
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

від «___» ___________ 2017 року                    № ______ 

 

 

Про погодження проекту рішення  

Кіровоградської міської ради  

«Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року   

№ 3918, 3919, 3920, 3921»  

 

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Кіровоградської  

міської ради  

 

                                            В И Р І Ш И В: 
  

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради                            

«Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня            

2015 року №  3918, 3919, 3920, 3921», що додається. 

2. Відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради забезпечити 

внесення даного проекту рішення на розгляд  міської  ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

 

Міський голова                                                            А.Райкович 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дорохіна 24 44 27 



роект № 3987      ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради  

“___” _________ 2017 

№ ______ 

                                                     Проект 39873987 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

                       ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

 

від   «___» __________   2017 року                                       № _____ 

 

Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради  

від 27 січня 2015 року   

№ 3918, 3919, 3920, 3921 

, 2223 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська  міська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2015 року № 3918 “Про затвердження програми “Молодь Кіровограда” на     

2015 – 2017 роки” (зі змінами, внесеними рішеннями Кіровоградської міської 

ради від 02 липня 2015 року № 4208,  від 28 жовтня 2015 року № 4718,              

від 23 лютого 2016 року № 77, від 10 червня 2016 року № 311, від                          

28 липня 2016 року № 461, від 20 грудня 2016 року № 718, від 20 липня 2017 

року № 1046), виклавши додаток 1 до Міської програми “Молодь” у новій 

редакції згідно з додатком 1. 

2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 

від 27 січня 2015 року № 3919 “Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2015–2017 роки” (зі змінами, внесеними рішеннями 

Кіровоградської міської ради від 02 липня 2015 року № 4207, від                         

23 лютого 2016 року № 77,  від 20 грудня 2016 року № 718, від 20 липня 2017 

року  № 1046), виклавши додаток 1 до Міської програми підтримки сімей у 

новій редакції згідно з додатком 2. 
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3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від                          

27 січня 2015 року № 3920 “Про затвердження Міської програми відпочинку 

та оздоровлення  дітей  на  2015–2017 роки”  (зі змінами, внесеними 

рішеннями Кіровоградської міської ради від 02 липня 2015 року № 4208,            

від 23 лютого 2016 року № 77,  від  28 липня 2016 року № 461, від                        

20 грудня 2016 року № 718, від 20 липня 2017 року № 1046), виклавши 

додаток 1 до Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей у новій 

редакції згідно з додатком 3. 

4. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2015 року № 3921 “Про затвердження Міської цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на 2015 – 2017 роки” (зі змінами, внесеними 

рішеннями Кіровоградської міської ради від 02 липня 2015 року № 4208, від 

23 лютого 2016 року № 77, від 28 липня 2016 року № 461, від 20 грудня 2016 

року № 718), виклавши додаток 1 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 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 на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради  Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                            А.Райкович 
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ПРОЕКТ  № 1142 303 

 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                        

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

 

від 20 липня 2017 року                    № 1046 

 

Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради  

від 27 січня 2015 року   

№ 3918, 3919, 3920 

, 2223 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська  міська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2015 року № 3918 “Про затвердження програми “Молодь Кіровограда” на     

2015 – 2017 роки” зі змінами, внесеними рішенням Кіровоградської міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 718 “Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920, 

3921”, виклавши додаток 1 до Міської програми “Молодь” у новій редакції 

згідно з додатком 1. 

2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 

від 27 січня 2015 року № 3919 “Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2015–2017 роки” зі змінами, внесеними рішенням 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 718 “Про внесення 

змін до рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918, 

3919, 3920, 3921”, виклавши додаток 1 до Міської програми підтримки сімей 

у новій редакції згідно з додатком 2. 

3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2015 року № 3920 “Про затвердження Міської програми відпочинку та 

оздоровлення  дітей  на  2015–2017 роки”  зі  змінами,  внесеними  рішенням  
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Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 718 “Про внесення 

змін до рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918, 

3919, 3920, 3921”, виклавши додаток 1 до Міської програми відпочинку та 

оздоровлення дітей у новій редакції згідно з додатком 3. 

4. Контроль за виконанням даного 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 на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради  Дзюбу Н.Є. 

  

 

 

Міський голова                                                            А.Райкович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорохіна 24 44 27 















�������������

���	
	������������������

������������������������	����������	�	�	����������

�������������

�����������	�
�����������	��������������������������������� ���������

�����
���

�����
��������
�

�����������������������������

����������
����������	��

�� !��"� !�!"� !��"� !��

"���� 

���	#������$�$$�����% "��%%���
�$�$	&���'����
�"��$�$$�#���(���
	

'����
� �)�������&��� ���������	��

� �� �'����
�*" ��������������� � �������

�����


���������������

�+ ,
��$�����
���������

�������������������������������������� ���
�

����� ���	�� � !��� )������$����-�

��.��������)/�0���������������*�
�

�����1����������*"�������2�

��� 
���	 �)��������� )/�0��� � �����������* � 
� � ���� � 1 � ���� � ����*

���
�$��
��)/������.��������)/�0���*�
�������1����������*3

������0��$������$��������/�������.��������)/�0���*�	�
���4������&��

����
��������$�����+

�+ � ,
��$� � ���
� � �� � ����

� � ��������������� � ������� � ����

��� � �� � ���
� � ���� � ���	 � � �  !�! � )��� � ��$����-�

� � /������ � .�������

.��$����� � ����4 � 
� �����1���� � ����*" � ���0���� � ����$�� � � � �� � /������

.��������.��$����������4�	�
���4������&�������
��������$�����+

 +�,
��$�����
���������

�����������������������������������������
�

���� � ���	 �� �  !�� � )��� � ��$����-�

� �/������ � .������� ����.���
�	 � $�

�������0�

� � ��$�4 �
� � ����1���� � ����*" � ���0���� �����$�� � � � �� �/������

.������� ����.���
�	 � $� � �������0�

� � ��$�4 �	 � 
���4 � �����&�� � ����
� � �

����$���� +



�

%+�,
��$�����
���������

�����������������������������������������
�

��������	��� !���)������$����-�

��/�������&�0��������&��0�
���.�������

��5���	��

� � ���$��� � ���0���� � �0� � ��$�46����$ � $� � ��$�4" � .��7��0�
�8

7�$���������� � .��0	��

�" � 
� � ���� � 1 � ���� � ����*" � ���0���� �����$�� � � � ��

/��������&�0���������&��0�
����.�����������5���	��

�����$��������0�������0�

��$�46����$�$����$�4"�.��7��0�
�8�7�$�����������.��0	��

��	�
���4������&��

����
��������$����%+

�+ � ��
$��0� � �� � ����
�

�� � ��
��� � ����

� � .��0��$� � 
� � .��$�4
	

������#����������������.�$�
��7#�-�$	"�.���$���" �5�
�
���" �.0�
	��

��$�

��&��0�
�6���
����
��� � �����$�	 � $� ����$	.
��� ��������� � ��0��� � � � .�$�
�

���0�
��$������
����8�����
���������9�#7	�:+;+

�

/�����4���0���������������������������������������������������������� ��<+=�4�����

9���8�
���%�%%���



���������
���	
�����
	����	���������
������	����
����	���������	���
�����

��������	
	���
		�


�������������
��
�����������������
�������������	
�� !"#� !$�����

���� !�
������"��� #�����$


%
��������&�� �'���(���)��	* %
��������&�� �'���(���)��	*

���+�	
� �����	
� �����	
�

,
����-�&.�/�� ,
����-�&.�/�� ,
����-�&.�/��

� � 0 1 + � � � 2 �� �� �� �0 �1 �+ �� �� �� �2

! �$ %&'(! �'$)&!*$ ��"&%�'  & �$�'&�%! �'�%& ) !((&)  ! !&%"!  & %%! &% %!�'&) (!&( (%&*  & 

�)� ��	�&
��� 3����(12������"�����$�* �0��4��� ��+14+�� 1�4��� �+�+4��� �+��4��� 1�41�� ���+4+ ����4� 1�4�

�)� �	�"���������	�&
��� 3��� 1�04��� 1��4��� ��4��� 01�4�2� 00�41�1 ��4��� 1��41 1��4� ��40

