
 
 

У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «___» ___________ 20__ року                    № ______ 
 

 
 

 

Про погодження проєкту рішення  

Міської ради міста Кропивницького 

«Про внесення змін до рішень  

Міської ради міста Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року 

№ 1405, 1406, 1407, 1408» 

, 2223 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 

 

                                            В И Р І Ш И В: 
  

1. Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького                          

«Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від          

15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408», що додається. 

 

2. Управлінню молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького 

забезпечити внесення цього проєкту рішення на розгляд міської  ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на т.в.о. заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Міський  голова                                 Андрій  РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Катерина Черкасська  35 83 12 

 



 

ПОГОДЖЕНО 
 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

від “___”  _______ 20__ року  № ___ 
 

Проєкт 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “ ___” ____________20__ року                                                                              № ____   
 

 

 

Про внесення змін до рішень 

Міської ради міста Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року 

№ 1405, 1406, 1407, 1408 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                

від 15 лютого 2018 року №  1405 «Про затвердження Міської програми 

«Молодь» на 2018 - 2020 роки» (зі змінами, внесеними рішеннями Міської  

ради  міста  Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2197, від                          

11 червня 2019 року № 2570 та від 14 лютого 2020 року № 3123),   виклавши 

додаток до Міської програми «Молодь» у новій редакції згідно з додатком 1.                                                                                    
 

2. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                 

від 15 лютого 2018 року №  1406 «Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2018 – 2020 роки» (зі змінами, внесеними рішеннями 

Міської ради міста Кропивницького від  19 грудня 2018 року № 2197,                    

від 14 лютого 2020 року № 3123 та від 05 березня 2020 року № 3149),  

виклавши додаток  до Міської програми підтримки сімей у новій редакції 

згідно з додатком 2. 
 

3. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                 

від 15 лютого 2018 року №  1407 «Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 – 2020 роки» (зі змінами, 

внесеними рішеннями Міської ради міста Кропивницького від                              

19 грудня 2018 року № 2197,  від 11 червня 2019 року № 2570 та від              

14 лютого 2020 року № 3123),  виклавши додаток  до Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей у новій редакції згідно з додатком 3.         



 

2 

 

4. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                 

від 15 лютого 2018 року №  1408 «Про затвердження Міської цільової 

соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування на 2018 – 2020 роки» (зі змінами, 

внесеними рішенням Міської ради міста Кропивницького від                              

19 грудня 2018 року № 2197 та від 14 лютого 2020 року № 3123),  виклавши 

додаток  до Міської цільової соціальної програми реформування системи 

закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 

новій редакції згідно з додатком 4. 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку,  постійну комісію міської ради з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики                             

та т.в.о. заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  

органів  ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Міський  голова                                 Андрій  РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Катерина Черкасська  35 83 12 

 



Додаток 1
до рішення Міської ради міста Кропивницького
«___»_________ 2020 року №_____

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми “Молодь”  на 2018 - 2020 роки

(нова редакція)

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Організація проведення громадських і
тимчасових робіт для учнівської та студентської
молоді у вільний від занять час 

198.401 198.401 0.0 240.135 240.135 0.0 0.0 0.0 0.0

2
Загальноміські освітньо-виховні,  
культурологічні  та національно-патріотичні 
заходи

158.351 158.351 0.0 203.8 203.8 0.0 68.5 68.5 0.0

2.1 Освітньо-виховні заходи 49.8 49.8 0.0 55.2 55.2 0.0 25.61 25.61 0.0

2.1.1 Мистецький конкурс  серед  молоді з інвалідністю 3.0 3.0 3.2 3.2 0.0 0.0

2.1.2
Спільні заходи з молодіжними громадськими
організаціями та творчими об'єднаннями
                                        (в т.ч. Молодіжною радою) 

40.0 40.0 40.0 40.0 20.31 20.31

2.1.3 Міський конкурс “Молода людина року” 4.0 4.0 5.0 5.0 5.3 5.3

2.1.4 Проведення міської спартакіади “Юність” з п'яти
видів спорту 2.8 2.8 3.0 3.0 0.0 0.0

2.1.5

Організація та проведення форумів, семінарів,
тренінгів, конференцій з питань реалізації
молодіжної політики, молодіжного і студентського
лідерства та зайнятості молоді, молодіжних ініціатив

0.0 4.0 4.0 0.0 0.0

2.1.6 Проведення заходів “Дні сталої енергії” (семінари,
флеш-моби, бесіди, інтерактивні ігри) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

Організація 
змістовного 

дозвілля, 
сприяння 
творчій 

самореалізації 
молоді, 

реалізація 
молодіжних 

ініціатив 

Міський бюджет
Всього за 

рахунок усіх 
джерел 

фінансування

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Міський бюджет

2019 рік 2020 рік

Міський бюджет
Всього за 

рахунок усіх 
джерел 

фінансування

Всього за 
рахунок усіх 

джерел 
фінансування

№ з/п Зміст  заходу
Термін 
вико-
нання

Виконавці Результат 
впровад-ження

2018 рік



2 Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.2 Культурологічні заходи 38.561 38.561 0.0 54.3 54.3 0.0 21.5 21.5 0.0

2.2.1 Концертно-розважальне шоу                                      
“Весна. Молодість. Краса.” 8.061 8.061 10.0 10.0 0.0 0.0

2.2.2 Заходи з відзначення Дня Європи в Україні 0.0 0.0 2.5 2.5 0.0 0.0

2.2.3
Міський чемпіонат з гри “Брейн-ринг” серед
студентських та молодіжних команд (осінній та
весняний сезони)

2.6 2.6 4.0 4.0 0.0 0.0

2.2.4 Заходи з молоддю до Дня молоді України та Дня
Конституції України 8.0 8.0 16.6 16.6 0.0 0.0

2.2.5 Заходи з молоддю до Дня міста 13.0 13.0 13.8 13.8 14.7 14.7

2.2.6 Заходи з молоддю до Дня студента 6.0 6.0 6.4 6.4 6.8 6.8

2.2.7 Дискусійний майданчик “Права людини в дії” 0.9 0.9 1.0 1.0 0.0 0.0

2.3 Національно-патріотичні заходи 69.99 69.99 0.0 94.3 94.3 0.0 21.39 21.39 0.0

2.3.1 Заходи з патріотичного виховання молоді та
вшанування учасників АТО/ООС 0.0 0.0 2.0 2.0 1.1 1.1

2.3.2 Військово-патріотична спортивна гра “Захисник
України” 10.0 10.0 9.4 9.4 0.0 0.0

2.3.3 Відзначення Дня Героїв небесної Сотні 0.0 0.0 2.0 2.0 2.1 2.1

2.3.4 Проведення молодіжної спортивно-патріотичної гри
“Звитяга” 5.0 5.0 5.3 5.3 0.0 0.0

2.3.5
Проведення круглих столів, семінарських занять
щодо вдосконалення військово-патріотичних
цінностей

0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0

2.3.6 Щорічний фестиваль української патріотичної пісні 6.0 6.0 8.0 8.0 0.0 0.0

2.3.7 Організація роботи військово-патріотичних таборів з
молодіжними громадськими організаціями 8.0 8.0 7.0 7.0 0.0 0.0

Формування у 
молоді високої 
патріотичної 
свідомості, 

почуття 
вірності, 

любові до 
Батьківщини, 

готовності 
виконання 
молоддю 

конституцій-
ного обов'язку 

із захисту 
національних 

інтересів, 
цілісності і 

незалежності 
України

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

Організація 
змістовного 

дозвілля, 
сприяння 
творчій 

самореалізації 
молоді, 

реалізація 
молодіжних 

ініціатив 

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого



3 Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.3.8 Організація та проведення міського мистецького
конкурсу  “Я малюю Україну” 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0

2.3.9

Проведення заходів (ігротеки, тренінги, флеш-моби, 
бесіди, інтерактивні ігри) з метою виховання у 
молодого покоління патріотизму, моральності, 
загально-людських цінностей

6.0 6.0 8.0 8.0 0.0 0.0

2.3.10 Проведення спортивних змагань та спортивно-
масових заходів допризовної та призовної молоді 5.0 5.0 6.0 6.0 0.0 0.0

2.3.11 Проведення міського чемпіонату та чемпіонату
України з військово-спортивного хортингу 9.99 9.99 10.0 10.0 0.0 0.0

2.3.12 “Таборівка” на Козачому острові 10.0 10.0 8.3 8.3 0.00 0.00

2.3.13 Польовий курс військово-спортивної та тактичної
підготовки молоді “Рейд” 0.0 0.0 10.0 10.0 10.19 10.19

2.3.14

Створення куточків військово-професійної
орієнтації, патріотичного виховання молоді на базі
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів
(виготовлення інформаційних стендів)

5.0 5.0 5.3 5.3 5.7 5.7

2.3.15 Підготовка, розробка та виготовлення інформаційної
поліграфічної продукції з військової тематики 0.0 0.0 5.0 5.0 2.3 2.3

ВСЬОГО: 356.752 356.752 0.0 443.935 443.935 0.0 68.5 68.5 0.0

Начальник управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської 

ради міста 
Кропивниць-

кого

Формування у 
молоді високої 
патріотичної 
свідомості, 

почуття 
вірності, 

любові до 
Батьківщини, 

готовності 
виконання 
молоддю 

конституцій-
ного обов'язку 

із захисту 
національних 

інтересів, 
цілісності і 

незалежності 
України



Додаток 2
до рішення Міської ради міста Кропивницького
«___»_________ 2020 року №_____

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми підтримки сімей на 2018 - 2020 роки

(нова редакція)

Загальний фонд Загальний фонд Загальний фонд
Спеціальний 

фонд /бюджет 
розвитку/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Загальноміські освітньо-виховні та культурологічні заходи 202.4 202.4 257.6 257.6 357.0 357.0 0.0

1.1 Освітньо-виховні заходи 122.4 122.4 169.9 169.9 280.5 280.5 0.0

1.1.1 Організація вшанування багатодітних матерів та жінок, яким 
присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 0.7 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0

1.1.2 Міський конкурс “Дитина року” 2.0 2.0 3.0 3.0 3.2 3.2
1.1.3 Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій 30.0 30.0 31.8 31.8 33.9 33.9

1.1.4 Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з особливими
потребами та їх батьків 89.7 89.7 134.4 134.4 143.4 143.4

1.1.5 Одноразова грошова допомога сім'ям, в яких одночасно
народилися  троє та більше дітей 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

1.2 Культурологічні заходи 80.0 80.0 87.7 87.7 76.5 76.5 0.0

1.2.1 Акція зі вшанування матерів дітьми “Від всієї душі” 0.5 0.5 0.6 0.6 0.0
1.2.2 Фестиваль сімейної  творчості “Єдина родина” 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0

1.2.3 Міжнародний дитячий фестиваль пісні і танцю “Об’єднаймо дітей
мистецтвом!” 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0

1.2.4 Конкурс “Тато, мама, я - дружна сім’я” 1.0 1.0 1.1 1.1 0.0

1.2.5 Концертні та спортивні програми з дітьми “Ми діти твої, Україно!” 2.5 2.5 3.0 3.0 0.0

1.2.6 Новорічні та Різдвяні заходи з дітьми, в т.ч. пільгових категорій 70.0 70.0 70.0 70.0 76.5 76.5

1.2.7 Святкова сімейна програма до Дня матері 0.0 3.5 3.5 0.0
1.2.8 Святкова сімейна програма до Дня батька 0.0 3.5 3.5 0.0
1.2.9 Фестиваль сім'ї до Міжнародного дня сім'ї 0.0 0.0 0.0

ВСЬОГО: 202.4 202.4 257.6 257.6 357.0 357.0 0.0

Начальник управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

2020 рік

Всього 

Міський бюджет

Зміцнення української 
сім’ї, виховання 
підростаючого 

покоління, відновлення 
та збереження 

сімейних традицій

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

Всього 

Міський бюджетВиконавці Результат 
впровадження

2018 рік 2019 рік
№ з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання

Фінансове забезпечення                   
          (тис. грн)

Всього 

Міський бюджет



Додаток 3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
«___»_________ 2020 року №_____

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2020 роки

(нова редакція)

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд

Загаль-ний 
фонд

Спеціаль-
ний фонд 

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Оздоровлення дітей, які 
потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки

1866.69 1866.69 1323.84 1323.84 640.08 640.08

в т.ч. дітей учасників АТО/ООС 617.7 617.7 380.243 380.243 74.676 74.676

1.1

Оздоровлення дітей, які 
потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки за путівками, 
отриманими від департаменту 
соціального захисту населення 
Кіровоградської обласної державної 
адміністрації

1291.7 1291.7 1647.618 1647.618 801.003 801.003

2

Оздоровлення дітей Комунального 
закладу “Дитячий будинок “Наш 
дім” Міської ради міста 
Кропивницького”

2018 - 
2020 
роки

Комунальний 
заклад “Дитячий 
будинок “Наш 

дім” Міської ради 
міста 

Кропивницького”

86.73 86.73 130.0 130.0 0.0 0.0

3 Відпочинок дітей в пришкільних 
таборах 1215.5 403.5 812.0 1308.5 477.7 830.8 0.0 0.0 0.0

ВСЬОГО: 4460.62 1291.7 2356.92 812.0 0.0 4409.958 1647.618 1931.54 830.8 0.0 1441.083 801.003 640.08 0.0 0.0

Начальник управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

2018 - 
2020 
роки

Управління освіти 
Міської ради міста 

Кропивницького

Всього за 
рахунок усіх 

джерел 
фінансу-

вання

Обласний 
бюджет

Міський бюджет
Інші 

джерела 
фінансу-

вання

2018 - 
2020 
роки

Управління молоді 
та спорту Міської 

ради міста 
Кропивницького

Всього за 
рахунок 

усіх джерел 
фінансу-

вання

Соціальна 
підтримка 
незахище-

них 
верств 

населення

Результат 
впровад-

ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Облас-
ний бюд-

жет

Міський бюджет
Інші 

джерела 
фінансу-

вання

Всього за 
рахунок усіх 

джерел 
фінансу-

вання

№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання

Виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Обласний 
бюджет

Міський бюджет
Інших 
джерел 
фінансу-

вання



Додаток 4
до рішення Міської ради міста Кропивницького
«___»_________ 2020 року №_____

