
Додаток  
до Програми соціальної підтримки,  
розвитку та становлення сімей, дітей  
та молоді м. Кіровограда на 2014 рік 

 
 

Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Програми соціальної підтримки, розвитку  
та становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 2014 рік 

 
 

Фінансове забезпечення (тис. Грн..) 
У тому числі за рахунок 

Місцевого бюджету  

№ 
з/п 

 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці 
Всього за 

рахунок усіх 
джерел 

фінансування 

Держав-
ного 

бюджету 

Облас- 
ного 

бюджету 
Загаль- 
ний  
фонд 

Креди- 
тор- 
ська  
забор- 
гова- 
ність 

Разом Спеціаль-
ний  
фонд 

Інших 
джерел 
фінан- 
сування 

Результат 
впровадження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Провести заняття груп 

взаємопідтримки для 
прийомних сімей та 
ДБСТ 

Протягом 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

3,0   3,0     Обговорення та 
колективне вирішення 
актуальних для 
прийомних-батьків та 
батьків-вихователів 
проблем педагогічно 
та психологічного 
характеру, надання 
індивідуальних 
консультацій 

2. Провести 
профілактичні рейди 

Протягом 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

6,0   6,0     Виявлення 
неповнолітніх, які 
вживають алкогольні 
напої, тютюнові 
вироби та наркотичні 
засоби 

 
 
 



 2 
         
        Продовження додатку 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3. Провести соціальне 

інспектування та 
здійснення 
соціального супроводу 
сімей, які опинились у 
складних життєвих 
обставинах 

Протягом 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

4,0   4,0     Надання комплексу 
адресних послуг 
різного соціального 
спрямування сім’ям, 
які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах 

4. Виготовити та 
розповсюдити 
поліграфічний 
матеріал з 
профілактики 
негативних явищ 

Березень 
2014 року 

Відділ 
соціальної 
роботи 

8,0   8,0     Профілактика 
негативних явищ на 
території                 м. 
Кіровограда 

5. Виготовити та 
розповсюдити 
поліграфічний 
матеріал з 
пропагування розвитку 
сімейних форм 
виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування 

Березень 
2014 року 

Відділ 
соціальної 
роботи 

4,0   4,0     Сприяння охопленню 
сімейними формами 
виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування 

6. Провести виїзну 
соціально-
профілактичну роботу 
на території                  
м. Кіровограда 

Квітень, 
вересень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

10,0   10,0     Зменшення шкоди від 
вживання 
алкогольних, 
тютюнових виробів та 
наркотичних засобів, 
пропагування 
здорового способу 
життя 
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        Продовження додатку 
 

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

профілактичну акцію 
"Згадай моє ім`я" до 
Дня пам`яті, людей 
померлих від СНІДу 

Квітень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

6,0   6,0     Зменшення 
поширення 
ВІЛ/СНІДу серед 
молоді, пропагування 
здорового способу 
життя 

8. Провести міський 
квест «Загін здоров’я» 
До Всесвітнього дня 
здоров’я 

Квітень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

4,0   4,0     Профілактика 
вживання 
алкогольних, 
тютюнових виробів та 
наркотичних засобів, 
пропагування 
здорового способу 
життя 

9. Провести благодійну 
акцію до Великодня 
для дітей із сімей, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах 

Квітень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

8,0   8,0     Вручення 
подарункових наборів 
дітям, які 
виховуються у сім’ях, 
що опинилися у 
складних життєвих 
обставинах 

10. Провести міську 
волонтерську акцію 
«Весняний тиждень 
добра» 

Квітень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

10,0   10,0     Пропагування  
волонтерства, 
виховання 
толерантності і 
милосердя 

11. Провести круглий стіл 
«Проблеми дозвілля та 
зайнятості молоді» 

Квітень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

2,0   2,0     Пропагування 
волонтерства, 
формування 
лідерства 
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        Продовження додатку 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
12. Провести конкурсну 

програму «Краща 
сім’я мікрорайону» до 
Міжнародного дня 
сім’ ї 

Травень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

8,0   8,0     Пропагування 
здорового способу 
життя 

13. Провести святкову 
програму до 
Міжнародного дня 
захисту дітей для 
сімей, які опинились у 
складних життєвих 
обставинах  

Травень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

10,0   10,0     Організація 
змістовного дозвілля 
для дітей, які 
проживають в сім’ях, 
що опинилися у 
складних життєвих 
обставинах 

14. Провести 
загальноміську акцію 
«Ніхто не забутий, 
ніщо не забуте!» до 
Дня Перемоги у 
Великій Вітчизняній 
війні 

Травень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 
 

10,0   10,0     Вручення вітальних 
листівок, квітів та 
подарункових наборів 
ветеранам Великої 
Вітчизняної війни 