�)0 �����3�
� ��3���4��������'��3
5�

�)0)�

��24�22 ��24��� ��4�02 +0�4�0� +�04�0� �14��� +��4+ 12�4+ �14�

�)0)� ���4��� ���4���

�)1 +04��� 0�4��� �+42�� ��412� 1�42�2 �24+�0 +242 0241 ��4+

�)+ �����������
�	��/�� �4�+� �4�+� �4��� �4��� �4� �4�

�)� ��	��� 
���6������3
7
��$
� �4��� �4��� �411� �40+� �40+� 04� 04�

�)� !�*&"$" !�*&"$" !((&) !((&) (!&( (!&(

�)�)� 2�4�� 2�4�� �224� �224� �4� �4�

�)�)� �4� �4� �4� �4� 2�42 2�42

�)�)0 ������ ������ �4� �4� �4�

�)�)1 !" &  !" & "" & "" & '' & '' & 

�	��
����
����+

8�	�
�

����9

��

:���3�����

� 	����9

/��

#���������

	�"����

��
"�

�/�	�3�

7
���9

���

;�
�

�/�	�3��

7
���9

���

#���������

	�"����

��
"�

�/�	�3�

7
���9

���

< �$
�3�9

�-�

7���

��3��
�

��"��9

/���

=��
�9

����&9

��$
�

#���������

	�"����

��
"�

�/�	�3�

7
���9

���

< �$
�3�9

�-�

7���

��3��
�

��"��9

/���

=��
�9

����&9

��$
�!���3�9

�-�7��
< �$
�3�9

�-�7��

!���3�9

�-�7��

< �$
�3�9

�-�

7���

�&.�/���

	��������

!���3�9

�-�7��

< �$
�3�9

�-�

7���

�&.�/���

	��������

,-���
		�����-�.�#/	
�������������


�����������0��
		�

=	��
��$
��
��
��������
����
33�4

 	�7
3�������
�3�'����


���+�9�

�����

	���

#
��
3��
�>��

�����3��
�

�
	���9

�	��������

�
������	���

�� 3� ����'��

���� ����'�����������
������

�3���	���	�
��


�
������3�
� ��3���

�	�����	�������&�	����
���� ��

�����3��"� ��3���"���������

��)��)���+

 	��&�������	
��
� ��3��

�������'��3
5�

����	
�3�4��&3��������
����	


�
� ��3��������������

1
��-
��	�����
-�����	
�������������

?	��&����&3������3��

�&3����������-��'��
���3���
��-

?	��&����&3������3������'�9

.�$���"��3�&
������
�$��� 	�/����

�� 
��3��-�	����� 	��
6�������'�9

.�$���"��3�&
������
�$��� 	�/����

�� 
��3��-�	����� 	��
6��������'�9

.�$���"��3�&
�4�6����
-�.@�����

� 	��3
����� 
��3�����&��
��$����

�
	����	���������
������	���

���+�9�

�����

	���

A 	��3
��

�� 
��3�����

&��
��$����

�
	���9

�	��������

�
������	���



� ?	����/����������

�+�4�0�

� � 0 1 + � � � 2 �� �� �� �0 �1 �+ �� �� �� �2

� $*&*�" $*&*�"  &  & !"!&)% !"!&)%  &  &  & !$*&* !$*&*  &  &  & 

�)� ����-	��#�����	��
���� * &*�" * &*�"  &  & !�"&! ( !�"&! (  &  &  & !'*&! !'*&!  &  &  & 

�)�)� +�4�� +�4�� �141�+ �141�+ ���4� ���4�

�)�)� �4+� �4+� �4� �4� �4� �4�

�)�)0 �4�� �4�� �4� �4� �4� �4�

�)�)1 14�� 14�� 141 141 ��4� ��4�

�)�)+ ,
����-�����	��B,�3����3.����	���C �42�+ �42�+ �4�� �4�� �4� �4�

�)�)� �41� �41� �4� �4� �4�

�)�)� �4�� �4�� �40�1 �40�1 �4+ �4+

�)�)� �4�� �4�� �4� �4� �4� �4�

�)�)2 �4�� �4� ��4� ��4�

�)�)�� �4�� 0�4� 0�4� �4�

�)�)�� �4�� �4� ��4� ��4�

2
�
��	������������-	��#�����	��-
�

����-�������.	��
����

���+�9�
�����
	���

#
��
3��
�>�����
��3��
�
�
	���9
�	��������

�
������	���

=	��
��$
��
��
��������
����
33�4�
� 	����
���	'
-�

����	��3
��$
��
��3��


=	��
��$
�� �����"� �	��������"� 	�&
��
�3�� �'
������� ��� ������������ ��3��
� ��
�
3��-� �
�� ��'��� '��� ��� ��3���"�
3.��-4� ��
�  �	�&���.��� �� �&3
��� ���
&��	�&
�


,����$���-�����	�����	������"���$
��
����'�9.�$���"��3�&
������
�$���
 	�/����

!�"���� ��  ��	
���'���� ��"����� ��3��
�
��� �������� ����	�
�� ##�4� �'����
��
D8=

< 
3�
� ��"���� �� ��3��
/����
�	����������� �	��
��$
���� ��� ���	'����
�&E@����������������������������������������������������������
���������(���)')�,�3��
/�.�	���.*�

!������ �� �
-������9 	��3���"� ���
��
� �	��

#
-������9 ��	
���'��� �	������	��
B!�"�����A�	���C�

,
����� � �	���
���� BF
���C� ��	���
��"���$
�� ����'�9.�$���"� �3�&
�� ���
�
�$��� 	�/����

,
����-� ����	�� ��	��� ��3��
� �� �	�6�-�
��$
�3��-� 	�����

#����	������-� �����	� $
-�-�
����������-�7�	��

,
����-� ����	�� ��	��� ��6�"� ��'�3��"�
���3��
�� �
���� �� �	�6�-� ����������-�
��	��/����



0 ?	����/�����������

� � 0 1 + � � � 2 �� �� �� �0 �1 �+ �� �� �� �2

�)� 1���-�������.	��
���� !*&  !*&   &  & �*&$�! �*&$�!  &  &  & % &" % &"  &  &  & 

�)�)� G�$
��3��9 ��	
���'
���"��� �4�� �4�� �4� �4� �4� �4�

�)�)� �4� �4� �4�

�)�)0 �4�� �4�� �4� �4� �4� �4�

�)�)1 �40+ �40+ �4� �4� �4+0 �4+0

�)�)+ +4�� +4�� 04�0+ 04�0+ �4�1 �4�1

�)�)� 04�� 04�� �4� �4� �4�

�)�)� !�"��������3���.��������
���� �4� �4� �+41+� �+41+� �14� �14�

�)�)� �4+� �4+� �4� �4�

�)�)2 �4�� �4�� 14�0 14�0 04�0 04�0

�)�)�� �4� �4� �4� �4� �4+ �4+

% �!& �!& �(&�" �(&�"  & !! !&$ %!&" ! $ &�

0)� ��4� ��4� �24�+ �24�+ 0�4+ 0�4+

0)�)� 24� 24� ��4�+ ��4�+ �04+ �04+

0)�)� ��4� ��4� ��4�� ��4�� ��4� ��4�

0)� �4� �4� �4�� �4� ����4� ����4�

���+�9�
�����
	���

#
��
3��
�>�����
��3��
�
�
	���9
�	��������

�
������	���

=	��
��$
��
��
��������
����
33�4�
� 	����
���	'
-�

����	��3
��$
��
��3��


,
����-� ����	�� ��� �'���
� ������
��

��6�"���'�3��"����3��
���
����;9;;4��������

����������;;;9;A�	
�
����	�����$
�

;�	�� �
������� '�� 
����� �#G� ��	���

����������"� ��� ��3��
/�"� ������

(��&��� �
������� ��3���4� �#G97������3��

���
�
*

� ,
����-� '�� 
���� �� �	�� BH	�-9	��C�

��	��� ����������"� ��� ��3��
/�"�

������(��

-���������-������*

!�"��������3���.���������3��
�A�	����

�������������$
��A�	���

,
����-� 
��	�$
��3��-� 7������3��

,�	�

?�������  �	���/$�� �
������� '�� 
�����

�#G� ��	��� ��
3��"� ������ ��

#����	������-� 7������3�� ����'�"�

�������#G�BI�	�9 ��$�C

!�"���� �
� ����������.� ��3���.�

B<��������������
����9��-�	�6
JC

������
-�-� ��-��'��� B?	���� 3.����

���
�C

3��-����
����
���
	����������&��	4��

���
-��

���+�9�
�����
	���

#
��
3��
�>�����
��3��
�

�
	����	��9
�������
������

	����

< 	����

���	'
-�

����	��3
9

��$
����3��
4

��$
�3���

 
��	�����

���"�6��"�

��	����

���3��

;��
���� ��
���
���������3�����3��

�&��	��������3��


0���� ��
���3��������
����6�"����3��
��

���
���;�K�;;�	
�
����	�����$
��

0���� ��
���3��������
����6�"����3��
��

���
���;;;�K�;L�	
�
����	�����$
��

?	��&����&3������3��

�&3����������-��'��
���3���
��-



1 ?	����/�����������

� � 0 1 + � � � 2 �� �� �� �0 �1 �+ �� �� �� �2

' " $&*  " $&*   &   &  %*(&�)) %"!&�))  &  !)& '"%&( '%%&$ � &�

1)� �4� ��4�� ��4� ��4�� ��4�

1)� �1�4+� �1�4+� �040� �040� ��4+ ��4+

1)0 %"(&!  %"(&!  �*$&()) �*$&()) %"�&� %"�&�

1)0)� ��� ��
�� ���42�� ���42�� �104��� �104��� �2�42� �2�42��

1)0)� "�	'����� �24��� �24��� ��+4��� ��+4��� 0�4�� 0�4���

1)0)0 6�	
'������	
�3����� ����� �4+11 �4+11 �41�� �41�� �41�� �41��

1)0)1 �4��� �4��� �4��� �4��� �4��� �4���

1)0)+ 14��� 14��� 04��� 04��� 04� 04�

1)0)� �	�������� ������ 	�� 	�$��3������
 �14��� �14��� �4� �4� �4� �4�

1)0)� �1�4��� �1�4��� �+4��� �+4��� ���4� ���4�

567�8�9 %'")&$!* % )%&%(� %$"&%�'  &  %)�'&"(( �(""&'') $'(&)  ! !&%"! !)&   "')�&" %$**&* !* �&! (%&* � &�

G�'�3�����
��
3���
�>�������3��
��
	����	���������
������	��� M)��	�"
�

6���
��	
��������
���-��#����-
��-
�

��-��&����
���	����
-�����������

������
		�&�
�-
��0�����
���.���
���-�:#

����-�-
���-�:����
���	����
-�����������

������
		��
�
��	�����-	���	
�.
��	���


��
�������-
&���-�:&��
-�����������
���

�.
�-����;<�

���+�9�
�����
	���

A 	��3
��
���
���

�
	����	��9
�������
������

	���

<�$
�3���

 
��	�����

���"�6��"�

��	����

���3��

������������ 3�������	��������	�������

�� ��������	���
	
������� 	�/������"�

�

���
���
���9��	���������
���4�

 ��&��3����&����
�������� 
�3����

�� �������
���9��	���������
���4�

 ��&��3����&����
�������� 
�3����4�

������� ��.@��������	��
�

7
���������"��
��6������$
�3�����

��"������
��-9��	
������
��-4� ��&��3��"�

&����
�������� 
�3����4����&�����'��3��

�
��-9��	
������
��-4� ��&��3��"�

&����
�������� 
�3����4��
��-4�&���������"�

&	�3���'�������D8=4�
��'��3��������
��

�
	����	����������
&�	�����9��"
'����

��3��/�4� 	�7��
-�"���'�3��"����3��
�

�	�������� ��������6�	
'��

 ���3��� 	�����
����	��	�&�����

������3����&
3���

6�	
'���� �������� 	��&���

3
��	���	�

�
�������������	�������'���

������
��
��'��3���
��-9��	
������
��-4�

 ��&��3��"�&����
�������� 
�3�����



���������
���	
�����
	����	���������
������	����
����	���������	���
�����

��������	
	���
		�

�������������
��
�����������������
������-����������:�	
�� !"#� !$�����

!�
������"��� #�����$


%
��������&�� �'���(���)��	* %
��������&�� �'���(���)��	*

���+�	
� �����	
� �����	
�

#������

,
�$������&.�/���

#������

,
�$������&.�/���

#������

,
�������&.�/���

� � 0 1 + � � � 2 �� �� �� �0 �1 �+ �� ��

! 2
�
��	������������-	��#�����	��-
�����-�������.	��
���� %$&( %$&(  &  & ! !&' ! !&'  &  & ($&( ($&(  &  & 

�)� ����-	��#�����	��
���� %!&  %!&   &  & "!&) "!&)  &  & $!&) $!&)  &  & 

�)�)�  &  &  & 

�)�)� <�$
�3��-��� 	��
��&������
��"�	������"��
��-  &  &  & 

�)�)0  &  &) �4�  &) �4�

�)�)1  &  &  & 

�)�)+ ,
����-�����	��B������	���C !&  �4�� !& �4� !& �4�

�)�)� #	�'����&�	
�����3�	���
���� 
3�����"�������	
-  & � & ��4�  & 

�)�)�  &  &  & 

�)�)� % &  0�4�� % & 0�4� $ & ��4�

�)� 1���-�������.	��
���� *&( *&(  &  & '(&* '(&*  &  & �*&! �*&!  &  & 

�)�)�  &  &  & 

�)�)� D�$
���
�������������	
���
�����B#
����
@�����
C�  &  &  & 

�)�)0 %������3���
��-�������	'���
�BN����	����C  &  &  & 

�)�)1  &  &  & 

�)�)+ ����	��B8���4�����4���9��	�/���
�>�C  &$" �4�+  &) �4�  &) �4�

�)�)� �&'" �41+ �&% �40 �&% �40

�)�)�  &  &  & 

�)�)� !�"�������
�����B#���3
���3�
C  &  &  & 

�)�)2 %&$ 04�� '*&" 1�4+ �%& �04�

567�8�9 %$&( %$&(  &  & ! !&' ! !&'  &  & ($&( ($&(  &  & 

G�'�3�����
��
3���
�>�������3��
��
	����	���������
������	��� M)��	�"
�

�	��
����
����+

��

�� 

8�	�
�

����9

��

:���3�����

� 	����9

/��

;��"�

�/�	�3�

7
���9

���

;��"�

�/�	�3�

7
���9

���

;��"�

�/�	�3�

7
���9

���

!���3�9

�-�7��

< �$
�3�9

�-�7��

!���3�9

�-�7��

< �$
�3�9

�-�7��

!���3�9

�-�7��

< �$
�3�9

�-�7��

���+�9�

�����

	���

#
��
3��
�>��

�����3��
�

�
	���9

�	��������

�
������

	���

!�
$���

��	��������

�
�>�4�

��"�����

 
�	����.'����

 ���3
�4�

�
���3������

�&�	�/���

�
��-�"�

�	���$
-

?	�������
� ����������$
�3����� 	���/�"��
��-4����������

��������������������������"��'�������3�����

=	��
��$
���	�'��������	�'����
�����(��	���-��������

 ���
�'��*�/
���4������ 	����@�� �'���������A�	����

B,���9��	���C

=	��
��$
����������&������
��"�����	
�����/
��4������

 	����@�� �'���������A�	����B,���9��	���C

?	���
��$��
� ��"���� (���
�	�4� �	�
��*� ��  �����

 � �	��/������3���������� 	����
����	�
�3
�3.����

<
��-
��	�
��4����
�	�4��3
�
����3���3���
��-������&3������

 ��	�&��������"�&����
�

��$�	�
� 	��	��������'�"���3�����
���F���3���'����
��

D8=��������	�
��###4���
� �	�&���.�����3
����
���

�
	����	����������&3��������� 
��3
�����	�
��###�

,
/�	���-� ����'�-� 7������3��  
�
� 
� ��$.� B=&>@��-���

�
��-������$�����C

��$�	�
� ��� � �	���
�  	��	���� �� �
����� B,�� �
��� ����4�

A�	����C

�
� B�
��	���"� ���	�-C� �� ����'�9.�$���"� �3�&�"� ��� �
�$���

 	�/����

G���	
'
����:
����
���"�������
��������)') 
3�����"�������	
-�



��������0

���	
�����
	����	���������
������	����

����	���������	���

�����

��������	
	���
		�


�������������
��
�����������������
��������.�	���-
���������		����-�:�	
�� !"#� !$�����

!�
������"��� #�����$


%
��������&�� �'���(���)��	* %
��������&�� �'���(���)��	*

���+�	
� �����	
� �����	
�

,
����-�&.�/�� ,
����-�&.�/�� ,
����-�&.�/��

� � 0 1 + � � � 2 �� �� �� �0 �1 �+ �� �� �� �2 ��

� 224��+ 224��+ �2242+ �2242+ ���4� ���4�

������������������������ !���!� !���!� ���� ���� ���� ����

�)� ���4�� ���4�� ��242 ��242 ���42 ���42

� ��4�+ ��4�+ +�41+ +�41+ ���4� ���4�

0 2�4+ 2�4+ ��41�1 ��41�1 ��4� ��4�

1 =���	��3����
��-���� 	���
3��"���&�	�" 10�4� ��4� 0�24� +��4+ �1�40 10�4� +��4+ �1�40 10�4�

+ 2�4�1 2�4�1

567�8�9 !"!*&%%" )!!&)* %%"&'$" %*(&  & !*"!&�'' *�(&( ")%&!'' '%)&�  & �!'"&' *) &( ! �*&% '%)&�  & 