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки
(нова редакція)

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Утримання Комунального закладу “Дитячий 
будинок “Наш дім” Міської ради міста 
Кропивницького”

2019.5 1156.7 862.8 0.0 0.0 3019.20 1268.7 1750.50 0.0 0.0 3225.5 1607.44 1618.06 0.0 0.0

1.1 заробітна плата (15 штатних одиниць) 1142.7 946.1 196.6 1396.51 1039.9 356.61 1604.60 1317.58 287.02
1.2 нарахування на заробітну плату 255.64 210.6 45.04 318.482 228.8 89.682 353.05 289.86 63.19

1.3 придбання матеріалів, обладнання, інвентарю 
(канцтовари, миючі засоби, меблі, одяг та інше) 71.78 71.78 247.588 247.588 149.599 149.599

1.4 медикаменти 2.8 2.8 6.24 6.24 5.0 5.0

1.5 продукти харчування 224.57 224.57 293.033 293.033 358.4 358.4

1.6

оплата послуг та інших видатків (зв’язку, банку, 
поточного ремонту, страхування дітей, 
радіаційний сертифікат, енергонагляд, навчання 
та підвищення кваліфікації  та інші )

10.49 10.49 431.621 431.621 400.951 400.951

1.7 видатки на відрядження 0.62 0.62 0.362 0.362 0.5 0.5

1.8 інші виплати населенню (кишенькові 
вихованцям) 21.9 21.9 20.00 20.00 24.2 24.2

1.9

комунальні послуги, в тому числі: 
теплопостачання
водопостачання та водовідведення
електроенергія 
інші комунальні послуги

289.0 289.0 305.364 305.364 329.2 329.2

ВСЬОГО: 2019.5 1156.7 862.8 0.0 0.0 3019.20 1268.7 1750.50 0.0 0.0 3225.5 1607.44 1618.06 0.0 0.0

Начальник управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

Міський бюджет

Всього

Міський бюджет

Всього

№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
 вико-
нання

Виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Можливість 
дітям 

зростати в 
умовах, 

максималь - 
но 

наближених 
до сімейних

Міський бюджет

2018 -   
2020  
роки

Комуналь-
ний заклад 
“Дитячий 
будинок 

“Наш дім” 
Міської 

ради міста 
Кропив-

ницького”

Результат 
впровад-

ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього



 
 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 05 березня 2020 року                                                            № 3149   
 

Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року № 1406 

 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міська рада міста 

Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                 

від 15 лютого 2018 року №  1406 «Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2018 – 2020 роки» (зі змінами, внесеними рішенням 

Міської ради міста Кропивницького від  19 грудня 2018 року № 2197 та від 

14 лютого 2020 року № 3123),  доповнивши розділ V «Заходи програми»  

пунктом 24 наступного змісту: 
«Надавати одноразову грошову допомогу сім’ям, в яких одночасно 

народилися троє та більше дітей». 

 

2. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                 

від 15 лютого 2018 року №  1406 «Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2018 – 2020 роки» (зі змінами, внесеними рішенням 

Міської ради міста Кропивницького від  19 грудня 2018 року № 2197 та від 

14 лютого 2020 року № 3123),  виклавши додаток  до Міської програми 

підтримки сімей у новій редакції згідно з додатком. 

 

 

 

Міський  голова                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Дорохіна  24 44 27 



Додаток 
до рішення Міської ради міста Кропивницького
 05 березня 2020 року  № 3149

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми підтримки сімей на 2018 - 2020 роки

(нова редакція)

Загальний фонд Загальний фонд Загальний фонд
Спеціальний 

фонд /бюджет 
розвитку/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Загальноміські освітньо-виховні та культурологічні заходи 202.4 202.4 257.6 257.6 380.8 380.8 0.0

1.1 Освітньо-виховні заходи 122.4 122.4 169.9 169.9 281.2 281.2 0.0

1.1.1 Організація вшанування багатодітних матерів та жінок, яким 
присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

1.1.2 Міський конкурс “Дитина року” 2.0 2.0 3.0 3.0 3.2 3.2
1.1.3 Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій 30.0 30.0 31.8 31.8 33.9 33.9

1.1.4 Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з особливими
потребами та їх батьків 89.7 89.7 134.4 134.4 143.4 143.4

1.1.5 Одноразова грошова допомога сім'ям, в яких одночасно
народилися  троє та більше дітей 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

1.2 Культурологічні заходи 80.0 80.0 87.7 87.7 99.6 99.6 0.0

1.2.1 Акція зі вшанування матерів дітьми “Від всієї душі” 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7
1.2.2 Фестиваль сімейної  творчості “Єдина родина” 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1

1.2.3 Міжнародний дитячий фестиваль пісні і танцю “Об’єднаймо дітей
мистецтвом!” 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 5.3

1.2.4 Конкурс “Тато, мама, я - дружна сім’я” 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2

1.2.5 Концертні та спортивні програми з дітьми “Ми діти твої, Україно!” 2.5 2.5 3.0 3.0 3.2 3.2

1.2.6 Новорічні та Різдвяні заходи з дітьми, в т.ч. пільгових категорій 70.0 70.0 70.0 70.0 74.7 74.7

1.2.7 Святкова сімейна програма до Дня матері 0.0 3.5 3.5 3.7 3.7
1.2.8 Святкова сімейна програма до Дня батька 0.0 3.5 3.5 3.7 3.7
1.2.9 Фестиваль сім'ї до Міжнародного дня сім'ї 0.0 0.0 6.0 6.0

2
Проєкт громадського бюджету "Територія рівних можливостей"
(Створення інклюзивного спортивно- ігрового майданчика для
дітей та молоді з інвалідністю)

2020 рік 0.0 0.0 541.0 541.0
Реалізація проєктів-

переможців 
громадського бюджету 

ВСЬОГО: 202.4 202.4 257.6 257.6 921.8 380.8 541.0

Начальник управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

Зміцнення української 
сім’ї, виховання 
підростаючого 

покоління, відновлення 
та збереження 

сімейних традицій

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

Всього 

Міський бюджетВиконавці№ з/п Зміст  заходу
Термін 
вико-
нання

Фінансове забезпечення                   
          (тис. грн)

2020 рік

Всього 

Міський бюджет

Всього 

Міський бюджет
Результат 

впровадження

2018 рік 2019 рік



 
 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  14  лютого 2020 року                                                                      № 3123  
 

 

Про внесення змін до рішень 

Міської ради міста Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року 

№ 1405, 1406, 1407, 1408 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                

від 15 лютого 2018 року №  1405 «Про затвердження Міської програми 

«Молодь» на 2018 - 2020 роки» (зі змінами, внесеними рішеннями Міської  

ради  міста  Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2197 та від 11 червня 

2019 року № 2570),   виклавши додаток до Міської програми «Молодь» у 

новій редакції згідно з додатком 1.                                                                                    
 

2. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                 

від 15 лютого 2018 року №  1406 «Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2018 – 2020 роки» (зі змінами, внесеними рішенням 

Міської ради міста Кропивницького від  19 грудня 2018 року № 2197),  

виклавши додаток  до Міської програми підтримки сімей у новій редакції 

згідно з додатком 2. 
 

3. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                 

від 15 лютого 2018 року №  1407 «Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 – 2020 роки» (зі змінами, 

внесеними рішенням Міської ради міста Кропивницького від                              

19 грудня 2018 року № 2197 та від 11 червня 2019 року № 2570),  виклавши 

додаток  до Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей у новій 

редакції згідно з додатком 3.                                                                                    
 

 



2 

 

4. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                 

від 15 лютого 2018 року №  1408 «Про затвердження Міської цільової 

соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування на 2018 – 2020 роки» (зі змінами, 

внесеними рішенням Міської ради міста Кропивницького від                              

19 грудня 2018 року № 2197),  виклавши додаток  до Міської цільової 

соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування у новій редакції згідно з додатком 4. 
 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку,  з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді 

і спорту та соціальної політики, заступника  міського  голови  з  питань  

діяльності  виконавчих  органів  ради Н.Дзюбу. 

 

 

 

Міський  голова                                  Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Дорохіна  24 44 27 



Додаток 1
до рішення Міської ради міста Кропивницького
14 лютого 2020 року № 3123

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми “Молодь”  на 2018 - 2020 роки

(нова редакція)

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Організація проведення громадських і
тимчасових робіт для учнівської та студентської
молоді у вільний від занять час 

198.401 198.401 0.0 240.135 240.135 0.0 257.7 257.7 0.0

2
Загальноміські освітньо-виховні,  
культурологічні  та національно-патріотичні 
заходи

158.351 158.351 0.0 203.8 203.8 0.0 223.5 223.5 0.0

2.1 Освітньо-виховні заходи 49.8 49.8 0.0 55.2 55.2 0.0 64.9 64.9 0.0

2.1.1 Мистецький конкурс  серед  молоді з інвалідністю 3.0 3.0 3.2 3.2 3.4 3.4

2.1.2
Спільні заходи з молодіжними громадськими
організаціями та творчими об'єднаннями
                                        (в т.ч. Молодіжною радою) 

40.0 40.0 40.0 40.0 42.7 42.7

2.1.3 Міський конкурс “Молода людина року” 4.0 4.0 5.0 5.0 5.3 5.3

2.1.4 Проведення міської спартакіади “Юність” з п'яти
видів спорту 2.8 2.8 3.0 3.0 3.2 3.2

2.1.5

Організація та проведення форумів, семінарів,
тренінгів, конференцій з питань реалізації
молодіжної політики, молодіжного і студентського
лідерства та зайнятості молоді, молодіжних ініціатив

0.0 4.0 4.0 4.3 4.3

2.1.6 Проведення заходів “Дні сталої енергії” (семінари,
флеш-моби, бесіди, інтерактивні ігри) 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0

№ з/п Зміст  заходу
Термін 
вико-
нання

Виконавці Результат 
впровад-ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Міський бюджет
Всього за 

рахунок усіх 
джерел 

фінансування

Всього за 
рахунок усіх 

джерел 
фінансування

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

Організація 
змістовного 

дозвілля, 
сприяння 
творчій 

самореалізації 
молоді, 

реалізація 
молодіжних 

ініціатив 

Міський бюджет
Всього за 

рахунок усіх 
джерел 

фінансування

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Міський бюджет



2 Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.2 Культурологічні заходи 38.561 38.561 0.0 54.3 54.3 0.0 58.0 58.0 0.0

2.2.1 Концертно-розважальне шоу                                      
“Весна. Молодість. Краса.” 8.061 8.061 10.0 10.0 10.7 10.7

2.2.2 Заходи з відзначення Дня Європи в Україні 0.0 0.0 2.5 2.5 2.7 2.7

2.2.3
Міський чемпіонат з гри “Брейн-ринг” серед
студентських та молодіжних команд (осінній та
весняний сезони)

2.6 2.6 4.0 4.0 4.3 4.3

2.2.4 Заходи з молоддю до Дня молоді України та Дня
Конституції України 8.0 8.0 16.6 16.6 17.7 17.7

2.2.5 Заходи з молоддю до Дня міста 13.0 13.0 13.8 13.8 14.7 14.7

2.2.6 Заходи з молоддю до Дня студента 6.0 6.0 6.4 6.4 6.8 6.8

2.2.7 Дискусійний майданчик “Права людини в дії” 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1

2.3 Національно-патріотичні заходи 69.99 69.99 0.0 94.3 94.3 0.0 100.6 100.6 0.0

2.3.1 Заходи з патріотичного виховання молоді та
вшанування учасників АТО/ООС 0.0 0.0 2.0 2.0 2.1 2.1

2.3.2 Військово-патріотична спортивна гра “Захисник
України” 10.0 10.0 9.4 9.4 10.0 10.0

2.3.3 Відзначення Дня Героїв небесної Сотні 0.0 0.0 2.0 2.0 2.1 2.1

2.3.4 Проведення молодіжної спортивно-патріотичної гри
“Звитяга” 5.0 5.0 5.3 5.3 5.7 5.7

2.3.5
Проведення круглих столів, семінарських занять
щодо вдосконалення військово-патріотичних
цінностей

0.0 0.0 3.0 3.0 3.2 3.2

2.3.6 Щорічний фестиваль української патріотичної пісні 6.0 6.0 8.0 8.0 8.5 8.5

2.3.7 Організація роботи військово-патріотичних таборів з
молодіжними громадськими організаціями 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5 7.5

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

Формування у 
молоді високої 
патріотичної 
свідомості, 

почуття 
вірності, 

любові до 
Батьківщини, 

готовності 
виконання 
молоддю 

конституцій-
ного обов'язку 

із захисту 
національних 

інтересів, 
цілісності і 

незалежності 
України

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

Організація 
змістовного 

дозвілля, 
сприяння 
творчій 

самореалізації 
молоді, 

реалізація 
молодіжних 

ініціатив 



3 Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.3.8 Організація та проведення міського мистецького
конкурсу  “Я малюю Україну” 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 5.3

2.3.9

Проведення заходів (ігротеки, тренінги, флеш-моби, 
бесіди, інтерактивні ігри) з метою виховання у 
молодого покоління патріотизму, моральності, 
загально-людських цінностей

6.0 6.0 8.0 8.0 8.5 8.5

2.3.10 Проведення спортивних змагань та спортивно-
масових заходів допризовної та призовної молоді 5.0 5.0 6.0 6.0 6.4 6.4

2.3.11 Проведення міського чемпіонату та чемпіонату
України з військово-спортивного хортингу 9.99 9.99 10.0 10.0 10.7 10.7

2.3.12 “Таборівка” на Козачому острові 10.0 10.0 8.3 8.3 8.9 8.9

2.3.13 Польовий курс військово-спортивної та тактичної
підготовки молоді “Рейд” 0.0 0.0 10.0 10.0 10.7 10.7