15. Провести 
профілактичну акцію 
"Нарко STOP!" до 
Міжнародного Дня 
боротьби з незаконним 
обігом наркотиків 

Червень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

10,0   10,0     Провести 
профілактичну акцію 
"Кіровоград - без 
наркотиків" (до 
Міжнародного Дня 
боротьби з 
незаконним обігом 
наркотиків) 
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        Продовження додатку 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
16. Провести «Літню 

школу» для 
прийомних сімей і 
ДБСТ 

Червень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

14,0   14,0     Створення 
середовища для 
відновлення 
власних життєвих 
сил та 
підвищення 
здатності 
прийомних батьків 
та батьків-
вихователів 
забезпечувати 
належне 
функціонування 
прийомної сім’ ї, 
дитячого будинку 
сімейного типу 

17. Провести благодійну 
акцію «Школяр» для 
дітей із сімей, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах 

Серпень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

8,0   8,0     Надання дітям, які 
виховуються у сім’ях, 
що опинилися у 
складних життєвих 
обставинах, 
необхідного у 
навчанні, 
канцелярського 
приладдя 

18. Провести благодійну 
акцію 
«Першокласник» для 
дітей з 
функціональними 
обмеженнями СЗОШ 
№ 1, 2, 3. 

Серпень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

4,0   4,0     Надання дітям з 
функціональними 
обмеженнями 
необхідного у 
навчанні, 
канцелярського 
приладдя 
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        Продовження додатку 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
19. Провести конкурсну 

програму «Моє 
місто – моя 
фортеця» для дітей  
із сімей, які 
опинились у 
складних життєвих 
обставинах До Дня 
міста 

Вересень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

10,0   10,0     Організація 
змістовного дозвілля 
для дітей, які 
проживають в сім’ях, 
що опинилися у 
складних життєвих 
обставинах 

20. Провести благодійну 
акцію «Встигнемо їм 
подякувати!» до 
Міжнародного дня 
людей похилого віку 
та Дня ветерана 

 

Вересень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 
 

8,0   8,0     Надання допомоги 
людям похилого віку 
продуктами та одягом 

21. Провести для 
ветеранів Великої 
Вітчизняної війни та 
людей похилого віку 
святкову програму 
«Наша пам'ять – наша 
гордість» до Дня міста 

Вересень 
2014 року 

Відділ 
соціальної 
роботи 

8,0   8,0     Вшанування ветеранів 
Великої Вітчизняної 
війни та людей 
похилого віку 

22. Провести 
профілактичну акцію 
«Заміни шкідливу 
пачку цигарок на 
корисну для здоров’я 
річ» до Всесвітнього 
дня боротьби з 
табакокурінням 

Жовтень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

4,0   4,0     Зменшення шкоди від 
вживання тютюнових 
виробів, пропагування 
здорового способу 
життя 
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        Продовження додатку 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
23. Провести семінар-

тренінг для 
студентської молоді 
«На порозі дорослого 
життя» 

Жовтень 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

2,0   2,0     Сприяння адаптації, 
формування 
відповідальності за 
своє життя 

24. Провести 
профілактичну акцію 
"Молодь проти 
СНІДу" до 
Всесвітнього Дня 
боротьби зі СНІДом  

Листопад 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

5,0   5,0     Зменшення 
поширення 
ВІЛ/СНІДу серед 
молоді, пропагування 
здорового способу 
життя 

25. Провести тренінг 
впевненості у собі 
«Криза як шанс» 

Листопад 
2014 року 

Відділ  
соціальної 
роботи 

2,0   2,0     Адаптація та 
самореалізація молоді 

26. Провести акцію    «16 
днів проти 
насильства» 

Листопад 
2014 року 

Відділ 
соціальної 
роботи 

2,0   2,0     Профілактика 
насильства в сім’ ї 

27. Провести фестиваль 
для дітей з 
функціональними 
обмеженнями «Повір 
у себе» 

Грудень 
2014  

Відділ 
соціальної 
роботи 

5,0   5,0     Розвиток творчих 
талантів та здібностей 
у дітей з 
функціональними 
обмеженнями 

28. Провести святкову 
програму для 
ветеранів Великої 
Вітчизняної війни та 
людей похилого віку 
до Міжнародного дня 
захисту інвалідів 

Грудень 
2014  

Відділ 
соціальної 
роботи 

5,0   5,0     Вшанування ветеранів 
Великої Вітчизняної 
війни та людей 
похилого віку 

29. Кредиторська 
заборгованість за 
проведені у 2013 році 
заходи станом на 
01.01.2014 року 

      59,191     
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        Продовження додатку 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Всього На 2014 

рік 
 239,191   180,000 59,191     

 
 
 
 
 
 
Директор Кіровоградського міського центру  
соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді                                                                                                                                                                                      О.Краснокутський                                                           