G�'�3�����
��
3���
�>�������3��
��
	����	���������
������	��� M)��	�"
�

�	��
����
����+

��
�� 

8�	�
�
����9
��

:���3�����

� 	����9

/��

#���������

	�"����

��
"�

�/�	�3�

7
���9

���

=&3��9
�-�
&.�9

/��

;�
�

�/�	�3��

7
���9

���

#���������

	�"����

��
"�

�/�	�3�

7
���9

���

=&3��9
�-�
&.�9

/��

;��"�

�/�	�3�

7
���

9���

#���������

	�"����

��
"�

�/�	�3�

7
���9

���

=&3��9
�-�

&.�9/��

;�
�

�/�	�3��

7
���9

���

!���3�9

�-�
7��

< �$
�3�9

�-�7��

!���3�9

�-�
7��

< �$
�3�9

�-�7���

!���3�9

�-�
7��

< �$
�3�9

�-�7���

=���	��3����
��-4���
� ��	�&�.������&3�����

��$
�3������������� 
��	����

���+�9�

�����

	���

#
��
3��
�>�����
��3��
�

�
	����	��9

�������
������
	���

=���	��3����
��-4���
� ��	�&�.���
���&3�������$
�3������������� 
��	��������
 ��
�����4���	��������
���� �	�������

��$
�3�������"��������3���
�
	����	���������&3��	/���

��	�$
�

=���	��3����
��-������3��������3����
B����'�-�&������BG����
�C�

�
	����	���������
������	����
�
	����	���������&3���
C

���+�9�
�����

	���

�����3��-�

���3���B����'�-�
&������BG���

�
�C�
�
	����	��9

�������
������
	����

�
	����	��9
�������&3���


<�$
�3���

 
��	�����

���"�6�9
�"���	����

���3��

=���	��3����
��-9��	
�������
��-4�
 ��&��3��"�&����
�������� 
�3�����
( 	��&��� ��
�����3����"���$
��
����'����&������BH�	�
��C��������3��9

���
��������3�9
��	�����;9;;;���� �
����
��	�������
��-9��	
������3�������3��
�
��-��
���/������	��*

���+�9�
�����
	���

A 	��3
��

���
���
�
	����	��9
�������
������

	����

=���	��3����
��-��'����
��D8=�
(��� 3����� 	��	���� 
��	������'����
��

�����	�	����'���� �	�$
�����"
��"�
�&3����"�A�	�������'3�
���"��
��-�9�
�����$
���)��
	����	�����������	
�*

�����

	
�

#
��
3���$
�3����
 
��	�����
���3���

�
	����	��������
�
������	���



��������1

���	
�����
	����	���������
������	����

����	���������	���

�����

��������	
	���
		�


�������������
��
�������������������������
��	��������
�����������
		�����-����
��
����

������-�:#����-�-
���-�:&����
���	����
-�����������������
		�&�	
�� !"#� !$�����

!�
������"��� #�����$


%
��������&�� �'���(���)��	* %
��������&�� �'���(���)��	*

���+�	
� �����	
� �����	
�

#�����

,
����-�&.�/��

#�����

,
����-�&.�/��

#�����

,
����-�&.�/��

� � 0 1 + � � � 2 �� �� �� �0 �1 �+ �� �� ��

! !')�&$  !�" &  �%�&$   &  & !'!"&  !�" &   & !*"& !)%*&! ('"&% $  &) !( & 

�)� ��	�&
��� 3����(�+������"�����$�* ��+4�2� +1�4�2� �+4��� �1+4�� �1+4�� 21�42 ��142 ��14�

�)� �	�"���������	�&
��� 3��� �0�4��� �2240�� 0�42�� �0+40�� �0+40�� ���4� ���41 0�40

�)0 214��� +�422� 104��� 12402 12402 �4� �4�

�)1 ���������� 14��� �4��� �40�� �4�� �4�� �4� �4�

�)+  	�������"�	'���� �0�4+0� ���4�0� 0�4��� ���4�� ���4�� �2�4+ �2�4+

�)� +�4��� �+4+�� ��4��� 24�+� 24�+� ��4� ��4�

�)� �����������
�	��/�� �4� �4� �4� �4� �4�

�)� 
�
��� 3�������3�.�(��������
���"���$��* ��4��� ��4��� �42�� ��4�+ ��4�+ ��4� ��4�

�)2 ���41�� ���4�20 ��4��2 ��+4210 ��+4210 �124� �124�

�)�� �4� ��+4� ��+4� �4�

�)�� �4� �4� �2�4� �2�4�

567�8�9 !')�&$  !�" &   �%�&$   &  & !'!"&  !�" &   & !*"& !)%*&! ('"&% $  &) !( & 

G�'�3�����
��
3���
�>�������3��
��
	����	���������
������	��� M)��	�"
�

�	��
����
����+

��

�� 

8�	�
�

����9

��

:���3�����

� 	����9

/��

;�
�

�/�	�3��
7
���9

���

=��
���

��&��$
�

!���3��-�

7��

< �$
�3�9

�-�
7���

�&.�/���

	��������

=��
���

��&��$
�

!���3��-�

7��

< �$
�3�9

�-�
7���

�&.�/���

	��������

=��
���

��&��$
�

!���3��-�

7��

< �$
�3�9

�-�
7���

�&.�/���

	��������

,-���
		������	
��	����
��
����=�-�.�:�����	���

�>
4������1�������
����������������
���

1�������
����������
�-��

���+�9���

������
	���

�����3�9

�-����3���

B����'�-�
&������

BG����
�C�

�
	����	��9
������

�
������	����

�
	����	��9
������

�&3���


,�/3��
����

�
����
�	���������

�����"4�

�������3��9�
��

�&3�/��"�

����
��-�"

 	��&�������	
�3
�4��&3����4�
����	.�

(��$����	�4���.'
�����&�4���&3
4���������
��*

� 3���� ��3������
��"�������
��(��>����4�&���4�

 ���'����	�����4���	�"������
��-4�	��
�$
-�-�
��	��7
���4���	����3������
�
�*

�����3�
� ��3���4��������'��3
5�

�� 3� ����'��

���� ����'�����������
������

�3���	���	�
��

�
������3�
� ��3���

�� 
��3��-�	����� 	��
6�������'����&���������
��	���.5��)�	� ���$���-4���3)O�	����A�	���4�1�

�� 
��3��-�	����� 	��
6�������'����&���������

��	���.5��)�	� ���$���-4�<���������-�&�3���	�

� 	�� )����
���'�-4���*



 

 

 
 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

 

 

від    28  липня   2016 року                                                                 № 461 

 

 

Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради  

від 27.01.2015   

№ 3918, 3920, 3921, 2223 

 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кіровоградська  міська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                       

від 27 січня   2015 року № 3918 “Про затвердження програми “Молодь 

Кіровограда” на  2015 – 2017 роки” (зі змінами), виклавши додаток до 

Програми   у новій редакції згідно з додатком 1. 

2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                       

від 27 січня 2015 року № 3920 “Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2015–2017 роки” (зі змінами), виклавши 

додаток до Програми  у новій редакції згідно з додатком 2. 

3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                        

від 27 січня 2015 року № 3921 “Про затвердження Міської цільової 

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

позбавлених батьківського піклування, на 2015 – 2017 роки”  (зі змінами), 

виклавши додаток до Програми  у новій редакції згідно з додатком 3. 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  відповідно до розподілу функціональних 

повноважень. 

  

 

 
 

Міський голова                                                                  А.Райкович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

Дорохіна 24 44 27 















 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 ТРЕТЯ  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

 

 

від   10 червня   2016 року                                                               № 311 

 

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради  

від 27 січня 2015 року  

№ 3918, 2223 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кіровоградська  міська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня   

2015 року № 3918 “Про затвердження програми “Молодь Кіровограда” на     

2015 – 2017 роки” (зі змінами), виклавши додаток до програми                      

“Молодь Кіровограда”  у новій редакції згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  відповідно до розподілу функціональних 

повноважень. 

  

 

 

 

Міський голова                                                            А.Райкович 

 
 

 

 

Дорохіна 24 44 27 













 
 

 

 

 

 

                                             

          

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 ДРУГА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

 

 

від   23 лютого   2016 року                                       № 77 

 

Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради  

від 27 січня 2015 року  

№ 3918, 3919, 3920, 3921, 2223 

 

Керуючись ствттями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кіровоградська  міська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня   

2015 року № 3918 “Про затвердження програми “Молодь Кіровограда” на     

2015 – 2017 роки”, виклавши додаток до програми “Молодь Кіровограда”              

у новій редакції згідно з додатком 1. 

2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 

від 27 січня 2015 року № 3919 “Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2015–2017 роки”, виклавши додаток до Міської програми 

підтримки сімей у новій редакції згідно з додатком 2. 

3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2015 року № 3920 “Про затвердження Міської програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2015–2017 роки”, виклавши додаток до Міської 

програми відпочинку та оздоровлення дітей у новій редакції згідно з 

додатком 3. 
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4. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2015 року № 3921 “Про затвердження Міської цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на 2015 – 2017 роки”, 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 постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  відповідно до розподілу функціональних 

повноважень. 

  

 

 
 

Міський голова                                                            А.Райкович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорохіна 24 44 27 

















 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 П’ЯТДЕСЯТ  ДРУГА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

 

 

від  28 жовтня  2015 року                                    № 4718 

 

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради  

від 27 січня 2015 року  

№  3918 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська  міська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня   

2015 року № 3918 “Про затвердження програми “Молодь Кіровограда”                

на 2015 – 2017 роки” (зі змінами), виклавши додаток до програми                    

“Молодь Кіровограда” на 2015 рік у новій редакції згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Колодяжного С.О. 