2.3.14

Створення куточків військово-професійної
орієнтації, патріотичного виховання молоді на базі
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів
(виготовлення інформаційних стендів)

5.0 5.0 5.3 5.3 5.7 5.7

2.3.15 Підготовка, розробка та виготовлення інформаційної
поліграфічної продукції з військової тематики 0.0 0.0 5.0 5.0 5.3 5.3

ВСЬОГО: 356.752 356.752 0.0 443.935 443.935 0.0 481.2 481.2 0.0

Начальник управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської 

ради міста 
Кропивниць-

кого

Формування у 
молоді високої 
патріотичної 
свідомості, 

почуття 
вірності, 

любові до 
Батьківщини, 

готовності 
виконання 
молоддю 

конституцій-
ного обов'язку 

із захисту 
національних 

інтересів, 
цілісності і 

незалежності 
України



Додаток 2
до рішення Міської ради міста Кропивницького
14 лютого 2020 року № 3123

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми підтримки сімей на 2018 - 2020 роки

(нова редакція)

Загальний фонд Загальний фонд Загальний фонд
Спеціальний 

фонд /бюджет 
розвитку/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Загальноміські освітньо-виховні та культурологічні заходи 202.4 202.4 257.6 257.6 280.8 280.8 0.0

1.1 Освітньо-виховні заходи 122.4 122.4 169.9 169.9 181.2 181.2 0.0

1.1.1 Організація вшанування багатодітних матерів та жінок, яким 
присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

1.1.2 Міський конкурс “Дитина року” 2.0 2.0 3.0 3.0 3.2 3.2
1.1.3 Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій 30.0 30.0 31.8 31.8 33.9 33.9

1.1.4 Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з особливими
потребами та їх батьків 89.7 89.7 134.4 134.4 143.4 143.4

1.2 Культурологічні заходи 80.0 80.0 87.7 87.7 99.6 99.6 0.0

1.2.1 Акція зі вшанування матерів дітьми “Від всієї душі” 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7
1.2.2 Фестиваль сімейної  творчості “Єдина родина” 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1

1.2.3 Міжнародний дитячий фестиваль пісні і танцю “Об’єднаймо дітей
мистецтвом!” 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 5.3

1.2.4 Конкурс “Тато, мама, я - дружна сім’я” 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2

1.2.5 Концертні та спортивні програми з дітьми “Ми діти твої, Україно!” 2.5 2.5 3.0 3.0 3.2 3.2

1.2.6 Новорічні та Різдвяні заходи з дітьми, в т.ч. пільгових категорій 70.0 70.0 70.0 70.0 74.7 74.7

1.2.7 Святкова сімейна програма до Дня матері 0.0 3.5 3.5 3.7 3.7
1.2.8 Святкова сімейна програма до Дня батька 0.0 3.5 3.5 3.7 3.7
1.2.9 Фестиваль сім'ї до Міжнародного дня сім'ї 0.0 0.0 6.0 6.0

2
Проєкт громадського бюджету "Територія рівних можливостей"
(Створення інклюзивного спортивно- ігрового майданчика для
дітей та молоді з інвалідністю)

2020 рік 0.0 0.0 541.0 541.0
Реалізація проєктів-

переможців 
громадського бюджету 

ВСЬОГО: 202.4 202.4 257.6 257.6 821.8 280.8 541.0

Начальник управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

Зміцнення української 
сім’ї, виховання 
підростаючого 

покоління, відновлення 
та збереження 

сімейних традицій

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

№ з/п Зміст  заходу
Термін 
вико-
нання

Фінансове забезпечення (тис. 
грн)

Виконавці Результат 
впровадження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього 

Міський бюджет

Всього 

Міський бюджет

Всього 

Міський бюджет



Додаток 3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
14 лютого 2020 року № 3123

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2020 роки

(нова редакція)

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд

Загаль-ний 
фонд

Спеціаль-
ний фонд 

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та 
підтримки

1866.69 1866.69 1323.84 1323.840 778.4 778.4

в т.ч. дітей учасників АТО/ООС 617.7 617.7 380.243 380.243 400.8 400.8

1.1

Оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та 
підтримки за путівками, 
отриманими від департаменту 
соціального захисту населення 
Кіровоградської обласної державної 
адміністрації

1291.7 1291.7 1647.618 1647.618 1378.2 1378.2

2

Оздоровлення дітей Комунального 
закладу “Дитячий будинок “Наш 
дім” Міської ради міста 
Кропивницького”

2018 - 
2020 
роки

Комунальний 
заклад “Дитячий 

будинок “Наш 
дім” Міської ради 

міста 
Кропивницького”

86.73 86.73 130.0 130.0 143.0 143.0

3
Відпочинок дітей в пришкільних 
таборах 1215.5 403.5 812.0 1308.5 477.7 830.8 1849.0 557.2 1291.8

ВСЬОГО: 4460.62 1291.7 2356.92 812.0 0.0 4409.958 1647.618 1931.54 830.8 0.0 4148.6 1378.2 1478.6 1291.8 0.0

Начальник управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання

Виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Облас-ний 
бюд-жет

Міський бюджет
Інших 
джерел 
фінансу-

вання

Соціальна 
підтримка 
незахище-

них 
верств 

населення

Результат 
впровад-

ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Облас-
ний бюд-

жет

Міський бюджет
Інші 

джерела 
фінансу-

вання

Всього за 
рахунок усіх 

джерел 
фінансу-

вання

2018 - 
2020 
роки

Управління освіти 
Міської ради міста 

Кропивницького

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 
фінансу-

вання

Облас-
ний бюд-

жет

Міський бюджет
Інші 

джерела 
фінансу-

вання

2018 - 
2020 
роки

Управління молоді 
та спорту Міської 

ради міста 
Кропивницького

Всього за 
рахунок 

усіх джерел 
фінансу-

вання



Додаток 4
до рішення Міської ради міста Кропивницького
14 лютого 2020 року № 3123

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки
(нова редакція)

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Утримання Комунального закладу “Дитячий 
будинок “Наш дім” Міської ради міста 
Кропивницького”

2019.5 1156.7 862.8 0.0 0.0 3019.20 1268.7 1750.50 0.0 0.0 3308.9 1570.84 1738.06 0.0 0.0

1.1 заробітна плата (15 штатних одиниць) 1142.7 946.1 196.6 1396.51 1039.9 356.61 1574.6 1287.58 287.02
1.2 нарахування на заробітну плату 255.64 210.6 45.04 318.482 228.8 89.682 346.4 283.26 63.14

1.3 придбання матеріалів, обладнання, інвентарю 
(канцтовари, миючі засоби, меблі, одяг та інше) 71.78 71.78 247.588 247.588 150.0 150.0

1.4 медикаменти 2.8 2.8 6.24 6.24 5.0 5.0

1.5 продукти харчування 224.57 224.57 293.033 293.033 358.4 358.4

1.6

оплата послуг та інших видатків (зв’язку, банку, 
поточного ремонту, страхування дітей, 
радіаційний сертифікат, енергонагляд, навчання 
та підвищення кваліфікації  та інші )

10.49 10.49 431.621 431.621 520.6 520.6

1.7 видатки на відрядження 0.62 0.62 0.362 0.362 0.5 0.5

1.8 інші виплати населенню (кишенькові 
вихованцям) 21.9 21.9 20.00 20.00 24.2 24.2

1.9

комунальні послуги, в тому числі: 
теплопостачання
водопостачання та водовідведення
електроенергія 
інші комунальні послуги

289.0 289.0 305.364 305.364 329.2 329.2

ВСЬОГО: 2019.5 1156.7 862.8 0.0 0.0 3019.20 1268.7 1750.50 0.0 0.0 3308.9 1570.84 1738.06 0.0 0.0

Начальник управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

Можливість 
дітям 

зростати в 
умовах, 

максималь - 
но 

наближених 
до сімейних

Міський бюджет

2018 -   
2020  
роки

Комуналь-
ний заклад 
“Дитячий 
будинок 

“Наш дім” 
Міської 

ради міста 
Кропив-

ницького”

Результат 
впровад-

ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього

Міський бюджет

Всього

Міський бюджет

Всього

№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
 вико-
нання

Виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн)
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П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
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Про внесення змін до рішень 

Міської ради міста Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року 

№ 1405, 1407 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                

від 15 лютого 2018 року №  1405 «Про затвердження Міської програми 

«Молодь» на 2018 - 2020 роки» (зі змінами, внесеними рішенням Міської  ради  

міста  Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2197),   виклавши додаток до 

Міської програми «Молодь» у новій редакції згідно з додатком 1. 
 

2. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                 

від 15 лютого 2018 року №  1407 «Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки» (зі змінами, внесеними 

рішенням Міської  ради  міста  Кропивницького від  19 грудня 2018 року                 

№ 2197),  виклавши додаток  до Міської програми відпочинку та оздоровлення 

дітей у новій редакції згідно з додатком 2. 

 

 

 

Міський голова                                                                   А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 
Людмила Дорохіна 24 44 27 



Додаток 1
до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 11 червня 2019 року № 2570

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми “Молодь”  на 2018 - 2020 роки

(нова редакція)

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Організація проведення громадських і
тимчасових робіт для учнівської та студентської 
молоді у вільний від занять час 

198.401 198.401 0.0 241.5 241.5 0.0 257.7 257.7 0.0

2
Загальноміські освітньо-виховні,  
культурологічні  та національно-патріотичні 
заходи

158.351 158.351 0.0 203.8 203.8 0.0 217.5 217.5 0.0

2.1 Освітньо-виховні заходи 49.8 49.8 0.0 55.2 55.2 0.0 58.9 58.9 0.0

2.1.1 Мистецький конкурс  серед  молоді з інвалідністю 3.0 3.0 3.2 3.2 3.4 3.4

2.1.2
Спільні заходи з молодіжними громадськими
організаціями та творчими об'єднаннями
(в т.ч. Молодіжною радою) 

40.0 40.0 40.0 40.0 42.7 42.7

2.1.3 Міський конкурс “Молода людина року” 4.0 4.0 5.0 5.0 5.3 5.3

2.1.4 Проведення міської спартакіади “Юність” з п'яти
видів спорту 2.8 2.8 3.0 3.0 3.2 3.2

2.1.5

Організація та проведення форумів, семінарів,
тренінгів, конференцій з питань реалізації
молодіжної політики, молодіжного і студентського
лідерства та зайнятості молоді, молодіжних
ініціатив

0.0 4.0 4.0 4.3 4.3

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

Організація 
змістовного 

дозвілля, 
сприяння 
творчій 

самореалізації 
молоді, 

реалізація 
молодіжних 

ініціатив 

Міський бюджет
Всього за 

рахунок усіх 
джерел 

фінансування

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Міський бюджет

2019 рік 2020 рік

Міський бюджет
Всього за 

рахунок усіх 
джерел 

фінансування

Всього за 
рахунок усіх 

джерел 
фінансування

№ з/п Зміст  заходу
Термін 
вико-
нання

Виконавці Результат 
впровад-ження

2018 рік



2 Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.2 Культурологічні заходи 38.561 38.561 0.0 54.3 54.3 0.0 58.0 58.0 0.0

2.2.1 Концертно-розважальне шоу                                      
“Весна. Молодість. Краса.” 8.061 8.061 10.0 10.0 10.7 10.7

2.2.2 Заходи з відзначення Дня Європи в Україні 0.0 0.0 2.5 2.5 2.7 2.7

2.2.3
Міський чемпіонат з гри “Брейн-ринг” серед
студентських та молодіжних команд (осінній та
весняний сезони)

2.6 2.6 4.0 4.0 4.3 4.3

2.2.4 Заходи з молоддю до Дня молоді України та Дня
Конституції України 8.0 8.0 16.6 16.6 17.7 17.7

2.2.5 Заходи з молоддю до Дня міста 13.0 13.0 13.8 13.8 14.7 14.7

2.2.6 Заходи з молоддю до Дня студента 6.0 6.0 6.4 6.4 6.8 6.8

2.2.7 Дискусійний майданчик “Права людини в дії” 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1

2.3 Національно-патріотичні заходи 69.99 69.99 0.0 94.3 94.3 0.0 100.6 100.6 0.0

2.3.1 Заходи з патріотичного виховання молоді та
вшанування учасників АТО,  ветеранів ВВВ 0.0 0.0 2.0 2.0 2.1 2.1

2.3.2 Військово-патріотична спортивна гра “Захисник
України” 10.0 10.0 9.4 9.4 10.0 10.0

2.3.3 Відзначення Дня Героїв небесної Сотні 0.0 0.0 2.0 2.0 2.1 2.1

2.3.4 Проведення молодіжної спортивно-патріотичної
гри “Звитяга” 5.0 5.0 5.3 5.3 5.7 5.7

2.3.5
Проведення круглих столів, семінарських занять
щодо вдосконалення військово-патріотичних
цінностей

0.0 0.0 3.0 3.0 3.2 3.2

2.3.6 Щорічний фестиваль української патріотичної
пісні 6.0 6.0 8.0 8.0 8.5 8.5

2.3.7
Організація роботи військово-патріотичних
таборів з молодіжними громадськими
організаціями

8.0 8.0 7.0 7.0 7.5 7.5

Формування у 
молоді високої 
патріотичної 
свідомості, 

почуття 
вірності, любові 
до Батьківщини, 

готовності 
виконання 
молоддю 

конституцій-
ного обов'язку 

із захисту 
національних 

інтересів, 
цілісності і 

незалежності 
України

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

Організація 
змістовного 

дозвілля, 
сприяння 
творчій 

самореалізації 
молоді, 

реалізація 
молодіжних 

ініціатив 

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого



3 Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.3.8 Організація та проведення міського мистецького
конкурсу  “Я малюю Україну” 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 5.3

2.3.9

Проведення заходів (ігротеки, тренінги, флеш-
моби, бесіди, інтерактивні ігри) з метою виховання 
у молодого покоління патріотизму, моральності, 
загально-людських цінностей

