
Виконання повноважень у 

сфері соціального захисту 

населення м. Житомира 

у 2018 році 
 



Обсяг фінансування заходів 
Комплексної міської  Програми 
соціального захисту населення   

на 2016-2020 роки 

2017 рік 

2018 рік 

935,3  
млн. грн. 

   44,2  
млн. грн. 



виконавчий 

комітет 

Департамент 

соціальної 

політики 

   6237 

звернень 

   15086 

звернень 

41,4% 



 Одноразова грошова виплата міського голови до 

державних та визначних дат   

Щомісячна допомога на придбання лікувального 

харчування для хворих на фенілкетонурію (12 осіб) 

Послуги з постачання готової їжі (гарячі обіди для 

найбільш потребуючих) 

Поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого 

 

 

6210 обідів 

196,7 тис. грн. 

 

2,794 млн.грн. 

 

190 особам 

344,9 тис. грн. 

 

675 особам  

358,5 тис. грн. 





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 

595,7 тис. грн. 

4 особи 

2,0 тис. грн. 

2 особи 

   7,2 тис. грн. 

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 

7 особи 

  85,4 тис. грн. 

33 родини 
191,0 тис. грн. 

1 родина 

  27,6 тис. грн. 

Одноразова допомога для оплати житлово-комунальних 
послуг особам з інвалідністю по зору І та ІІ групи 

405 особам 

1822,5 

тис.грн. 



 

 

• технічними засобами -
підгузками 

282066 шт. 

762,7 тис. грн. 

 
• технічними засобами - 

калоприймачами 
15143 шт. 

687,1 тис. грн. 



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   

287,7 тис. грн. 

звільнено від сплати житлово-комунальних послуг 

сім’ї загиблих учасників АТО 

 (щомісячне перерахування 19,7 тис. грн) 

оздоровлено за кошти міського бюджету сім’ї 

загиблих, в тому числі 9 дітей, на загальну суму 

498,2 тис. грн. 

57 сімей 

загиблих 

1 сім’ї 

загиблих 

104 
учасникам 

АТО 

61 сім’ю 

загиблих 

49 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% 

456,5 

тис. грн. 

• проведено роботу щодо придбання житла 16 сім'ям 
загиблих та особам з інвалідністю І-ІІ групи – учасникам 
бойових дій в зоні АТО з призначенням грошової 
компенсації, супровід придбання житла 

16 584,4 

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)  

45 особам 



Надання фінансової допомоги   

в сумі 120,0 тис. грн. учасникам АТО 

в рамках проекту «Bus of heroes» 
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

Житомирський 
міський 

територіальний 
центр соціального 

обслуговування 
(надання 

соціальних 
послуг) 

Центр комплексної 
реабілітації для  дітей 

з інвалідністю 
Житомирської міської 

ради 

Міський центр 
обліку 

бездомних осіб 
Комплексного 

закладу 
соціального 
захисту для 

осіб, що 
потрапили в 

складні життєві 
обставини 

Виконавчі органи 
міської ради 

Громадські 
організації та 

об’єднання міста 

Міський центр 
зайнятості 

Підприємства, 
установи, організації 

різних форм власності 

 

координація взаємодія 

в

з

а

є

м

о

д

і

я

 



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 

 



Забезпечено надання психолого-педагогічного 
супроводу 127 дітям. 

 





Реалізовано проект  «Скринька милосердя» в рамках проекту 
«Інтегрований розвиток міст в Україні», урбаністично-культурний 

фестиваль «Майстерня міста Житомира 2018» 

При фінансовій підтримці Міжнародного благодійного 
фонду «Місія самарян України» розпочато реалізацію 

проекту «Острів милосердя» 



• Інформування населення про можливість отримання житлових субсидій 

В управліннях соціального захисту населення Корольовського  та 
Богунського районах  

• 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 

 

• Впорядкування, благоустрою та озеленення територій зон відпочинку і туризму, паркових 
зон, скверів, придорожніх смуг, територій прилеглих до пам’ятників культури, архітектури 
та цвинтарів 

  В комунальному підприємстві «ПАРК» Житомирської міської ради   



1 

• Проведено повідомну реєстрацію 175 
колективних договорів, змін та доповнень до 
них 

2 

• Здійснено аналіз по виконанню колективно-
договірних зобов’язань 58 роботодавців у 
сфері оплати праці та зайнятості 

3 

• Надано роз'яснення щодо вимог укладання 
колективних договорів, змін та доповнень до 
них 97 керівникам суб'єктів господарювання  



” 

   

дводенний тренінг  спільно з ЖОМГО  

«Паритет» по програмі фінансової обізнаності 

людей поважного віку (більш ніж 50 літніх 

людей) 

 

 

 

 

 

 

 «Пункт соціальної адвокації  – надання  

первинних консультаційних послуг»  

волонтерами Житомирського відділення  

ВБО «Турбота про літніх в Україні»  

 

 

«Добрі руки - відважним серцям»: придбано тканину  

на 10,0 тис. грн. для Житомирського відділення  

 ВБО  «Турбота про літніх в Україні» для  

пошиття  білизни військовослужбовцям  

в зону АТО  

 

 



Відзначено 4 особи, яким виповнилось 100 і більше 

років, за участю посадових осіб 

 міської ради та департаменту  

О л е н у  А д а м і в н у  М о с к а л ь о в у  

1 0 3  р о к и   



Взято участь у програмі професійної підготовки волонтерів 

Урядової організації «Корпус миру США в Україні» 

представлено презентацію виконання повноважень  у сфері 

соціального захисту населення  

.  



СПІВПРАЦЯ З МІСЦЕВИМИ ЗМІ ЩОДО 

РОЗ’ЯСНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ 

   прийнято участь у 13 прямих ефірах на телебаченні 

 проведено  2 засідання у форматі “ круглого столу ” 

 

 надано 39 інтерв’ю для ЗМІ 

 

 опубліковано 58 статті на  

      сайті міської ради 



З метою спільних дій, спрямованих на реалізацію проекту 

«Покращення можливості активності для людей похилого 

віку» взято участь у підписанні договору про співпрацю 

між виконавчим комітетом Житомирської міської ради та 

Спілкою громадських організацій інвалідів Києва, 

 а саме: 

- моніторинг доступності об’єктів соціального призначення 

з пріоритетом на заклади, де надаються соціальні послуги; 

- побудова одного пандусу в об’єкті соціального 

призначення з пріоритетом на заклади, де надаються 

соціальні послуги. 



ПРИЙНЯТО УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДАХ 



 

Продовжуються реконсрукція в приміщенні Корольовської 

районної ради Центру надання соціальних послуг «Прозорий 

офіс» за адресою: площа Польова, 8, 

де буде надаватися більше 200 видів соціальних та 

адміністративних послуг від реєстрації бізнесу до отримання 

пенсійного посвідчення та сплати комунальних послуг. 

 