  

 

 
 

Секретар міської ради       І.Марковський 

 

 

Дорохіна 24 44 27 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  02 липня 2015 року                                       № 4207 

 

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради  

від 27 січня 2015 року № 3919  

“Про затвердження Міської програми  

підтримки сімей на 2015–2017 роки” 

, 22 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська  міська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 

від 27 січня 2015 року № 3919 “Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2015–2017 роки”, доповнивши розділ ІV “Заходи 

Програми”  пунктом 24 наступного змісту: 

“Проводити сімейні тренінги,  семінари,  літні школи для дітей з 

особливими потребами та їх батьків”.  

2. В межах видатків, передбачених міською програмою підтримки сімей 

на 2015–2017 роки,  перерозподілити кошти на 2015 рік, виклавши додаток 

до програми у новій редакції (додаток). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Колодяжного С.О. 

 

 

Секретар міської ради       І. Марковський 

 
Дорохіна 24 44 27                                Проект № 3987 





роеУ К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

від   02 липня   2015 року                                    № 4208 

 

Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради  

від 27 січня 2015 року  

№  3918, 3920, 3921, 2223 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кіровоградська  міська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня   

2015 року № 3918 "Про затвердження програми "Молодь Кіровограда"                 

на  2015–2017 роки",  виклавши додаток до програми "Молодь Кіровограда" 

у новій редакції згідно з додатком 1. 

2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2015 року № 3920 "Про затвердження Міської програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2015–2017 роки", виклавши додаток до Міської 

програми відпочинку та оздоровлення дітей у новій редакції згідно                          

з додатком 2. 

3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2015 року № 3921 "Про затвердження Міської цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на 2015–2017 роки", виклавши додаток  до  

Міської  цільової  соціальної  програми  реформування системи  закладів  для  

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

згідно з додатком 3. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Колодяжного С.О. 

  

 

Секретар міської ради       І.Марковський 
 

Дорохіна 24 44 27 















 

ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконавчого к 

 

М У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІС 

 СОРОК ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  27 січня  2015 року                                                             № 3918 

 

 

Про затвердження програми   

"Молодь Кіровограда" на 2015-2017 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”, Кіровоградська  міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
  

1. Затвердити програму "Молодь Кіровограда" на 2015 – 2017 роки, що 

додається.  

2. Включити програму "Молодь Кіровограда" на 2015 – 2017 роки до 

складу Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на        

2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 

спорту та молодіжної політики, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Колодяжного С.О. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         І.Марковський 
 
 

 

 

Дорохіна 24 44 27 
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Вступ  

 

Необхідність розроблення програми “Молодь Кіровограда” на 2015 – 

2017 роки (далі – Програма) 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. 

Програма “Молодь Кіровограда” на 2015 – 2017 роки розроблена на 

виконання законів України “Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”. 

 

І. Аналіз розвитку галузі за 2014 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 243 тис. населення - 43 тисячі дітей та              

65 тисяч молоді. 17,5 тисяч з них – це студентська молодь, що навчається у  

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

Для забезпечення вторинної зайнятості молоді, її працевлаштування у 

вільний від навчання час започатковано систему громадських робіт для дітей 

та молоді. У 2014 році 5 трудових загонів (98 осіб) взяли участь у благоустрої 

міста під час літніх канікул, їм була виплачена заробітна плата у розмірі                

59 080,21 грн. Для порівняння, у 2013 році працювало 224 особи учнівської 

молоді, виплачена заробітна плата у розмірі 108,927 тис. грн.  

В місті збережено існуючу мережу 17 дитячо-юнацьких клубів за місцем 

проживання. Постійно діючими заняттями у 62 гуртках естетичного 

спрямування та 45 спортивних секціях охоплено більше 2 тисяч дітей. На 

фоні зростаючої підліткової злочинності дуже важливо запропонувати дитині 

змістовне дозвілля та фізичний розвиток. Клуби за місцем проживання є ще й 

клубами спілкування і залишаються єдиною альтернативою вуличному 

вихованню та комп’ютерній залежності. 

Для організації змістовного дозвілля молоді проведені загальноміські 

молодіжні заходи, направлені на інтелектуальний розвиток (чемпіонати з 

Брейн-рингу, “Що, де, коли?”, КВН, телеконкурс “Мальчишник” 
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(“Джентльмен міста”), фестиваль “Молодіжний квартал”, правова гра “Мої 

права” та інші).  

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 2014 році розмір стипендії для студентів 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації складає 300 грн. на місяць, 

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

400 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 Кіровоградської міської ради, членами якої стали представники 

молодіжних громадських організацій міста, прогресивна та активна молодь. 

За 11 місяців 2014 року проведено 23 засідання Молодіжної ради.  

Члени Молодіжної ради брали активну участь в організації 

загальноміських заходів (міський чемпіонат КВН, День гумору, День молоді, 

День незалежності, День міста, День студента) та привітання дітей, які 

перебувають на лікуванні в гематологічному відділенні Кіровоградської 

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; 

проблема соціального сирітства дітей та молоді. 

Не створено молодіжний центр дозвілля, ще не достатньо підтримується 

обдарована молодь. 

 

ІІІ. Цілі і пріоритети на 2015 – 2017 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: 

створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями 

українського народу та для безпосередньої участі молодих людей у їх 

відродженні і розвитку; 
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 створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку 

молоді міста; 

формування у молоді міста почуття національної гордості, патріотизму, 

готовності захищати суверенітет України; 

забезпечення якісно нового рівня інформованості та обізнаності молодих 

кіровоградців з життєво значущих  питань; 

позитивні зрушення у вирішенні проблеми зайнятості міської молоді;             

зниження рівня антигромадських, негативних проявів у молодіжному 

середовищі. 

 

ІV. Заходи щодо забезпечення виконання Програми 

 

1. Забезпечити скоординовану діяльність органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та громадських об'єднань з питань 

реалізації державної молодіжної політики 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

2. Продовжити надання кращим студентам іменних стипендій міського 

голови, періодично переглядати їх розмір відповідно до прожиткового рівня 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

3. Забезпечувати проведення комплексу заходів щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази, подальшого розвитку та удосконалення мережі 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

               

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

         

4. Сприяти подальшому навчанню у вищих закладах освіти міста 

переможців Всеукраїнських олімпіад, що виступали від шкіл міста, з метою 

недопущення відтоку найбільш здібної молоді за межі області та надавати їм 

всебічну підтримку 
 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
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Протягом 2015 – 2017 років 

 

5. Проводити серед учнівської та студентської молоді щорічні 

фольклорні конкурси, фестивалі, виставки художньої творчості 
 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

За календарним планом 
 

6. Розробити та реалізувати комплексний план міських заходів для дітей 

та юнацтва з урахуванням побажань молоді 
                      

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років  
       

7. Залучити всі вищі навчальні заклади міста до участі в міському 

чемпіонаті "Що, де, коли?" та ігор “Брейн-рингу” 
 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

За календарним планом 
 

8. Систематично аналізувати становище молоді міста на фіксованому  

ринку праці 
                                 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради, Кіровоградський міський 

центр зайнятості 
 

Протягом 2015 – 2017 років 
 

9. Забезпечувати бронювання робочих місць на підприємствах, в 

установах, організаціях міста для працевлаштування молоді, якій надається 

перше робоче місце 
          

Кіровоградський міський центр 

зайнятості 
 

Протягом 2015 – 2017 років 
 

10. Здійснювати організацію навчання безробітної молоді, в тому числі 

основам підприємницької діяльності 
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Кіровоградський міський центр 

зайнятості 
 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

11. Розширити практику організації оплачуваних сезонних та 

громадських робіт, сприяти залученню до них старшокласників, учнів 

профтехучилищ, студентів вищих закладів освіти I-IV рівнів акредитації, а 

також підлітків, які опинилися у кризовому стані та схильні до 

антигромадської поведінки. Залучати до участі в оплачуваних громадських 

роботах молодих людей, які перебувають на обліку як безробітні 
 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради, Кіровоградський  

міський центр зайнятості 
       

Протягом 2015 – 2017 років 
 

12. Залучати студентську та учнівську молодь до виконання програм 

соціально-економічного розвитку міста, програм збереження і відтворення 

довкілля, об’єктів культурної спадщини 
 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 
 

13. Провести міський конкурс бізнес-планів молодих підприємців та 

студентів вищих закладів освіти, удосконалити механізм їх проведення та 

впровадження кращих проектів в економіку міста 
 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 
 

14. Проводити молодіжні ярмарки вакансій за участю представників 

середніх спеціальних та вищих закладів освіти, підприємств і організацій 

різних форм власності 
 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 
                    

15. Продовжити практику надання соціальної грошової допомоги 

найменш забезпеченим студентам та студентським сім’ям 
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Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