6.0 6.0 8.0 8.0 8.5 8.5

2.3.10 Проведення спортивних змагань та спортивно-
масових заходів допризовної та призовної молоді 5.0 5.0 6.0 6.0 6.4 6.4

2.3.11 Проведення міського чемпіонату та чемпіонату
України з військово-спортивного хортингу 9.99 9.99 10.0 10.0 10.7 10.7

2.3.12 “Таборівка” на Козачому острові 10.0 10.0 8.3 8.3 8.9 8.9

2.3.13 Польовий курс військово-спортивної та тактичної
підготовки молоді “Рейд” 0.0 0.0 10.0 10.0 10.7 10.7

2.3.14

Створення куточків військово-професійної
орієнтації, патріотичного виховання молоді на базі
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання,
професійно-технічних та вищих навчальних
закладів (виготовлення інформаційних стендів)

5.0 5.0 5.3 5.3 5.7 5.7

2.3.15
Підготовка, розробка та виготовлення
інформаційної поліграфічної продукції з
військової тематики 

0.0 0.0 5.0 5.0 5.3 5.3

ВСЬОГО: 356.752 356.752 0.0 445.3 445.3 0.0 475.2 475.2 0.0

Начальник управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького С.КОЛОДЯЖНИЙ

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

Формування у 
молоді високої 
патріотичної 
свідомості, 

почуття 
вірності, любові 
до Батьківщини, 

готовності 
виконання 
молоддю 

конституцій-
ного обов'язку 

із захисту 
національних 

інтересів, 
цілісності і 

незалежності 
України



Додаток 2
до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 11 червня 2019 року № 2570

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2020 роки

(нова редакція)

Загаль-
ний 

фонд

Спеціаль-
ний фонд

Загаль-
ний 

фонд

Спеціаль-
ний фонд 

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки 1866.69 1866.69 1365.4 1365.4 778.4 778.4

в т.ч. дітей учасників АТО 617.7 617.7 617.7 617.7 659.1 659.1

1.1

Оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки за 
путівками, отриманими від департаменту 
соціального захисту населення 
Кіровоградської обласної державної 
адміністрації

1291.7 1291.7 1291.7 1291.7 1378.2 1378.2

2
Оздоровлення дітей Комунального закладу 
“Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради 
міста Кропивницького”

2018 - 
2020 
роки

Комунальний 
заклад “Дитячий 

будинок “Наш 
дім” Міської ради 

міста 
Кропивницького”

86.73 86.73 134.0 134.0 143.0 143.0

3 Відпочинок дітей в пришкільних таборах 1215.5 403.5 812.0 1732.9 522.2 1210.7 1849.0 557.2 1291.8

ВСЬОГО: 4460.62 1291.7 2356.92 812.0 0.0 4524.0 1291.7 2021.6 1210.7 0.0 4148.6 1378.2 1478.6 1291.8 0.0

Начальник управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького С.КОЛОДЯЖНИЙ

2018 - 
2020 
роки

Управління освіти 
Міської ради міста 
Кропивницького

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 

фінансу-
вання

Облас-
ний бюд-

жет

Міський бюджет
Інші 

джерела 
фінансу-

вання

2018 - 
2020 
роки

Управління молоді 
та спорту Міської 

ради міста 
Кропивницького

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 

фінансу-
вання

Соціальна 
підтримка 
незахище-
них верств 
населення

Результат 
впровад-

ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Облас-
ний 
бюд-
жет

Міський бюджет
Інші 

джерела 
фінансу-

вання

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 

фінансу-
вання

№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання

Виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Облас-
ний 
бюд-
жет

Міський бюджет
Інших 
джерел 
фінансу-
вання



 
 

УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 19 грудня  2018 року                                                               № 2197 

 

 

Про внесення змін до рішень 

Міської ради міста Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року 

№ 1405, 1406, 1407, 1408 

 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                

від 15 лютого 2018 року №  1405 «Про затвердження Міської програми 

«Молодь» на 2018 - 2020 роки»,  виклавши додаток до Міської програми 

«Молодь» у новій редакції згідно з додатком 1. 

2. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                 

від 15 лютого 2018 року №  1406 «Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2018 - 2020 роки»,  виклавши додаток  до Міської програми 

підтримки сімей у новій редакції згідно з додатком 2. 

3. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького                       

від 15 лютого 2018 року №  1407 «Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки»,  виклавши додаток                                   

до Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей у новій редакції                 

згідно з додатком 3. 

4. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького                         

від 15 лютого 2018 року №  1408 «Про затвердження Міської цільової 

соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування на 2018 - 2020 роки»,  виклавши додаток  



2 

 

до Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів для                           

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  у новій редакції                               

згідно з додатком 4. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку,  з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, заступника  міського  голови  з  питань  

діяльності  виконавчих  органів  ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                         А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дорохіна 24 44 27 



Додаток 1
до рішення Міської ради міста Кропивницького
19 грудня  2018 року
№ 2197

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми “Молодь”  на 2018 - 2020 роки

(нова редакція)

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Організація сезонних громадських робіт для
учнівської та студентської молоді у вільний від
навчання час та молодих людей, які перебувають
на обліку як безробітні

198.401 198.401 0.0 241.5 241.5 0.0 257.7 257.7 0.0

2
Загальноміські освітньо-виховні,  
культурологічні  та національно-патріотичні 
заходи

158.351 158.351 0.0 203.8 203.8 0.0 217.5 217.5 0.0

2.1 Освітньо-виховні заходи 49.8 49.8 0.0 55.2 55.2 0.0 58.9 58.9 0.0

2.1.1 Мистецький конкурс  серед  молоді з інвалідністю 3.0 3.0 3.2 3.2 3.4 3.4

2.1.2
Спільні заходи з молодіжними громадськими
організаціями та творчими об'єднаннями
(в т.ч. Молодіжною радою) 

40.0 40.0 40.0 40.0 42.7 42.7

2.1.3 Міський конкурс “Молода людина року” 4.0 4.0 5.0 5.0 5.3 5.3

2.1.4 Проведення міської спартакіади “Юність” з п'яти
видів спорту 2.8 2.8 3.0 3.0 3.2 3.2

2.1.5

Організація та проведення форумів, семінарів,
тренінгів, конференцій з питань реалізації
молодіжної політики, молодіжного і студентського
лідерства та зайнятості молоді, молодіжних
ініціатив

0.0 4.0 4.0 4.3 4.3

Всього за 
рахунок усіх 

джерел 
фінансування

№ з/п Зміст  заходу
Термін 
вико-
нання

Виконавці Результат 
впровад-ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Міський бюджет
Всього за 

рахунок усіх 
джерел 

фінансування

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

Організація 
змістовного 

дозвілля, 
сприяння 
творчій 

самореалізації 
молоді, 

реалізація 
молодіжних 

ініціатив 

Міський бюджет
Всього за 

рахунок усіх 
джерел 

фінансування

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Міський бюджет



2 Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.2 Культурологічні заходи 38.561 38.561 0.0 54.3 54.3 0.0 58.0 58.0 0.0

2.2.1 Концертно-розважальне шоу                                      
“Весна. Молодість. Краса.” 8.061 8.061 10.0 10.0 10.7 10.7

2.2.2 Заходи з відзначення Дня Європи в Україні 0.0 0.0 2.5 2.5 2.7 2.7

2.2.3
Міський чемпіонат з гри “Брейн-ринг” серед
студентських та молодіжних команд (осінній та
весняний сезони)

2.6 2.6 4.0 4.0 4.3 4.3

2.2.4 Заходи з молоддю до Дня молоді України та Дня
Конституції України 8.0 8.0 16.6 16.6 17.7 17.7

2.2.5 Заходи з молоддю до Дня міста 13.0 13.0 13.8 13.8 14.7 14.7

2.2.6 Заходи з молоддю до Дня студента 6.0 6.0 6.4 6.4 6.8 6.8

2.2.7 Дискусійний майданчик “Права людини в дії” 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1

2.3 Національно-патріотичні заходи 69.99 69.99 0.0 94.3 94.3 0.0 100.6 100.6 0.0

2.3.1 Заходи з патріотичного виховання молоді та
вшанування учасників АТО,  ветеранів ВВВ 0.0 0.0 2.0 2.0 2.1 2.1

2.3.2 Військово-патріотична спортивна гра “Захисник
України” 10.0 10.0 9.4 9.4 10.0 10.0

2.3.3 Відзначення Дня Героїв небесної Сотні 0.0 0.0 2.0 2.0 2.1 2.1

2.3.4 Проведення молодіжної спортивно-патріотичної
гри “Звитяга” 5.0 5.0 5.3 5.3 5.7 5.7

2.3.5
Проведення круглих столів, семінарських занять
щодо вдосконалення військово-патріотичних
цінностей

0.0 0.0 3.0 3.0 3.2 3.2

2.3.6 Щорічний фестиваль української патріотичної
пісні 6.0 6.0 8.0 8.0 8.5 8.5

2.3.7
Організація роботи військово-патріотичних
таборів з молодіжними громадськими
організаціями

8.0 8.0 7.0 7.0 7.5 7.5

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

Формування у 
молоді високої 
патріотичної 
свідомості, 

почуття 
вірності, любові 
до Батьківщини, 

готовності 
виконання 
молоддю 

конституцій-
ного обов'язку 

із захисту 
національних 

інтересів, 
цілісності і 

незалежності 
України

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

Організація 
змістовного 

дозвілля, 
сприяння 
творчій 

самореалізації 
молоді, 

реалізація 
молодіжних 

ініціатив 



3 Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.3.8 Організація та проведення міського мистецького
конкурсу  “Я малюю Україну” 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 5.3

2.3.9

Проведення заходів (ігротеки, тренінги, флеш-
моби, бесіди, інтерактивні ігри) з метою виховання 
у молодого покоління патріотизму, моральності, 
загально-людських цінностей

6.0 6.0 8.0 8.0 8.5 8.5

2.3.10 Проведення спортивних змагань та спортивно-
масових заходів допризовної та призовної молоді 5.0 5.0 6.0 6.0 6.4 6.4

2.3.11 Проведення міського чемпіонату та чемпіонату
України з військово-спортивного хортингу 9.99 9.99 10.0 10.0 10.7 10.7

2.3.12 “Таборівка” на Козачому острові 10.0 10.0 8.3 8.3 8.9 8.9

2.3.13 Польовий курс військово-спортивної та тактичної
підготовки молоді “Рейд” 0.0 0.0 10.0 10.0 10.7 10.7

2.3.14

Створення куточків військово-професійної
орієнтації, патріотичного виховання молоді на базі
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання,
професійно-технічних та вищих навчальних
закладів (виготовлення інформаційних стендів)

5.0 5.0 5.3 5.3 5.7 5.7

2.3.15
Підготовка, розробка та виготовлення
інформаційної поліграфічної продукції з
військової тематики 

0.0 0.0 5.0 5.0 5.3 5.3

ВСЬОГО: 356.752 356.752 0.0 445.3 445.3 0.0 475.2 475.2 0.0

Начальник управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького С.Колодяжний

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

Формування у 
молоді високої 
патріотичної 
свідомості, 

почуття 
вірності, любові 
до Батьківщини, 

готовності 
виконання 
молоддю 

конституцій-
ного обов'язку 

із захисту 
національних 

інтересів, 
цілісності і 

незалежності 
України



Додаток 2
до рішення Міської ради міста Кропивницького
19 грудня  2018 року
№ 2197

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми підтримки сімей на 2018 - 2020 роки

(нова редакція)

Загальний фонд Загальний фонд Загальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Загальноміські освітньо-виховні та культурологічні заходи 202.4 202.4 257.6 257.6 274.8 274.8

1.1 Освітньо-виховні заходи 122.4 122.4 169.9 169.9 181.2 181.2

1.1.1 Організація вшанування багатодітних матерів та жінок, яким 
присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

1.1.2 Міський конкурс “Дитина року” 2.0 2.0 3.0 3.0 3.2 3.2

1.1.3 Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій 30.0 30.0 31.8 31.8 33.9 33.9

1.1.4 Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з особливими
потребами та їх батьків 89.7 89.7 134.4 134.4 143.4 143.4

1.2 Культурологічні заходи 80.0 80.0 87.7 87.7 93.6 93.6

1.2.1 Акція зі вшанування матерів дітьми “Від всієї душі” 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7

1.2.2 Фестиваль сімейної  творчості “Єдина родина” 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1

1.2.3 Міжнародний дитячий фестиваль пісні і танцю “Об’єднаймо дітей
мистецтвом!” 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 5.3

1.2.4 Конкурс “Тато, мама, я - дружна сім’я” 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2

1.2.5 Концертні та спортивні програми з дітьми “Ми діти твої, Україно!” 2.5 2.5 3.0 3.0 3.2 3.2

1.2.6 Новорічні та Різдвяні заходи з дітьми, в т.ч.пільгових категорій 70.0 70.0 70.0 70.0 74.7 74.7

1.2.7 Святкова сімейна програма до Дня матері 0.0 3.5 3.5 3.7 3.7

1.2.8 Святкова сімейна програма до Дня батька 0.0 3.5 3.5 3.7 3.7

ВСЬОГО: 202.4 202.4 257.6 257.6 274.8 274.8

Начальник управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького С.Колодяжний

Всього 

Міський бюджет

2020 рік

Всього 

Міський бюджет№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Всього 

Міський бюджет

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту Міської 
ради міста 

Кропивниць-
кого

Зміцнення 
української сім’ї, 

виховання 
підростаючого 

покоління, 
відновлення та 

збереження 
сімейних 
традицій

Виконавці Результат 
впровадження

2018 рік 2019 рік



Додаток 3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
19 грудня  2018 року
№ 2197

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2020 роки

(нова редакція)

Загаль-
ний 

фонд

Спеціаль-
ний фонд

Загаль-
ний 

фонд

Спеціаль-
ний фонд 

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки 1866.69 1866.69 713.2 713.2 778.4 778.4

