

населення Богунського району, 

Управління соціального захисту 

Корольовського району  

771,0 718,5 0,0 0,0
Виконання заходу здійснюється відповідно до 

звернень заявників

13.7.3.Організація санаторно-курортного лікування 

постраждалих учасників Революції Гідності та 

учасників АТО/ООС

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської 

ради,Управління соціального 

захисту населення Богунського 

району, Управління соціального 

захисту населення 

Корольовського району

824,0 780,5 45,0 0,0

Санаторно-курортне лікування отримали 3 

особи

12.1.Забезпечення щомісячної 

адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам  для 

покриття витрат на проживання, 

в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг

11.

13.7. Забезпечити оздоровлення  

та санаторно-курортне лікування 

сімей учасників  АТО/ООС

12. 13.2. Підвищення рівня 

соціального захисту учасників 

АТО/ООС, членів їх сімей



13.14.1. Відшкодування витрат за лікування та 

медичну реабілітацію учасників АТО/ООС та членів 

сімей загиблих учасників АТО/ООС (cпівфінансування 

-відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків) 2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської 

ради,Управління соціального 

захисту населення Богунського 

району, Управління соціального 

захисту населення 

Корольовського району

406,8 379,1 0,0 0,0
Фінансування буде здійснюватись відповідно 

дло потреби

13.14.2.Організація надання послуг з психологічної 

реабілітації постраждалих учасників Революції 

Гідності  та учасників АТО/ООС

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської 

ради,Управління соціального 

захисту населення Богунського 

району, Управління соціального 

захисту населення 

Корольовського району

1 091,5 775,9 115,3 14,9 Послуги отримали 10 осіб

13.14.3.Організація надання послуг з соціальної та 

професійної адаптації постраждалих учасників 

Революції Гідності та учасників АТО/ООС

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської 

ради,Управління соціального 

захисту населення Богунського 

району, Управління соціального 

захисту населення 

Корольовського району

139,2 258,9 48,7 18,8 Послуги отримали 8 осіб

13.14.4.Надання одноразової грошової допомоги 

членам сімей осіб, які загинули (померли) під час 

участі в антитерористичній операції, та особам, які 

стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 

час участі в зазначеній операції

2021 Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради

2 551,6 2551,6 2 551,6 100,0 Допомогу отримали 6  осіб

13. 14.3. Забезпечити надання 

соціальних послуг для осіб 

різних вікових категорій і 

соціальних груп

14.3.3.Забезпечення фінансування для здійснення 

заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних 

осіб  та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

2021 Департамент соціальної політики 

Житомирської ради, ЖОГО 

"Милосердя" 1 164,2 1164,2 537,2 46,1

Фінансування заходу, спрямованого на 

соціальний захист бездомних осіб, 

здійснювалось відповідно до потреби

15.1.1. Забезпечення діяльності департаменту 

соціальної політики Житомирської міської ради 2021 42 005,8 37126,7 18 720,7 50,4
Фінансування здійснюється відповідно до 

потреби

15.1.2.Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 2021 50,0 0,0 0,0 0,0
Станом на 01.07.2021 року відсутні бюджетні 

призначення

15.5.Забезпечити організацію 

сталої роботи органів соціальної 

сфери Житомирської міської 

ради

15.5.3.Підтримка функціонування серверів і 

комунікацій інформаційної бази для забезпечення 

виплат соціального характеру

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради  

Управління соціального захисту 

населення Богунського району  

Управління соціального захисту 

населення Корольовського 

району

330,0 0,0 0,0 0,0

Відсутні бюджетні призначення

Департамент соціальної політики 

Житомирської ради

15.1. Забезпечити ефективну 

роботу департаменту соціальної 

політики Житомирської міської 

ради

12.

14.

13.14.Забезпечити соціальну 

підтримку учасників 

антитерористичної операції та 

членів сімей загиблих учасників 

АТО/ООС



17.1.1.Надання адресної матеріальної допомоги 

мешканцям села Вереси 2021

Управління з розвитку села 

Вереси Житомирської міської 

ради
282,0 242,8 12,0 4,9

Надано адресну матеріальну допомогу 3 

особам

17.1.2. Придбання ритуальних вінків, квітів та іншої 

продукції для вшанування пам'яті померлих (загиблих) 

мешканців села Вереси
2021

Управління з розвитку села 

Вереси Житомирської міської 

ради
11,0 6,0 3,0 50,0

Придбано 10 ритуальних вінків для 

вшанування пам'яті померлих (загиблих) 

мешканців села Вереси

17.1.3. Надання соціальної підтримки учасникам 

антитерористичної операції /ООС та членам сімей 

загиблих учасників АТО/ООС (співфінансування-

відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків 

санаторних витрат на лікування та медичну 

реабілітацію, в тому числі стоматологічного, учасників 

АТО/ООС, членів сімей загиблих учасників 

АТО/ООС)

2021

Управління з розвитку села 

Вереси Житомирської міської 

ради

16,5 16,5 0,0 0,0

Захід проводиться відповідно до заяв

17.1.4.Надання одноразової допомоги для сплати 

житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю 1 

та 2 групи по зору 2021

Управління з розвитку села 

Вереси Житомирської міської 

ради 13,5 9,0 0,0 0,0

Фінансування здійснюється відповідно до 

звернень одержувачів допомоги

17.1.5.Забезпечення надання адресних грошових 

допомог учасникам: бойових дій , війни тилу, воїнам-

інтернаціоналістам, учасникам АТО/ООС, громадянам, 

які постраждали внаслідок ЧАЕС, одиноким та людям 

похилого віку, дітям війни, голові ради ветеранів з 

нагоди ювілейних дат, тощо

2021

Управління з розвитку села 

Вереси Житомирської міської 

ради

173,0 173,0 38,3 22,1

Надано адресну грошову допомогу 74 особам

17.1.6. Поштові видатки на виплату різних видів 

допомог
2021

Управління з розвитку села 

Вереси Житомирської міської 

ради 10,0 5,0 1,1 22,0
Кошти використовуються відповідно до заяв 

отримувачів допомог через поштові відділення

16. 18.1. Врахувати гендерні підходи 

у професійній діяльності 

надавачів послуги (персоналу) та 

в організації роботи колективів 

закладів та установ, які надають 

соціальні послуги

18.1.3. Проведення навчання (семінарів, тренінгів 

тощо) для працівників/працівниць соціальної сфери 

щодо впровадження гендерного підходу у професійній 

діяльності

2021

Департамент соціальної політики 

Житомирської міської ради, 

Житомирський міський 

територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Житомирської міської ради, 

Центр комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю 

Житомирської міської ради

2,0 2,0 0,0 0,0

Навчання (семінари, тренінги) щодо 

впровадження гендерного підходу у 

професійній діяльності в І півріччі не 

проводились

Директор

Наталія Корзун 47 03 57

17.1. Виплата адресних 

грошових допомог з нагоди 

відзначення Дня Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, 

Дня громадян похилого віку, дня 

захисника України, з нагоди 

святкування ювілейних дат та 

інше

15.

Вікторія КРАСНОПІР