16. Продовжити надання одноразової матеріальної допомоги 

випускникам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, по закінченні ними навчання в закладах освіти міста 
 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 

  

17. Сприяти створенню прийомних сімей в місті 
 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету  Кіровоградської міської 

ради 
 

За календарним планом 
                  

18.  Організувати соціально-педагогічну, консультативну роботу з 

дітьми та молоддю за місцем проживання. Запровадити комплекс 

профілактичних заходів для статевого виховання молоді, психологічної 

підготовки до формування відповідальних і безконфліктних відносин між 

чоловіком і жінкою, підготовки до шлюбу та народження дітей 
 

Кіровоградський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді   
 

Протягом 2015 – 2017 років 
    

         19. Продовжити практику оздоровлення дітей та підлітків за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів 
 

Відділ сім’ї та молоді, управління 

освіти Кіровоградської міської ради 
 

Протягом оздоровчого періоду 2015 – 

2017 років 
 

20. Сприяти наданню пільг дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, дітям з багатодітних, малозабезпечених, 

неблагополучних сімей при відвідуванні ними фізкультурно-спортивних 

закладів та гуртків естетичного напрямку 
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Відділ сім’ї та молоді, відділ фізичної 

культури та спорту, управління освіти 

Кіровоградської міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

21. Організовувати проведення благодійних концертно-циркових та 

театральних вистав для дітей-сиріт та дітей-інвалідів 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

  

22. Здійснювати комплекс заходів щодо патріотичного виховання 

населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та 

зміцнення моральних засад суспільства 

 

Відділ сім’ї та молоді, відділ фізичної 

культури та спорту, управління освіти 

Кіровоградської міської ради, 

Кіровоградський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді   

 

Протягом 2015 – 2017 років 

    

23. Вивчати і пропагувати кращий досвід військово-патріотичного та 

фізичного виховання молоді. Сприяти збереженню військово-патріотичних 

клубів в навчальних закладах та за місцем проживання 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

24. Проводити святкування визначних дат, пов’язаних з боротьбою 

українського народу за незалежність та захистом Вітчизни від загарбників, 

Дня Соборності України, річниць Збройних сил України, Дня українського 

козацтва, місячники оборонно-масової та спортивної роботи 

 

Відділ сім’ї та молоді, відділ фізичної 

культури та спорту, управління освіти 

Кіровоградської міської ради  

 

За календарним планом 
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 25. Продовжити роботу з молоддю допризовного віку шляхом: 

проведення семінарів, конференцій та конкурсів з вивчення історії         

України та українського народу; 

проведення спартакіад з військово-прикладних видів спорту; 

залучення молоді до занять технічними видами спорту; 

залучення юнаків до проведення військово-патріотичних акцій; 

проведення спортивних змагань за програмою "Козацькі забави"; 

упорядкування меморіальних комплексів, могил загиблих воїнів; 

здійснення допомоги ветеранам війни та праці, вдовам загиблих 

 

Відділ сім’ї та молоді, відділ фізичної 

культури та спорту, управління освіти 

Кіровоградської міської ради  

 

Протягом 2015 – 2017 років                                                              

                                                                           

26. Проводити до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 

уроки пам’яті у вищих навчальних закладах та закладах освіти міста  

 

Відділ сім’ї та молоді, управління 

освіти Кіровоградської міської ради 

 

За календарним планом 

 

27. Сприяти розширенню туристично-краєзнавчої роботи, спрямованої 

на відродження національних традицій, формування національної свідомості 

дітей,  підлітків та молоді 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

28. Сприяти залученню молоді, схильної до правопорушень, до участі в 

гуртках естетичного напрямку, секціях спортивно-технічних клубів, у 

фізкультурно-спортивних, туристично-краєзнавчих заходах  

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

       

29. Продовжити організацію щорічних міських конкурсів на кращий 

студентський гуртожиток 
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Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

30. Продовжити практику проведення Днів правових знань для 

студентської молоді міста із залученням фахівців управління МВС України в 

Кіровоградській області 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 
 

31. Забезпечити проведення профілактичних заходів в місті з метою 

запобігання дитячій безпритульності, бродяжництву та жебрацтву 
 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 
        

32. Активізувати роботу з функціонально неспроможними сім’ями з 

метою виявлення дітей, які перебувають в особливо складних морально- 

психологічних умовах життя 

 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

33. Проводити заходи з роз’яснення та вивчення правил дорожнього 

руху серед молоді, районні і міські змагання, конкурси агітбригад з тематики 

безпеки руху, забезпечувати діяльність шкільних загонів юних інспекторів 

дорожнього руху 

 

Управління освіти  Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

34. Здійснювати заходи, пов’язані із запобіганням пропаганди 

насильства, жорстокості, порнографії в засобах масової інформації   

 

Відділ сім’ї та молоді  Кіровоградської 

міської ради 
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Протягом 2015 – 2017 років 

                  

35. Забезпечити збереження та розвиток мережі спортивних секцій, 

технічних станцій, фізкультурно-оздоровчих клубів, центрів та інших 

закладів позашкільної освіти для поліпшення організації дозвілля, духовного, 

морального, фізичного виховання молоді 

 

Відділ сім’ї та молоді, відділ фізичної 

культури та спорту, управління освіти 

Кіровоградської міської ради  

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

36. Підтримувати та розвивати ініціативу молоді щодо формування 

здорового способу життя 

 

Відділ сім’ї та молоді, відділ фізичної 

культури та спорту, управління освіти 

Кіровоградської міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

37. Проводити міські дитячо-юнацькі спортивні турніри, змагання з 

туристично-спортивного напрямку та технічних видів спорту 

 

Відділ сім’ї та молоді, відділ фізичної 

культури та спорту, управління освіти 

Кіровоградської міської ради  

 

Протягом 2015 – 2017 років 

                 

38. Виявляти талановиту творчу молодь, проводити за її участю 

міжвузівські конкурси “Наші студенти – найкращі”, “Джентльмен – шоу”, 

“Молода сім’я”, міський чемпіонат КВН тощо 
 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 
                 

39. Сприяти діяльності молодіжних та дитячих клубів за місцем 

проживання, забезпеченню організації змістовного дозвілля дітей та молоді 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
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Протягом 2015 – 2017 років 

 

40. Продовжити практику відзначення державних та традиційних свят 

для молоді: День молоді, День студентів, День святого Валентина, свята 

останнього дзвоника 
 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 
 

41. Надавати організаційну і фінансову підтримку учнівським та 

молодіжним музичним культурно-мистецьким фестивалям, різноманітним 

конкурсам, іншим творчим започаткуванням, у тому числі проведенню 

Всеукраїнських молодіжних фестивалів “Перлини сезону”, “Червона рута”  
 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 
 

42. Своєчасно виявляти талановитих дітей, підлітків та молодь, 

забезпечувати їх соціальну підтримку. Опрацювати питання створення та 

фінансування фондів підтримки талановитих молодих кіровоградців, 

щорічно відзначати медалістів та переможців олімпіад 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

43. Забезпечувати організаційну, інформаційно-методичну підтримку 

органів учнівського та студентського самоврядування, діяльності рад 

старшокласників, студентських профспілкових організацій 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

44. Проводити періодичні огляди вищих закладів освіти щодо організації 

роботи органів студентського самоврядування 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 
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45. Проводити міські заходи щодо відзначення студентів, аспірантів та 

викладачів вищих закладів освіти за активну участь у громадському житті 

міста 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

46. Залучати в установленому порядку представників молодіжних 

громадських організацій, які мають відповідний рівень освіти, беруть 

активну участь у громадському житті та мають намір вступити на державну 

службу, до стажування в місцевих органах виконавчої влади, з наступним 

зарахуванням осіб, які виявили відповідний професійний рівень і ділові 

якості, до кадрового резерву цих органів, наданням рекомендацій до вступу 

до Української академії державного управління при Президентові України 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

47. Продовжити організацію літнього табору для лідерів молодіжних 

громадських  організацій “Молодіжна республіка” на засадах повного 

студентського самоврядування 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

             

48. Сприяти діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, 

виконанню програм і заходів цих організацій, спрямованих на духовний та 

фізичний розвиток молоді, підтримку її творчого потенціалу 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

49. Забезпечити проведення конкурсів соціальних проектів і програм 

громадських організацій міста з метою їх залучення до соціально корисної 

діяльності та участі в реалізації державної молодіжної політики 
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Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

                         

50. Забезпечити постійне висвітлення стану реалізації молодіжної 

політики в засобах масової інформації 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

51. Сприяти створенню дитячо-юнацьких та молодіжних редакцій в 

засобах масової інформації 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

52. Забезпечити виконання заходів із забезпечення соціальних гарантій 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування під час їх 

навчання в Кіровоградському кібернетико-технічному коледжі 

 

                                                Управління освіти Кіровоградської 

             міської ради 

 

                             Протягом дії Програми 

 

53. Фінансування з міського бюджету Кіровоградського кібернетико-

технічного коледжу для забезпечення заходів щодо соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під час їх 

навчання 

 

                                                Управління освіти Кіровоградської 

             міської ради 

 

                             Протягом дії Програми 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді       Л.Дорохіна 











Додаток 2  

до програми "Молодь Кіровограда"  

на 2015 – 2017 роки 

 

 

 

Паспорт програми “Молодь Кіровограда” на 2015 - 2017 роки 

 

1 Програма погоджена 

Рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від  

14 січня 2015 року № 10 

2 Розробник програми 
Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

3 Учасники програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

Управління освіти Кіровоградської 

міської ради  

Відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради  

Кіровоградський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету  Кіровоградської міської ради 

Кіровоградський міський центр 

зайнятості 

4 
Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

5 Термін реалізації програми 2015 – 2017 роки 

6 
Загальний обсяг 

фінансування програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна    



 

 

ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконавчого ко 

                                Проект № 3987 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СОРОК ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 27 січня 2015 року                                                          № 3919 

 

 

Про затвердження Міської програми  

підтримки сімей на 2015 – 2017 роки 
 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська 

рада  

 

В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Затвердити Міську програму підтримки сімей на 2015 – 2017 роки, що 

додається. 