в т.ч. дітей учасників АТО 617.7 617.7 617.7 617.7 659.1 659.1

1.1

Оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки за 
путівками, отриманими від департаменту 
соціального захисту населення 
Кіровоградської обласної державної 
адміністрації

1291.7 1291.7 1291.7 1291.7 1378.2 1378.2

2
Оздоровлення дітей Комунального закладу 
“Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради 
міста Кропивницького”

2018 - 
2020 
роки

Комунальний 
заклад “Дитячий 

будинок “Наш 
дім” Міської ради 

міста 
Кропивницького”

86.73 86.73 134.0 134.0 143.0 143.0

3 Оздоровлення дітей  в пришкільних 
таборах 1215.5 403.5 812.0 901.9 280.5 621.4 962.3 299.3 663.0

ВСЬОГО: 4460.62 1291.7 2356.92 812.0 0.0 3040.8 1291.7 1127.7 621.4 0.0 3261.9 1378.2 1220.7 663.0 0.0

Начальник управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького С.Колодяжний

№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання

Виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Облас-
ний 
бюд-
жет

Міський бюджет
Інших 
джерел 
фінансу-
вання

Соціальна 
підтримка 
незахище-
них верств 
населення

Результат 
впровад-

ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Облас-
ний 
бюд-
жет

Міський бюджет
Інші 

джерела 
фінансу-

вання

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 

фінансу-
вання

2018 - 
2020 
роки

Управління освіти 
Міської ради міста 
Кропивницького

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 

фінансу-
вання

Облас-
ний бюд-

жет

Міський бюджет
Інші 

джерела 
фінансу-

вання

2018 - 
2020 
роки

Управління молоді 
та спорту Міської 

ради міста 
Кропивницького

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 

фінансу-
вання



Додаток 4
до рішення Міської ради міста Кропивницького
19 грудня  2018 року
№ 2197

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки
(нова редакція)

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Утримання Комунального закладу “Дитячий 
будинок “Наш дім” Міської ради міста 
Кропивницького”

2019.5 1156.7 862.8 0.0 0.0 2919.2 1268.7 1650.5 0.0 0.0 3114.8 1353.7 1761.1 0.0 0.0

1.1 заробітна плата (15 штатних одиниць) 1142.7 946.1 196.6 1287.2 1039.9 247.3 1373.5 1109.6 263.9

1.2 нарахування на заробітну плату 255.64 210.6 45.04 283.2 228.8 54.4 302.1 244.1 58.0

1.3 придбання матеріалів, обладнання, інвентарю 
(канцтовари, миючі засоби, меблі, одяг та інше)

71.78 71.78 296.0 296.0 315.8 315.8

1.4 медикаменти 2.8 2.8 4.0 4.0 4.3 4.3

1.5 продукти харчування 224.57 224.57 250.0 250.0 266.8 266.8

1.6

оплата послуг та інших видатків (зв’язку, банку, 
поточного ремонту, страхування дітей, 
радіаційний сертифікат, енергонагляд, навчання,  
підвищення кваліфікації та інші )

10.49 10.49 519.3 519.3 554.1 554.1

1.7 видатки на відрядження 0.62 0.62 0.0 0.0 0.0 0.0

1.8 інші виплати населенню (кишенькові вихованцям) 21.9 21.9 20.0 20.0 21.3 21.3

1.9

комунальні послуги, в тому числі: 
теплопостачання
водопостачання та водовідведення
електроенергія 
інші комунальні послуги

289.0 289.0 259.5 259.5 276.9 276.9

ВСЬОГО: 2019.5 1156.7 862.8 0.0 0.0 2919.2 1268.7 1650.5 0.0 0.0 3114.8 1353.7 1761.1 0.0 0.0

Начальник управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького С.Колодяжний

Можливість 
дітям 

зростати в 
умовах, 

максималь - 
но 

наближених 
до сімейних

Міський бюджет

2018 -   
2020  
роки

Комуналь-
ний заклад 
“Дитячий 
будинок 

“Наш дім” 
Міської 

ради міста 
Кропив-

ницького”

Результат 
впровад-

ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього

Міський бюджет

Всього

Міський бюджет

Всього

№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання

Виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн)



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 15 лютого 2018 року                                                         № 1405 

 

 

Про затвердження Міської програми   

“Молодь” на 2018-2020 роки  

 

Керуючись статтею 143  Конституції України, статтею 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 3, 10, 15  Закону 

України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, статтями 4, 5, 11  

Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 

в Україні”, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

  

1. Затвердити Міську програму “Молодь” на 2018 – 2020 роки, що 

додається.  

2. Включити Міську програму “Молодь” на 2018 – 2020 роки до складу 

Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на        

2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                            А.Райкович 
 

 

 

 

Дорохіна 24 44 27ор 
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Паспорт Міської 

програми “Молодь” на 2018 - 2020 роки 

 

1 Програма затверджена Рішенням Міської ради міста 

Кропивницького  

від 15 лютого 2018 року № 1405 

2 Програма погоджена Рішенням Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

від 28 грудня 2017 року № 624 

3 Розробник Програми Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького 

4 Учасники Програми Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького 

Управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

Кропивницький міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Служба у справах дітей  

Виконавчого комітету   

Міської ради міста Кропивницького 

5 Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького 

6 Термін реалізації Програми 2018– 2020 роки 

7 Обсяг фінансування 

Програми 

Згідно з бюджетними призначеннями, 

затвердженими на відповідний рік 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ 

 

Міська програма «Молодь» на 2018-2020 роки (далі – Програма) 

розроблена відповідно до законів України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми 

та молоддю». 

Необхідність розроблення Програми обумовлена визначеними 

пріоритетними напрямами державної молодіжної політики:  

сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молодих людей; 

забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді; 

формування здорового способу життя молоді; 

сприяння розвитку духовності, моральності, організації змістовного 

дозвілля молоді; 

підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей; 

розвиток громадянської активності; 

інтеграція молоді до світової та європейської молодіжної спільноти. 

 

І. Аналіз розвитку галузі за 2017 рік 

 

Загострення соціально-економічних проблем, недосконалість правової і 

нормативної баз, відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді у 

період її соціального становлення і розвитку значно ускладнили процеси 

відновлення інтелектуального потенціалу, трудових ресурсів держави, 

негативно позначилися на матеріальному становищі молодої сім’ї, здоров’ї, 

фізичному і духовному розвитку молодих громадян, призвели до зростання 

безробіття серед молоді, загострення криміногенної ситуації у суспільстві.  

Сьогодні в нашому місті з 238 тисяч населення – 38,6 тисяч дітей та              

53,9 тисяч молоді. 15,3 тисячі з них – це студентська молодь, що навчається у  

20 вищих навчальних закладах міста І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації.  

Для забезпечення вторинної зайнятості молоді, її працевлаштування у 

вільний від навчання час у місті започатковано систему громадських робіт 

для дітей та молоді. У 2017 році організовано 5 трудових загонів. У 

благоустрої міста взяли участь 82 особи, їм виплачена заробітна плата у сумі 

97959 грн.  

В місті збережено існуючу мережу 16 дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання. З них в 2017 році 4 клуби капітально відремонтовані, в 6 клубах 

поліпшено матеріально-технічну базу. Постійно діючими заняттями у          

60 гуртках естетичного виховання та 38 спортивних секціях охоплено 

близько   2 тисяч дітей (58 % дівчат та 42 % хлопців). За ініціативи 

депутатського корпусу в 2017 році в місті встановлено 35 дитячих 

майданчиків за місцем проживання. 

Для організації змістовного дозвілля молоді проведені загальноміські 

молодіжні заходи, направлені на інтелектуальний розвиток (чемпіонати з 

Брейн-рингу, “Що, де, коли?”, КВН, телеконкурс “Мальчишник” 

(“Джентльмен міста”), фестиваль “Молодіжний квартал”, правова гра “Мої 

права” та інші).  
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З метою підтримки обдарованої молоді продовжено практику 

призначення та виплати шести іменних стипендій міського голови для 

обдарованої і талановитої молоді студентам вищих навчальних закладів міста 

І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації. У 2017 році розмір стипендії для студентів 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації складає 450 грн на місяць, 

а для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації –          

600 грн на місяць. 

З метою забезпечення активної участі молоді у формуванні та реалізації 

державної молодіжної політики, зміцнення демократичних засад 

українського суспільства створено Молодіжну раду при Виконавчому 

комітеті  Міської ради міста Кропивницького, членами якої стали 

представники молодіжних громадських організацій міста, прогресивна та 

активна молодь. За 11 місяців 2017 року проведено 12 засідань Молодіжної 

ради.  

Члени Молодіжної ради брали активну участь в організації таких 

загальноміських заходів: Благодійний бал Весняних квітів зі збору коштів на 

лікування юної художниці Надії Мороз, Перший міський півмарафон, «День 

вуличної музики», «Студентська республіка», фотовиставка до 263-ї річниці 

заснування міста, Молодіжний фестиваль гумору та привітання дітей, які 

перебувають на лікуванні в гематологічному відділенні дитячої обласної 

лікарні. 

ІІ. Проблеми, невирішені питання  

 

Серед найголовніших проблем, які стоять перед третиною населення 

міста, є соціальні проблеми: 

працевлаштування; 

будівництво власного житла; 

змістовне дозвілля та можливість творчого, фізичного і духовного 

розвитку; 

подолання негативних явищ в молодіжному середовищі. 

Не створено молодіжний центр дозвілля, ще недостатньо підтримується 

обдарована молодь. 

 

ІІІ. Цілі і пріоритети на 2018 – 2020 роки 

 

Програма розроблена з метою проведення цілісної молодіжної політики, 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, умов для життєвого 

самовизначення та самореалізації молодих громадян, вирішення нагальних 

проблем молоді міста. 

Основними завданнями Програми є: 

національно-патріотичне виховання молоді; 

створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями 

українського народу та для безпосередньої участі молодих людей у їх 

відродженні і розвитку; 

створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку 

молоді міста; 
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формування у молоді міста почуття національної гордості, патріотизму, 

готовності захищати суверенітет України; 

забезпечення якісно нового рівня інформованості та обізнаності молодих 

кропивничан з життєво значущих  питань; 

позитивні зрушення у вирішенні проблеми зайнятості міської молоді;             

зниження рівня антигромадських, негативних проявів у молодіжному 

середовищі. 

 

ІV.    Фінансове забезпечення Міської програми “Молодь” 

 

 Міська програма “Молодь” фінансується відповідно до чинного 

законодавства за рахунок коштів міського бюджету, в межах наявного 

фінансового ресурсу та інших джерел фінансування згідно з додатком до 

Програми. 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді 

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького                  Л.Дорохіна 



Додаток 
до Міської  програми  “Молодь” 
на 2018 - 2020 роки

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми “Молодь”  на 2018 - 2020 роки

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/власні 
надход-
ження/

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/власні 
надход-
ження/

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/власні 
надход-
ження/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Утримання  дитячо-юнацьких клубів 
за місцем проживання 3759.8 3661.0 98.8 0.0 3981.6 3877.0 104.6 0.0 4180.8 4070.9 109.9 0.0

1.1 заробітна плата (49 штатних одиниць) 2610.6 2561.2 49.4 2764.6 2712.3 52.3 2902.8 2847.9 54.9

1.2 нарахування на заробітну плату 598.1 587.2 10.9 633.3 621.8 11.5 665.0 652.9 12.1

1.3 комунальні послуги, в тому числі: 

теплопостачання
водопостачання та водовідведення
електроенергія 
інші комунальні послуги

463.3 448.6 14.7 490.7 475.1 15.6 515.3 498.9 16.4

1.4

придбання товарів і послуг
в тому числі: 
матеріали, обладнання та інвентар
інші послуги та видатки

82.6 60.8 21.8 87.5 64.4 23.1 91.9 67.6 24.3

1.5 видатки на відрядження 2.0 2.0 2.1 0.0 2.1 2.2 0.0 2.2

1.6 курси підвищення кваліфікації 3.2 3.2 3.4 3.4 0.0 3.6 3.6 0.0

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет

Всього за 
рахунок 

усіх джерел 
фінансу-

вання

2018 рік

Організація 
змістовного 
дозвілля, 
профілактика 
злочинності

Відділ сім’ї та 
молоді 

управління 
молоді та 

спорту

2018 - 
2020 
роки

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 

фінансу-
вання

Освіт-ня 
суб-

венція

Результат 
впровад-

ження

2019 рік 2020 рік

№ з/п Зміст  заходу
Термін 
вико-
нання

Виконавці Освіт-ня 
суб-

венція

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 

фінансу-
вання

Освіт-ня 
суб-

венція



2 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2

Організація сезонних громадських робіт
для учнівської та студентської молоді у
вільний від навчання час та молодих
людей, які перебувають на обліку як
безробітні

200.0 200.0 0.0 0.0 211.8 211.8 0.0 0.0 222.4 222.4 0.0 0.0

3
Загальноміські освітньо-виховні,  
культурологічні  та національно-
патріотичні заходи

193.0 193.0 0.0 0.0 204.8 204.8 0.0 0.0 215.0 215.0 0.0 0.0

3.1 Освітньо-виховні заходи 50.0 50.0 0.0 0.0 53.0 53.0 0.0 0.0 55.7 55.7 0.0 0.0

3.1.1
Мистецький конкурс  серед  вихованців 
дитячо-юнацьких клубів за місцем 
проживання

3.0 3.0 3.2 3.2 3.4 3.4

3.1.2

Спільні заходи з молодіжними
громадськими організаціями та творчими
об'єднаннями                                                              
(в т.ч. Молодіжною радою) 

40.0 40.0 42.4 42.4 44.5 44.5

3.1.3 Міський конкурс “Молода людина року” 4.0 4.0 4.2 4.2 4.4 4.4

3.1.4
Міська спартакіада “Юність” серед
вихованців дитячо-юнацьких клубів за
місцем проживання

3.0 3.0 3.2 3.2 3.4 3.4

3.2 Культурологічні заходи 43.0 43.0 0.0 0.0 45.7 45.7 0.0 0.0 47.9 47.9 0.0 0.0

3.2.1 Концертно-розважальне шоу                                      
“Весна. Молодість. Краса.” 10.0 10.0 10.6 10.6 11.1 11.1

3.2.2

Ігри міського чемпіонату КВН серед
студентських та молодіжних команд
(Кубок міського голови, КВН-фестиваль
та інші)

2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7

3.2.3
Міський чемпіонат з гри “Брейн-ринг”

серед студентських та молодіжних
команд (осінній та весняний сезони)

2.6 2.6 2.8 2.8 2.90 2.9

3.2.4 Заходи з молоддю до Дня молоді
України та Дня Конституції України 8.0 8.0 8.5 8.5 8.90 8.9

3.2.5 Заходи з молоддю до Дня міста 13.0 13.0 13.8 13.8 14.5 14.5

3.2.6 Заходи з молоддю до Дня студента 6.0 6.0 6.40 6.4 6.70 6.7

3.2.7 Дискусійний майданчик “Права людини
в дії” 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1

2018 - 
2020 
роки

Відділ сім’ї 
та молоді 

управління 
молоді та 

спорту

Організація 
змістовного 

дозвілля, 
сприяння 
творчій 

самореалізації 
молоді



3 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.3 Національно-патріотичні заходи 100.0 100.0 0.0 0.0 106.1 106.1 0.0 0.0 111.4 111.4 0.0 0.0

3.3.1
Заходи з патріотичного виховання молоді
та вшанування учасників АТО, ветеранів
ВВВ

2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2

3.3.2 Військово-патріотична спортивна гра
“Захисник України” 10.0 10.0 10.6 10.6 11.1 11.1

3.3.3 Відзначення Дня Героїв небесної Сотні 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2

3.3.4 Проведення молодіжної спортивно-
патріотичної гри "Звитяга" 5.0 5.0 5.3 5.3 5.6 5.6

3.3.5

Проведення круглих столів,
семінарських занять щодо
вдосконалення військово-патріотичних
цінностей

2018 - 
2020 
роки

Відділ сім’ї та 
молоді 

управління 
молоді та 

спорту

3.0 3.0 3.2 3.2 3.4 3.4

3.3.6 Щорічний фестиваль української
патріотичної пісні 6.0 6.0 6.4 6.4 6.7 6.7

3.3.7
Організація роботи військово-
патріотичних таборів з молодіжними
громадськими організаціями

8.0 8.0 8.5 8.5 8.9 8.9

3.3.8 Організація та проведення конкурсу
дитячих робіт  "Я малюю Україну" 5.0 5.0 5.3 5.3 5.6 5.6

3.3.9

Проведення заходів (ігротеки, тренінги,
флешмоби, бесіди, інтерактивні ігри) з
метою виховання у молодого покоління
патріотизму, моральності,
загальнолюдських цінностей

6.0 6.0 6.4 6.4 6.7 6.7

3.3.10
Проведення спортивних змагань та 
спортивно-масових заходів допризовної 
та призовної молоді

5.0 5.0 5.3 5.3 5.6 5.6

Формування у 
молоді високої 
патріотичної 
свідомості, 
почуття 
вірності, 
любові до 
Батьківщини, 
готовності 
виконання 
молоддю 
конституцій-
ного обов'язку 
із захисту 
національних 
інтересів, 
цілісності і 
незалежності 
України



4 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.3.11 Чемпіонат України з військово-
спортивного хортингу 10.0 10.0 10.6 10.6 11.1 11.1

3.3.12 "Таборівка" на Козачому острові 10.0 10.0 10.6 10.6 11.1 11.1

3.3.13
Курс стрілецької підготовки для
студентів "ігри патріотів" на базі
полігону військової частини В2336

10.0 10.0 10.6 10.6 11.1 11.1

3.3.14

Створення куточків військово-
професійної орієнтації, патріотичного
виховання молоді на базі дитячо-
юнацьких клубів за місцем проживання,
професійно-технічних та вищих
навчальних закладів (виготовлення
інформаційних стендів)

2018 - 
2020 
роки

Відділ сім’ї та 
молоді 5.0 5.0 5.3 5.3 5.6 5.6

3.3.15
Підготовка, розробка та виготовлення
інформаційної поліграфічної продукції з
військової тематики 

10.0 10.0 10.6 10.6 11.1 11.1

3.3.16 Організація фотовиставки "Обличчя
АТО. Герої серед нас" 3.0 3.0 3.2 3.2 3.4 3.4

4 Підтримка обдарованої  молоді, інші 
видатки 31.5 31.5 0.0 0.0 33.4 33.4 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0

4.1 Іменні стипендії міського голови для 
обдарованої молоді 31.5 31.5 0.0 0.0 33.4 33.4 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0

4.1.1 3 стипендії для студентів вищих закладів 
освіти І – ІІ рівнів акредитації 13.5 13.5 14.3 14.3 15.0 15.0

4.1.2 3 стипендії для студентів вищих закладів 
освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації 18.0 18.0 19.1 19.1 20.0 20.0

Сприяння 
творчій 

самореалі-
зації молоді



5 Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5

Соціальна допомога дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського 
піклування, а також особам з числа дітей-
сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування загальноосвітніх навчальних 
закладів міста, дітей, батьки яких брали 
участь в АТО

304.0 304.0 0.0 21.6 344.8 321.9 0.0 22.9 361.9 337.9 0.0 24.0

5.1

видатки на виплату одноразової грошової 
допомоги в розмірі шести прожиткових 
мінімумів дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування

21.6 21.6 22.9 0.0 22.9 24.0 0.0 24.0

5.2
допомога дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

77.5 77.5 82.1 82.1 0.0 86.2 86.2 0.0

5.3

фінансування заходів щодо соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, особам з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей, батьки яких 
брали участь в АТО, із числа студентів 
Кіровоградського кібернетико-технічного 
коледжу, професійних навчальних закладів

226.5 226.5 0.0 0.0 239.8 239.8 0.0 0.0 251.7 251.7 0.0 0.0

5.3.1 стипендія 102.0 102.0 108.0 108.0 113.4 113.4
5.3.2 харчування 14.6 14.6 15.5 15.5 16.3 16.3

5.3.3 щорічна матеріальна допомога 0.29 0.29 0.3 0.3 0.3 0.3

5.3.4
грошова допомога на щорічне 
поновлення предметів гардероба та 
текстильної білизни

0.41 0.41 0.4 0.4 0.4 0.4

5.3.5 щорічна допомога на придбання 
літератури 12.0 12.0 12.7 12.7 13.3 13.3

5.3.6
відшкодування витрат на навчання 
студентів із числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

97.2 97.2 102.9 102.9 108.0 108.0

ВСЬОГО: 4488.3 4389.5 98.8 21.6 4776.4 4648.9 104.6 22.9 5015.1 4881.2 109.9 24.0

Начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького Л. Дорохіна

2018 - 
2020 
роки

Управління 
освіти 

Міської ради 
міста 

Кропивницьк
ого

Соціальна 
підтримка 

незахищених 
верств 

населення



 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 15 лютого 2018 року                                                         № 1406 

 

 

Про затвердження Міської програми  

підтримки сімей на 2018 – 2020 роки 
 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Міська рада міста 

Кропивницького  

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити Міську програму підтримки сімей на 2018 – 2020 роки, що 

додається. 

2. Включити Міську програму підтримки сімей на 2018 – 2020 роки до 

складу Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького 

на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                 А. Райкович 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Дорохіна 24 44 27 
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Паспорт  

Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки 

 

 

1 Програма затверджена Рішенням Міської ради міста 

Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року № 1406 

2 Програма погоджена Рішенням Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

від 28 грудня 2017 року № 625 

3 Розробник Програми Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького 

4 Учасники Програми Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

Управління охорони здоров’я  

Міської ради міста Кропивницького 

Кропивницький міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Служба у справах дітей  

Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького 

Відділ культури і туризму  

Міської ради міста Кропивницького 

Управління соціального захисту 

населення Подільської та Фортечної 

районних у місті Кропивницькому рад 

5 Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ сім'ї та молоді 

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького 

6 Термін реалізації Програми 2018 – 2020 роки 

7 Загальний обсяг 

фінансування Програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна    

 

 

 



Вступ  

 

Актуальність розроблення і прийняття Міської програми підтримки сімей 

на 2018 – 2020 роки (далі – Програма) зумовлена необхідністю реалізації 

сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для 

всебічного розвитку сім'ї, найповнішого виконання сім'єю своїх функцій, 

підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сім'ї як первинного осередка 

суспільства, створення належних умов для соціальної інтеграції 

представників ромської національної меншини та забезпечення рівних 

можливостей для їхньої участі у соціально-економічному та культурному 

житті. 

Реалізація Програми регламентується Сімейним кодексом України, 

законами України “Про попередження насильства в сім’ї”, “Про охорону 

дитинства”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, “Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту 

багатодітних сімей”, “Про національні меншини в Україні”, Стратегією 

захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 

меншини на період до 2020 року. 
. 

І. Аналіз розвитку галузі за 2017 рік 

 

Сім’я переживає суттєві складнощі: руйнуються сімейні відносини, 

підвищується ризик розлучень, діти вимушені зростати в неповних сім’ях      

з усіма негативними наслідками цього явища, знижуються виховні функції 

сім’ї, не підтримуються сімейні традиції, загострюється проблема насильства 

в сім’ї. Стали поширеними деформовані шлюбно-сімейні процеси. Молодь  

не бажає офіційно реєструвати шлюб, народжувати дітей, відкладаючи це    

до кращих часів. Зростає кількість позашлюбних дітей. Сьогодні в нашому 

місті налічується близько 38700 сімей з дітьми. З них близько 13400 – 

неповні сім’ї, 875 – багатодітні сім’ї. 965 сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах, знаходяться на обліку Кропивницького міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з них 48 сімей 

перебували під соціальним супроводом.  

З метою розвитку сімейних форм виховання в місті створюються  

прийомні сім’ї. На даний час у 30 прийомних сім’ях виховуються 44 дитини-

сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. В дитячих будинках 

сімейного типу - 24 дитини.  

За 11 місяців 2017 року усиновлено  49 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського    піклування,    з    них   45   дітей   –   громадянами   України, 

4 – іноземними громадянами. 

У 2017 році забезпечено функціонування дитячого будинку нового типу 

Комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області”. Станом на 01 грудня 2017 року в дитячому 

будинку виховуються 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  
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В м. Кропивницькому на даний час мешкають 875 багатодітних сімей, 

в яких виховуються 2228 дітей. 

 Станом на 01 грудня 2017 року видано 2563 посвідчення батьків та 

дітей з багатодітних сімей, що надають право на отримання пільг, 

передбачених законодавством України для багатодітних сімей.  

У 2017 році послугами з відпочинку та оздоровлення було охоплено 

532 дитини з багатодітних та малозабезпечених сімей. 

Рішенням   виконавчого   комітету   Кіровоградської   міської   ради   

від 28 грудня 2016 року № 707 «Про організацію харчування учнів та 

вихованців навчальних закладів м. Кропивницького на 2017 рік» встановлено 

знижку щодо плати для батьків за харчування дітей у дошкільних закладах у 

розмірі 50 % сім'ям, які мають трьох і більше дітей. Даною пільгою 

скористались батьки 391 дитини. Повністю звільнені від оплати за 

харчування в дошкільних навчальних закладах 3229 дітей пільгових 

категорій. 

У 2017 році 3-м матерям багатодітних сімей з м. Кропивницького 

присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». 

Управлінням охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького 

забезпечено щорічне проведення двічі на рік медичного обстеження дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Продовжено практику 

безкоштовного обстеження та лікування дітей з малозабезпечених сімей, 

зокрема багатодітних та неповних. Запроваджено медичні огляди пар, які 

вступають до шлюбу. У 2017 році забезпечено 100 % медичне обстеження 

дітей шкільного віку. 

Кропивницьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, службою у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького проводиться соціальне інспектування та супровід сімей, що 

знаходяться у кризових ситуаціях. З початку року відвідано 2414 сімей. 

З метою захисту та інтеграції представників ромського етносу 

продовжено співпрацю з Міжнародною благодійною організацією “Ромський 

жіночий фонд “Чіріклі”. 
 

ІІ. Проблеми, невирішені питання 

 

Серед нагальних проблем є: 

низький рівень та якість життя сімей міста; 

недостатній рівень психолого-педагогічної культури молоді у сфері 

сімейних стосунків, готовності молоді до подружнього життя та виконання 

функцій батька і матері; 

соціальна вразливість та дезадаптованість ромського населення; 

недосконала система запобігання насильству в сім’ї. 
 

ІІІ. Цілі і пріоритети на 2018 – 2020 роки 

 

Мета цієї Програми полягає у створенні правових, соціальних і 

економічних   умов   для   належного   функціонування   та   розвитку   сім'ї,  
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утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально 

благополучної сім'ї, забезпечення виконання сім'єю основних її функцій. 

Пріоритети  Програми: 

підвищення статусу інституту сім’ї, всебічне зміцнення правових, 

моральних та матеріальних засад сімейного життя; 

удосконалення форм психологічної, юридичної, інших видів допомоги з 

питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, здійснення інформаційно-

просвітницької роботи з сім’ями, розширення культурних послуг; 

створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до 

подружнього життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури 

громадян; 

надання допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, передусім молодим, багатодітним, неповним; 

надання допомоги ромському населенню для покращення соціального 

становища шляхом забезпечення рівних прав і можливостей, рівного доступу 

до послуг та до участі у всіх сферах суспільного життя; 

попередження насильства в сім’ї. 

 

IV. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету згідно з додатком до Програми. 