2. Включити Міську програму підтримки сімей на 2015 – 2017 роки до 

складу Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на         

2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 

спорту та молодіжної політики, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Колодяжного С.О. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         І.Марковський 
 
 

 

 

 

 

Дорохіна 24 44 27 



      

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Кіровоградської  

міської ради 

27 січня 2015 року 

№ 3919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська програма  

підтримки сімей на 2015 – 2017 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КІРОВОГРАД – 2015 

 



 2 

 

 

ЗМІСТ 

 стор. 

 

Вступ                                                                                                         3 

 

І.  Аналіз розвитку галузі за 2014 рік                                                         3 

 

ІІ.  Проблеми, невирішені питання                                                              4 

 

ІІІ.  Цілі і пріоритети на 2015 – 2017 роки                                                    4 

 

ІV.  Заходи Програми                                                                                      5 

 

Додатки: 

 

1.  Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Міської програми 

підтримки сімей на 2015 – 2017 роки 

 

2.  Паспорт Міської програми підтримки сімей на 2015 – 2017 роки 
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Вступ  

 

Актуальність розроблення і прийняття Міської програми підтримки сімей 

на 2015 – 2017 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”. 

 

І. Аналіз розвитку галузі за 2014 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 38790 сімей з дітьми. З них 13478 – неповні сім’ї,                

705 – багатодітні сім’ї. 1084 сім’ї, які опинились у складних життєвих 

обставинах, знаходяться на обліку Кіровоградського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з них 296 сімей перебували під 

соціальним супроводом.  

З метою розвитку сімейних форм виховання в місті створюються  

прийомні сім’ї. На даний час у 38 прийомних сім’ях виховується 58 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діє три дитячих 

будинки сімейного типу, в яких виховується 22 дитини.  

За 11 місяців 2014 року усиновлено  41 дитина-сирота та дитина, 

позбавлена батьківського піклування,  з них 28 дітей – громадянами України,                  

4 – іноземними громадянами, 9 – одним з подружжя. 

У 2014 році забезпечено функціонування двох корпусів дитячого 

будинку “Наш дім”. Станом на 01 грудня 2014 року в дитячому будинку 

виховується 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Експеримент із запровадження інноваційної форми влаштування і 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

оголошений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 квітня               

2012 року № 213-р у м. Кіровограді, визнано успішним. 
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В м. Кіровограді на даний час мешкає 705 багатодітних сімей, в яких 

виховується 2283 дитини. 

 Станом на 01.12.2014 року видано 2653 посвідчення батьків та 

дитини з багатодітної сім’ї, що надають право на отримання пільг, 

передбачених законодавством України для багатодітних сімей.  

У 2014 році послугами з відпочинку та оздоровлення було охоплено 

743 дитини з багатодітних та малозабезпечених сімей. 

Рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від         

10 грудня 2013 року № 674 «Про організацію харчування учнів та вихованців 

навчальних закладів м. Кіровограда на 2014 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 

на 281 дитину. 

У 2014 році 2-м матерям багатодітних сімей з м. Кіровограда присвоєно 

почесне звання України «Мати-героїня». 

Управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради 

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 2014 році забезпечено 100 % медичне обстеження 

дітей шкільного віку. 

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

молоді, службою у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради проводиться соціальне інспектування та супровід сімей, що 

знаходяться у кризових ситуаціях. З початку року відвідано 1134 сім’ї. 

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 2015 – 2017 роки 

 

Мета цієї Програми полягає у створенні правових, соціальних і 

економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї, 

утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально 

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



 5 

 

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. 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 Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 
 

2. Здійснювати інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на 

подолання гендерних стереотипів щодо розподілу соціальних ролей у сім’ї 
       

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

3. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи, розповсюджувати 

інформаційно-довідкові матеріали і методичну літературу з метою 

формування культури сімейних стосунків з гуманними принципами 

функціонування, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей 
 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 
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4. Продовжити формування єдиного обліку багатодітних сімей та сімей, 

які опинилися у складних життєвих обставинах, шляхом ведення банку даних 
       

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 
       

5. Сприяти впровадженню положень, зазначених у Законі України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального 

захисту багатодітних сімей” 
 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років  

 

6. Продовжити роботу з видачі посвідчень батькам і дітям з 

багатодітних сімей 
 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 
 

7. 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 Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

8. 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 Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 
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9. Забезпечити інформування батьків та надання їм консультаційних 

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

       

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

10. 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 Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

11. 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 Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років  

 

12. 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 Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років  

 

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

координувати діяльність кримінальної міліції у справах дітей, служб 

дiльничних iнспекторiв мiлiцiї, служби у справах дітей, центру соцiальних 

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

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 
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14.   Сприяти   діяльності   громадських   організацій,   що   працюють   

у   напрямку підтримки сім’ї 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

15. Здійснювати консультативно-організаційні заходи щодо присвоєння 

почесного звання України “Мати-героїня” 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

16. З метою шанобливого ставлення до матері проводити вшанування 

жінок в День матері 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

17. Здійснити ряд організаційних заходів для забезпечення 

паспортизації ромського населення міста 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

18. Залучати ромських дітей до участі в учнівських олімпіадах, 

змаганнях, конкурсах, спартакіадах, спортивно-оздоровчих заходах  

        

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

19. Забезпечити рівний доступ ромського населення до системи охорони 

здоров’я, сприяти флюорографічному обстеженню та плановим щепленням 

проти керованих інфекцій 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
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Протягом 2015 – 2017 років 

 

20. Сприяти  забезпеченню зайнятості ромського населення 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

 

21. Забезпечити рівний доступ ромського населення до муніципального 

житла 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

22. Сприяти збереженню і розвитку культури ромського етносу 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

23. Забезпечити оздоровлення ромських дітей 

 

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 
 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради       Л.Дорохіна       

 



 





Додаток 2  

до Міської програми підтримки 

сімей на 2015 – 2017 роки 

 

 

 

 

Паспорт  

Міської програми підтримки сімей на 2015 – 2017 роки 

 

 

1 Програма погоджена 

Рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від  

14 січня 2015 року № 11 

2 Розробник програми 
Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

3 Учасники програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

Управління освіти Кіровоградської 

міської ради  

Управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради 

Відділ культури і туризму 

Кіровоградської міської ради 

Управління праці та соціального 

захисту населення Ленінської та 

Кіровської районних у місті 

Кіровограді рад 

4 
Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

5 Термін реалізації програми 2015 – 2017 роки 

6 
Загальний обсяг 

фінансування програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна    

 

 



Додаток 2  

до Міської програми підтримки 

сімей на 2015 – 2017 роки 

 

 

 

 

Паспорт  

Міської програми підтримки сімей на 2015 – 2017 роки 

 

 

1 Програма погоджена 

Рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від  

14 січня 2015 року № 11 

2 Розробник програми 
Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

3 Учасники програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

Управління освіти Кіровоградської 

міської ради  

Управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради 

Відділ культури і туризму 

Кіровоградської міської ради 

Управління праці та соціального 

захисту населення Ленінської та 

Кіровської районних у місті 

Кіровограді рад 

4 
Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

5 Термін реалізації програми 2015 – 2017 роки 

6 
Загальний обсяг 

фінансування програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна    

 

 



ПОГОДЖЕНО№ 9 

     У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА   

 

СОРОК ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 27 січня 2015 року                                                              № 3920 

 

 

Про затвердження Міської програми  

відпочинку та оздоровлення дітей  

на 2015 – 2017 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”, Кіровоградська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Затвердити Міську програму відпочинку та оздоровлення дітей на 

2015 – 2017 роки, що додається. 