 

V. Заходи Програми 

 

1. З метою пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної 

підтримки проводити інформаційну кампанію щодо популяризації сімейного 

способу життя, формування національних сімейних цінностей, здорового 

способу життя та збереження репродуктивного здоров’я 
 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 
 

2. Здійснювати інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на 

подолання гендерних стереотипів щодо розподілу соціальних ролей у сім’ї 
       

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

3. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи, розповсюджувати 

інформаційно-довідкові    матеріали    і   методичну    літературу   з   метою 
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формування культури сімейних стосунків з гуманними принципами 

функціонування, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей 
 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 
 

4. Продовжити формування єдиного обліку багатодітних сімей та сімей, 

які опинилися у складних життєвих обставинах, шляхом ведення банку даних 
       

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 
       

5. Продовжити роботу з видачі посвідчень батькам і дітям з 

багатодітних сімей 
 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 
 

6. Поширювати досвід роботи з відродження та популяризації народних 

традицій, зміцнення української сім’ї, організовувати заходи етнографічного 

спрямування щодо популяризації народних сімейних обрядів під час 

святкування Дня матері, Міжнародного дня сім’ї 
        

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

7. Організовувати роботу з відродження та збереження національних 

сімейних  традицій і цінностей, брати участь у проведенні Всеукраїнського 

фестивалю сімейної творчості “Родинні скарби України”, Всеукраїнського 

фотоконкурсу “Миттєвості сімейного щастя”, Всеукраїнського огляду-

конкурсу “Таланти багатодітної родини” 

       

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 
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8. Забезпечити інформування батьків та надання їм консультаційних 

послуг з метою набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей 

       

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

9. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед молоді, 

спрямовану на її підготовку до сімейного життя і відповідального 

батьківства, популяризацію здорового способу життя 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

10. Здійснювати заходи щодо активного залучення дітей із сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, до гурткової роботи у 

позашкільних навчальних закладах 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років  

 

11. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань 

запобігання насильству в сім’ї, застосовувати сучасні форми та методи 

роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї, та їх жертвами  

      

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років  

 

12. Сприяти здійсненню заходів з попередження насильства в сім’ї, 

координувати діяльність кримінальної поліції у справах дітей, сектора 

дільничних офіцерів поліції відділу превенції Кропивницького відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 

області, служби у справах дітей, Кропивницького центру соцiальних служб 

для сiм'ї, дiтей та молодi з питань попередження насильства в сім’ї 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 
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13.   Сприяти   діяльності   громадських   організацій,   що   працюють   

у   напрямку підтримки сім’ї 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

14. Здійснювати консультативно-організаційні заходи щодо присвоєння 

почесного звання України “Мати-героїня” 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

15. З метою шанобливого ставлення до матері проводити вшанування 

жінок в День матері 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

16. Здійснити ряд організаційних заходів для забезпечення 

паспортизації ромського населення міста 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

17. Залучати ромських дітей до участі в учнівських олімпіадах, 

змаганнях, конкурсах, спартакіадах, спортивно-оздоровчих заходах  

        

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

18. Забезпечити рівний доступ ромського населення до системи охорони 

здоров’я, сприяти флюорографічному обстеженню та плановим щепленням 

проти керованих інфекцій 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 
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19. Сприяти  забезпеченню зайнятості ромського населення 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

 

20. Проводити постійну роз’яснювальну роботу щодо порядку 

отримання комунального житла 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

21. Сприяти збереженню і розвитку культури ромського етносу 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

22. Забезпечити оздоровлення ромських дітей, залучення їх до 

загальноміських заходів 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 
23. Проводити сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з 

особливими потребами та їх батьків 

 
Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 
 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького    Л.Дорохіна



Додаток 
до Міської програми підтримки сімей 
на 2018 -2020 роки

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми підтримки сімей на 2018 - 2020 роки

Загальний фонд Загальний фонд Загальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Загальноміські освітньо-виховні та культурологічні заходи 202.7 202.7 207.6 207.6 217.9 217.9

1.1 Освітньо-виховні заходи 122.7 122.7 129.9 129.9 136.3 136.3

1.1.1
Проведення інспектування соціально неспроможних сімей,
                в яких вчинено насильство 0.0 0.0 0.0

1.1.2 Соціальний супровід багатодітних ромських сімей 0.0 0.0 0.0

1.1.3
Організація вшанування багатодітних матерів та жінок, яким 
присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

1.1.4 Міський конкурс “Дитина року” 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2

1.1.5 Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій 30.0 30.0 31.8 31.8 33.4 33.4

1.1.6
Просвітницькі заходи (семінари, тренінги) з питань попередження
насильства та  протидії торгівлі людьми 0.0 0.0 0.0

1.1.7
Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з особливими
потребами та їх батьків 90.0 90.0 95.3 95.3 100.0 100.0

1.2 Культурологічні заходи 80.0 80.0 77.7 77.7 81.6 81.6

1.2.1 Акція зі вшанування матерів дітьми “Від всієї душі” 0.5 0.5 0.0 0.0

1.2.2 Фестиваль сімейної  творчості “Єдина родина” 1.0 1.0 0.0 0.0

1.2.3 Міжнародний дитячий фестиваль пісні і танцю “Об’єднаймо дітей
мистецтвом!” 5.0 5.0 0.0 0.0

1.2.4 Конкурс “Тато, мама, я - дружна сім’я” 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2

1.2.5 Концертні та спортивні програми з дітьми “Ми діти твої, Україно!” 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7

1.2.6 Новорічні та Різдвяні заходи з дітьми, в т.ч.пільгових категорій 70.0 70.0 74.0 74.0 77.7 77.7

ВСЬОГО: 202.7 202.7 207.6 207.6 217.9 217.9

Начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту 
Міської ради міста Кропивницького Л.Дорохіна

№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання

Виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Результат 
впровад-ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього 

Міський бюджет

Всього 

Міський бюджет

Всього 

Міський бюджет

2018 - 
2020 
роки

Відділ сім’ї та 
молоді 

управління 
молоді та 

спорту

Зміцнення 
української 

сім’ї, виховання 
підростаючого 

покоління, 
відновлення та 

збереження 
сімейних 
традицій



 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 15 лютого 2018 року                                                  № 1407 

 

 

Про затвердження Міської програми  

відпочинку та оздоровлення дітей  

на 2018 – 2020 роки 
 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції  України, статтею 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 7, 24, 25 Закону 

України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, статтями 2, 5 Закону 

України “Про охорону дитинства”, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1.  Затвердити  Міську програму відпочинку  та  оздоровлення дітей 

на 2018 – 2020 роки, що додається. 

2.  Включити  Міську  програму  відпочинку  та  оздоровлення дітей 

на 2018 – 2020 роки до складу Програми економічного і соціального 

розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку 

на 2019 і 2020 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                      А. Райкович 

 

 

 

 
Дорохіна 24 44 27 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

15 лютого 2018 року 

№ 1407 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська програма  

відпочинку та оздоровлення дітей  на 2018 – 2020 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький - 2018  



 

ЗМІСТ 

 

                                                                                                               стор. 

 

Паспорт Програми                                                                                         3 

 

Вступ            4 

 

І.  Аналіз розвитку галузі за 2017 рік                                                     4 

 

ІІ.  Проблеми, невирішені питання                                                           4 

 

ІІІ.  Мета Програми                                                                                    4 

 

ІV.  Пріоритети розвитку на 2018 – 2020 роки                                           5 

                                                           

V.  Фінансове забезпечення Програми                                                      5 

 

VІ.  Заходи Програми                                                                                 5 

 

Додаток: обсяг фінансування заходів щодо реалізації Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 – 2020 роки 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт  

Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 – 2020 роки 

 

 

1 Програма затверджена Рішенням Міської ради міста 

Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року № 1407 

2 Програма погоджена Рішенням Виконавчого комітету 

міської ради міста Кропивницького 

від 28 грудня 2017 року  № 623           

3 Розробник Програми Відділ сім’ї та молоді 

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького 

4 Учасники Програми Управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

Управління охорони здоров’я  

Міської ради міста Кропивницького 

 

5 Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ сім’ї та молоді 

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

6 Термін реалізації Програми 2018 – 2020 роки 

7 Загальний обсяг 

фінансування Програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вступ  

 

Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 – 2020 роки  

(далі – Програма) розроблена на виконання законів України “Про 

оздоровлення та відпочинок дітей”, “Про охорону дитинства”, “Про 

позашкільну освіту”.  

 

І. Аналіз розвитку галузі за 2017 рік  

 

В місті проживає 24147 дітей шкільного  віку (віком від 7 до 17 років 

включно). На жаль, зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я 

дітей, зумовлена негативними факторами  соціально-економічного, 

екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів 

ризику, в тому числі стресові перенавантаження, зокрема у шкільному віці, 

призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій, 

що сприяє розвитку у дітей хронічних захворювань. 

У 2017 році в м. Кропивницькому охоплено організованими формами 

оздоровлення 4939 дітей: 

Загальна чисельність Оздоровлення Відпочинок 

всього 

осіб 

% від 

загал.чисел. 

всього 

осіб 

% від 

загал.чисел. 

24 147 358 1,4 4581 19 

  

В стаціонарні табори були направлені діти пільгових категорій: 

  діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо 

участь у проведенні антитерористичної операції – 107; 

діти внутрішньо переміщених осіб – 16; 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування - 101;  

діти з інвалідністю - 11; 

діти з багатодітних та малозабезпечених сімей - 113; 

діти, які перебувають на диспансерному обліку - 4; 

талановиті та обдаровані діти - 6. 

 

ІІ. Проблеми, невирішені питання 

 

Головною проблемою є відсутність в місті оздоровчого стаціонарного 

табору. Не вирішено питання 100 % охоплення оздоровчими послугами дітей 

пільгових категорій, необхідне збільшення кількості оздоровлених у 

стаціонарних таборах. 

 

ІІІ. Мета Програми 

 

Метою Програми є реалізація права дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, на відпочинок та оздоровлення. 
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ІV. Пріоритети розвитку на 2018 – 2020 роки 

 

Основними пріоритетами є: 

реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей; 

максимальне охоплення організованими формами оздоровлення дітей, 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: 

дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо 

участь у проведенні антитерористичної операції; 

дітей внутрішньо переміщених осіб; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; 

дітей з інвалідністю; 

дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або 

під час виконання службових обов’язків; 

збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення;  

створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення 

дітей;  

пошук нових форм оздоровлення; 

поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення 

діяльності дитячих оздоровчих закладів;  

зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в 

оздоровчих закладах для дітей; 

контроль за наданням послуг з оздоровлення та відпочинку дітей. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

 

Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються 

за рахунок бюджетів усіх рівнів, коштів підприємств, установ, організацій, 

професійних спілок, а також добровільних внесків юридичних і фізичних 

осіб та інших джерел, не заборонених законодавством згідно з додатком до 

Програми. 

 

VІ. Заходи Програми 

 

1. Забезпечити за рахунок державного та місцевих бюджетів (в межах 

видатків, передбачених на поточний рік) оздоровлення та відпочинок дітей, 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у першу чергу, 

дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь у 

проведенні антитерористичної операції; дітей внутрішньо переміщених осіб; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від 

нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових 

обов’язків, дітей з інвалідністю, талановитих та обдарованих дітей, дитячих 

творчих колективів та учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
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Управління молоді та спорту,  

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 
 

Протягом оздоровчого періоду 2018 – 

2020 років 

 

2. Забезпечити готовність дитячих оздоровчих закладів з денним 

перебуванням на базі навчальних закладів міста до роботи у літній період, не 

допускати відкриття їх без дозволу санітарно-епідеміологічної служби 

       

Управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 
       

До 01 червня щороку 
 

3. Створити моніторингову групу щодо перевірки готовності оздоровчих 

закладів з денним перебуванням на базі навчальних закладів міста до 

прийому дітей на відпочинок  
 

Управління освіти  

 Міської ради міста Кропивницького 
 

До 01 червня щороку 

 

4. Перевести у літній період  дитячі дошкільні заклади на оздоровчий 

період (в межах видатків, передбачених на поточний рік) 

       

Управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

       

Протягом оздоровчого періоду 2018 – 

2020 років 

 

5. Організувати своєчасне медичне обстеження дітей, які направляються 

на оздоровлення та відпочинок, педагогів, що працюватимуть з дітьми, 

забезпечити оздоровчі заклади кадрами медпрацівників 

 

Управління охорони здоров’я  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Протягом оздоровчого періоду 
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6. Ефективно використовувати педагогічні кадри для забезпечення 

якісного і змістовного дозвілля, організації творчих об’єднань за інтересами в 

оздоровчих таборах 

  

Управління молоді та спорту,  

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Протягом оздоровчого періоду 

 

7. Забезпечити направлення дітей на оздоровлення до Українського 

дитячого центру “Молода гвардія” та Міжнародного дитячого центру 

“Артек” (Пуща Водиця, Київська область) згідно з Положеннями про 

порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до цих закладів 

за рахунок коштів з державного бюджету 
       

Управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького 
       

Протягом 2018 – 2020 років 
 

8. Забезпечити безпечне перевезення дітей до місць відпочинку та у 

зворотному напрямі, посилити персональну відповідальність керівників і 

працівників дитячих оздоровчих закладів за життя та здоров’я дітей на час 

перебування їх у зазначених закладах, дотримання санітарних, 

протипожежних правил, порядку проведення купання дітей у водоймищах  

  

Управління молоді та спорту,  

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Протягом оздоровчого періоду 2018 – 

2020 років 

 

9. Залучати для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, кошти спеціальних фондів, міжнародних благодійних 

організацій та інших джерел, не заборонених законодавством  

 

Управління молоді та спорту,  

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

Протягом оздоровчого періоду 

 

10. Забезпечити відпочинок дітей шляхом організації туристичних 

походів та екскурсій по рідному краю 
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Управління молоді та спорту,  

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 
 

Протягом оздоровчого періоду 2018 – 

2020 років 

 

11. Звертати особливу увагу на відпочинок та оздоровлення дітей, 

батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо участь у 

проведенні антитерористичної операції; дітей внутрішньо переміщених осіб; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

інвалідністю, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, батьки 

яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання 

службових обов’язків,    талановитих     та     обдарованих      дітей,    

бездоглядних   та безпритульних дітей  

     

Управління молоді та спорту,  

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

12. Залучати до відпочинку та оздоровлення дітей громадські молодіжні 

організації, скаутські формування та міжнародні благодійні фонди 

 

Управління молоді та спорту,  

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

13. Не допускати скорочення кількості дітей, охоплених організованими 

формами оздоровлення, порівняно з літнім періодом 2017 року  

 

Управління молоді та спорту,  

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді 

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького                 Л.Дорохіна 



Додаток 
до Міської програми 
відпочинку та оздоровлення дітей 
на 2018 -2020 роки

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2020 роки

Загаль-
ний 
фонд

Спеціаль-
ний фонд

Загаль-
ний 
фонд

Спеціаль-
ний фонд 

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки 700.0 700.0 741.3 741.3 778.4 778.4

в т.ч. дітей учасників АТО 200.0 200.0 211.8 211.8 222.4 222.4

1.1

Оздоровлення дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки за 
путівками, отриманими від департаменту 
соціального захисту населення 
Кіровоградської облдержадміністрації

916.4 916.4 970.5 970.5 1019.0 1019.0

2

Оздоровлення дітей Комунального закладу 
“Дитячий будинок “Наш дім” 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області”

2018 - 
2020 
роки

Комунальний 
заклад “Дитячий 

будинок “Наш 
дім” Кіровоград-

ської міської 
ради Кіровоград-

ської області"

100.0 100.0 105.90 105.9 111.2 111.2

Соціальна 
підтримка 
незахище-

них 
верств 

населення

3 Оздоровлення дітей  в пришкільних 
таборах 851.7 264.9 586.8 901.9 280.5 621.4 947.0 294.5 652.5

ВСЬОГО: 2568.1 916.4 1064.9 586.8 0.0 2719.6 970.5 1127.7 621.4 0.0 2855.6 1019.0 1184.1 652.5 0.0

Начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького Л.Дорохіна

№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання

Виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Облас-
ний 
бюд-
жет

Міський бюджет
Інших 
джерел 
фінансу
-вання

Результат 
впровад-

ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 
фінансу-

вання

Облас-
ний 
бюд-
жет

Міський бюджет
Інші 

джерела 
фінансу-

вання

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 
фінансу-

вання

2018 - 
2020 
роки

Управління 
освіти Міської 

ради міста 
Кропивницького

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 
фінансу-

вання

Облас-
ний 

бюд-жет

Міський бюджет
Інші 

джерела 
фінансу-

вання

2018 - 
2020 
роки

Відділ сім’ї та 
молоді 

управління 
молоді та спорту



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  15 лютого 2018 року                                                  № 1408 

 

 

Про затвердження Міської цільової  

соціальної програми реформування  

системи закладів для дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування, 

на 2018 – 2020 роки 

 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 24, 25 Закону 

України “Про охорону дитинства”, статтею 18 Закону України “Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування”, постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242 “Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”,  Міська рада 

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити Міську цільову соціальну програму реформування 

системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2018 – 2020 роки, що додається. 

2. Включити Міську цільову соціальну програму реформування системи 

закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 
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2018 – 2020 роки до складу Програми економічного і соціального розвитку 

міста Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку на                        

2019 і 2020 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                    А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорохіна 24 44 27 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

15 лютого 2018 року 

№ 1408 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська цільова соціальна програма   

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування,  

на 2018 – 2020 роки 
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Паспорт  

Міської цільової соціальної програми реформування 

системи закладів для дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування, на 2018 – 2020 роки 

 

 

1 Програма затверджена Рішенням Міської ради міста 

Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року    № 1408 

2 Програма погоджена Рішенням Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

від 28 грудня 2017 року   № 626 

3 Розробник Програми Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

4 Учасники Програми Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

5 Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

6 Термін реалізації Програми 2018 – 2020 роки 

7 Загальний обсяг 

фінансування Програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                       Вступ  

 

Велика кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, є однією з найтяжчих соціальних хвороб нашого суспільства.  

Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі – Програма),  

спрямована на розв’язання цієї проблеми. 

У 2017 році в м. Кропивницькому повністю реформовані інтернатні 

заклади для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Кропивницький – перше місто в Україні, де створений дитячий будинок 

нового типу комунальний заклад “Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” з формами виховання, 

наближеними до сімейних.  Створення дитячих будинків нового типу, в яких 

переважатимуть сімейні форми виховання, дозволить відкоригувати певні 

недоліки у вихованні і надасть можливість дітям зростати в умовах, 

максимально наближених до сімейних. Крім цього, за допомогою Програми 

планується вирішення проблеми повернення дітей до біологічних сімей (при 

наявності такої можливості). Економічна спрямованість Програми 

передбачає створення такої системи функціонування дитячих будинків, яка б 

надавала можливість максимально заощаджувати державні кошти на 

утримання дітей-сиріт порівняно з великими інтернатами. 

 

І. Аналіз розвитку галузі за 2017 рік 

 

У місті успішно функціонує комунальний заклад “Дитячий будинок 

“Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”, в якому 

станом на 01 листопада 2017 року виховується 18 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

У 2017 році під піклування вибуло 4 дитини, у зв’язку з досягненням 

повноліття – 2 дитини, на навчання в ПТУ – 4 дитини. 

Під час перебування в комунальному закладі “Дитячий будинок “Наш 

дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” діти навчаються 

у загальноосвітніх школах та відвідують дошкільні заклади. У вільний від 

навчання час відвідують гуртки та секції, самостійно пересуваючись містом. 

Мешкають в середовищі, наближеному до сімейного, у спальних кімнатах по 

1-2 особи, самостійно організовують свій побут та забезпечують господарські 

потреби. 

В комунальному закладі “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” система виховання передбачає 

відсутність посад кухаря, прибиральниці та двірника, тому вихованці все 

роблять самі: вміють готувати страви різної складності (перші страви, 

десерти тощо), самостійно слідкують за чистотою кімнат та прилеглої 

території, спокійно користуються будь-якою побутовою технікою, вміють 

робити простий ремонт меблів, техніки. 
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Вся виховна робота закладу спрямована на розвиток інтелектуальних, 

фізичних, творчих здібностей дітей для подальшої безпроблемної їх 

соціалізації у сучасному життєвому середовищі. 

У 2017 році на базі закладу було успішно реалізовано проект 

“Профорієнтація”. 

У 2017 році за благодійні кошти силами працівників зроблено 

косметичний ремонт двох корпусів закладу. Обидва корпуси дитячого 

будинку обладнано новими LED-світильниками, а звичайні лампи повністю 

замінені на енергозберігаючі LED-лампи. Замінено старі дерев’яні вікна та 

двері на енергозберігаючі металопластикові (вул. Академіка Тамма, 4-а 

корп.1) та встановлено сонячні батареї (Студентський бульвар, 6-а корп. 2), 

що значно знизило витрати енергоносіїв та покращило умови перебування 

дітей в закладі. 

 

ІІ. Мета Програми 

 

Мета Програми – створення та впровадження нової форми виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в закладах нового 

типу шляхом влаштування до них дітей, що не мають шансу бути 

усиновленими або потрапити до прийомних сімей чи дитячих будинків 

сімейного типу, надання можливості дітям зростати в умовах, максимально 

наближених до сімейних. 

Реалізація  Програми регламентується  законами  України  “Про охорону 

дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року                      

№ 1242 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування”. 

 

ІІІ. Головні проблеми розвитку галузі 

 

Функціонування закладу передбачено розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 11 травня 2006 року № 263-р, яким схвалено 

Концепцію Державної програми реформування системи інтернатних закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року                    

№ 1242 Державною цільовою соціальною програмою реформування у 

другому етапі до 2010 року в Україні мала бути створена нормативна база 

регулювання діяльності закладів нового типу. Проте, на сьогодні нормативна 

база з врегулювання даного питання відсутня, не розроблено і механізм 

регулювання діяльності таких закладів. 

Розроблено Типове положення про дитячий будинок нового типу для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Експеримент, 

оголошений   розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  11  квітня  
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2012 року № 213-р “Про проведення у м. Кіровограді експерименту із 

запровадження інноваційної форми влаштування і виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування”, визнаний вдалим. 

Але головною проблемою впровадження експериментальної моделі 

залишається застаріла форма фінансування закладу. 

 

ІV. Пріоритети розвитку та основні завдання Програми на  

2018 – 2020 роки 

 

Реалізація Програми на даний час здійснюється відділом сім’ї та молоді 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького разом з 

Українським фондом “Благополуччя дітей”, за допомогою якого було 

проведено низку підготовчих заходів, а саме: 

враховано досвід інших країн; 

створено перший в Україні дитячий будинок інтернатного типу 

комунальний заклад “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області”; 

враховано досвід функціонування першого в місті Кропивницькому 

дитячого будинку інтернатного типу комунальний заклад “Дитячий будинок 

“Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”; 

на залучені кошти благодійних фондів збудований другий корпус 

дитячого будинку; 

розроблена особова картка індивідуального розвитку дитини.  

Основним завданням Програми є впровадження фінансування за 

принципом «гроші ходять за дитиною». 

Слід також зазначити наукову спрямованість Програми, адже вона 

проводиться у вигляді експерименту, за результатами якого планується 

створення схеми реформування, яка буде запропонована для впровадження в 

інших регіонах України.  

Після проведення запланованих заходів очікуються результати за 

наступними напрямками. 

Соціальний напрямок – внаслідок успішного проведення проекту 

планується зменшення кількості дітей, які виховуються в інтернаті, дітям 

буде надана можливість зростати в оточенні, наближеному до сімейного, що, 

в свою чергу, покращить криміногенну ситуацію в місті.  

Економічний напрямок – планується розробка та впровадження моделі 

фінансування нових дитячих будинків, яка дозволить заощаджувати кошти 

міського бюджету; також  будуть створені нові робочі місця для випускників 

вищих навчальних закладів; створення двох дитячих будинків дозволить 

повністю реформувати Кропивницький інтернат.  

Науковий напрямок – розробка та впровадження програм, які є 

частинами наукових досліджень, з підготовки цільових груп; створення 

науково обґрунтованої адаптації польської системи реформування до 

соціально-економічних та національно-етнічних умов нашої країни; 

публікації   в   науково-фахових   виданнях   за   наслідками   експерименту;  
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створення посібника по реформуванню інтернатної системи з 

рекомендаціями щодо впровадження нової української моделі в інших 

регіонах нашої країни. 

 

V. Джерела фінансування Програми 

 

Видатки на утримання дитячого будинку здійснюються за рахунок 

міського бюджету в межах кошторису, затвердженого Міською радою міста 

Кропивницького згідно з додатком до Програми. 

 

VI. Заходи Програми 

 

1. Забезпечення функціонування комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”  

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

2. Забезпечення виховання дітей за індивідуальним планом розвитку 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

3. Підготовка дітей до самостійності 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

Постійно 

 

4. Профорієнтація випускників 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 
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Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

Постійно 

 

5. Реінтеграція вихованців комунального закладу “Дитячий будинок 

“Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” - дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в біологічні сім’ї; 

передача їх на усиновлення; під опіку, піклування в сім’ї родичів; 

влаштування в прийомні сім’ї з метою об’єднання дітей, які зв’язані    

родинними стосунками; підготовка до самостійного життя та забезпечення 

умов для їх успішної інтеграції у суспільство 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

Постійно 

 

6. Здійснення моніторингу та оцінки функціонування комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

7. Підготовка пакету документів та інформаційно-методичних матеріалів 

для розповсюдження досвіду роботи комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді 

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького                                         Л. Дорохіна        



Додаток 
до Міської цільової соціальної програми реформування 
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  на 2018 - 2020 роки

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Утримання комунального закладу “Дитячий 
будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області”

1941.2 1181.7 759.5 0.0 0.0 2055.8 1251.4 804.4 0.0 0.0 2158.8 1314.0 844.8 0.0 0.0

1.1 заробітна плата (15 штатних одиниць) 1205.6 968.6 237.0 1276.7 1025.7 251.0 1340.6 1077.0 263.6

1.2 нарахування на заробітну плату 265.2 213.1 52.1 280.9 225.7 55.2 295.0 237.0 58.0

1.3 придбання матеріалів, обладнання, інвентарю 
(канцтовари, миючі засоби, меблі, одяг та інше)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4 медикаменти 2.8 2.8 3.0 3.0 3.2 3.2

1.5 продукти харчування 200.0 200.0 211.8 211.8 222.4 222.4

1.6
оплата послуг та інших видатків (зв’язку, банку, 
поточного ремонту, страхування дітей, 
радіаційний сертифікат, енергонагляд та інші )

10.0 10.0 10.6 10.6 11.1 11.1

1.7 видатки на відрядження 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.8 інші виплати населенню (кишенькові вихованцям) 21.9 21.9 23.2 23.2 24.4 24.4

1.9

комунальні послуги, в тому числі: 
теплопостачання
водопостачання та водовідведення
електроенергія 
інші комунальні послуги

235.7 235.7 249.6 249.6 262.1 262.1

ВСЬОГО: 1941.2 1181.7 759.5 0.0 0.0 2055.8 1251.4 804.4 0.0 0.0 2158.8 1314.0 844.8 0.0 0.0

Начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького Л.Дорохіна

Міський бюджет

Всього

Міський бюджет

Всього

№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання

Виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Міський бюджет

2018 -   
2020  
роки

Комуналь-
ний заклад 
“Дитячий 
будинок 

“Наш дім” 
Кіровоград-

ської 
міської 

ради 
Кіровоград-

ської 
області"

Можливість 
дітям 

зростати в 
умовах, 

максималь - 
но 

наближених 
до сімейних

Результат 
впровад-

ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього
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