2. Включити Міську програму відпочинку та оздоровлення дітей на    

2015 – 2017 роки до складу Програми економічного і соціального розвитку 

міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку на                        

2016 і 2017 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 

спорту та молодіжної політики та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Колодяжного С.О. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                І.Марковський 
 

 

 

 

Дорохіна 24 44 27 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Кіровоградської  

міської ради 

27 січня 2015 року 

№ 3920 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська програма  

відпочинку та оздоровлення дітей  на 2015 – 2017 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КІРОВОГРАД – 2015 
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1.  Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 – 2017 роки 

2.  Паспорт Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на           

2015 – 2017 роки 
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Вступ  

 

Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 – 2017 роки  

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

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

позашкільну освіту”.  

 

І. Аналіз розвитку галузі за 2014 рік  

 

В місті проживає 22012 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 2014 році в м. Кіровограді охоплено організованими формами 

оздоровлення 8752 дитини, що від загальної чисельності дітей шкільного віку 

становить 39,8 %. З них:  

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування - 327;  

діти-інваліди - 115; 

діти з багатодітних та малозабезпечених сімей - 743; 

діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС - 92; 

діти, які перебувають на диспансерному обліку - 1063; 

талановиті та обдаровані діти - 1533. 

 

ІІ. Проблеми, невирішені питання 

 

Головною проблемою є відсутність в місті оздоровчого стаціонарного 

табору. Не вирішено питання 100 % охоплення оздоровчими послугами дітей 

пільгових категорій, 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. 

 

ІV. Пріоритети розвитку на 2015 – 2017 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 внутрішньо переміщених осіб; 
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дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередньо 

участь у проведенні антитерористичної операції; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; 

дітей, потерпілих від  наслідків Чорнобильської катастрофи; 

дітей-інвалідів; 

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, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також добровільних 

внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

 

 

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-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, потерпілих від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, дітей, батьки яких загинули від нещасних 

випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, дітей-

інвалідів, талановитих та обдарованих дітей, дитячих творчих колективів та 

учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
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Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 
 

Протягом оздоровчого періоду 2015 – 

2017 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 Кіровоградської 

міської ради 
       

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 Кіровоградської 

міської ради, 

міська санітарно-епідеміологічна станція 
 

До 01 червня щороку 

 

 

4. Перевести у літній період  дитячі дошкільні заклади на оздоровчий 

період (в межах видатків, передбачених на поточний рік) 

       

Управління освіти Кіровоградської 

міської ради 

       

Протягом оздоровчого періоду 2015 – 

2017 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 

Кіровоградської міської ради 

 

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 

  

Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 

 

Протягом оздоровчого періоду 

 

7. Забезпечити направлення дітей на оздоровлення до Українського 

дитячого центру “Молода гвардія” згідно з Положенням про порядок 

направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Українського дитячого 

центру “Молода гвардія” за рахунок коштів з державного бюджету 
       

Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 
       

Протягом 2015 – 2017 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  

  

Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 

 

Протягом оздоровчого періоду 2015 – 

2017 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  

 

Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 
 

Протягом оздоровчого періоду 

 

10. Забезпечити відпочинок дітей шляхом організації туристичних 

походів та екскурсій по рідному краю 
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Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 
 

Протягом оздоровчого періоду 2015 – 

2017 років 

 

11. Звертати особливу увагу на відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт 

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

багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, потерпілих від 

Чорнобильської катастрофи, дітей, батьки яких загинули від нещасних 

випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, 

талановитих та обдарованих дітей, бездоглядних та безпритульних дітей 

     

Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 

 

 Протягом 2015 – 2017 років 

 

12. Залучати до відпочинку та оздоровлення дітей громадські молодіжні 

організації, скаутські формування та міжнародні благодійні фонди 

 

Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

13. Не допускати скорочення кількості дітей, охоплених організованими 

формами оздоровлення, порівняно з літнім періодом 2014 року  

 

Відділ сім’ї та молоді, управління освіти, 

відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

14. Опрацювати питання залучення коштів обласного бюджету, 

благодійних фондів, інвесторів для побудови дитячого оздоровчого табору на 

території Кіровоградського обласного державного еколого-натуралістичного 

центру 

 

 Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської  

 міської ради 
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Протягом 2015 – 2017 років 

 

15. Ініціювати перед обласною державною адміністрацією питання 

виділення коштів на оздоровлення та відпочинок дітей за рахунок коштів з 

обласного бюджету 

 

 Відділ сім’ї та молоді Кіровоградської  

 міської ради 

 

І квартал 2015 – 2017 років 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради       Л.Дорохіна 





Додаток 2  

до Міської програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2015 –              

2017 роки 

 

 

 

 

Паспорт  

Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 – 2017 роки 

 

 

1 Програма погоджена 

Рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від            

14 січня 2015 року № 9 

2 Розробник програми 
Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

3 Учасники програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

Управління освіти Кіровоградської 

міської ради  

Відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради  

Управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради 

4 
Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

5 Термін реалізації програми 2015 – 2017 роки 

6 
Загальний обсяг 

фінансування програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до Міської програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2015 –              

2017 роки 

 

 

 

 

Паспорт  

Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 – 2017 роки 

 

 

1 Програма погоджена 

Рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від            

14 січня 2015 року № 9 

2 Розробник програми 
Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

3 Учасники програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

Управління освіти Кіровоградської 

міської ради  

Відділ фізичної культури та спорту 

Кіровоградської міської ради  

Управління охорони здоров’я 

Кіровоградської міської ради 

4 
Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

5 Термін реалізації програми 2015 – 2017 роки 

6 
Загальний обсяг 

фінансування програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна    

 



У К Р А Ї Н А 

 

 

 

 

                      

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

            Проект № 39 

СОРОК ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 27 січня 2015 року                                                         № 3921 

 

 

Про затвердження Міської цільової  

соціальної програми реформування  

системи закладів для дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування, 

 на 2015 – 2017 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”,  Кіровоградська 

міська рада  

 

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 2015 – 2017 роки, що додається. 

2. Включити Міську цільову соціальну програму реформування системи 

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

2015 – 2017 роки до складу Програми економічного і соціального розвитку 

міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку на                        

2016 і 2017 роки. 
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 

спорту та молодіжної політики та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Колодяжного С.О. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         І.Марковський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дорохіна 24 44 27 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Кіровоградської  

міської ради 

27 січня 2015 року 

№ 3921 

 

 

 

 

 

 

 

Міська цільова соціальна програма   

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування,  

на 2015 – 2017 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КІРОВОГРАД – 2015 

 



 

 

2 

 

 

ЗМІСТ 

стор. 

 

Вступ                                                            3 

 

І.  Аналіз розвитку галузі за 2014 рік                                            3 

 

ІІ.  Мета Програми                                                                          4 

 

ІІІ.  Головні проблеми розвитку галузі                                            4 

 

ІV.  Пріоритети розвитку та основні завдання Програми на                            

2015 – 2017 роки                              5 

 

V.  Джерела фінансування Програми                            5 

 

VІ.  Заходи Програми                                                  6 
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1.  Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Міської цільової 

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

позбавлених батьківського піклування, на 2015 – 2017 роки 

2.  Паспорт Міської цільової соціальної програми реформування 

системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2015 – 2017 роки  
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Вступ  

 

Динаміка зростання кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, є однією з найтяжчих соціальних хвороб нашого 

суспільства. Місто Кіровоград є одним з лідерів за цим показником, адже в 

місті у 2014 році налічується 432 дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування. Проблема росту кількості дітей, що знаходяться в 

інтернатних закладах, загострюється через специфіку інтернатної системи 

виховання, яка являє собою “школу виживання”.  Основним недоліком цієї 

системи є те, що вона формує певний світогляд дитини, в якому домінують 

недовіра та образа на суспільство. Це зумовлено тим, що умови виховання та 

зростання дітей в інтернатних закладах віддалені від сімейних. 

Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів для 

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

спрямована на розв’язання цієї проблеми, адже 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 2014 рік 

 

У 2014 році у комунальному закладі “Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” виховувалось                   

30 дітей. Станом на 01 грудня 2014 року в закладі проживає 17 дітей віком 

від 3 до 16 років (може перебувати – 25). В 2014 році до сімейних форм 

влаштовано 9 дітей, усиновлено - 2, в дитячих будинках сімейного типу –                     

1 дитина, в прийомні сім’ї влаштовано 6 дітей. Троє – випускники. 

У закладі створені належні умови для проживання та навчання. 

Приміщення закладу обладнані побутовими та спортивними кімнатами, 

мають кінозал, сучасні комп’ютери тощо. Діти забезпечені чотириразовим 

харчуванням, середня вартість харчування на добу складає 32 грн. на одну 

дитину. 

Діти навчаються у загальноосвітніх школах та відвідують дошкільні 

навчальні заклади, мешкають в спальних кімнатах по 1-3 особи (відповідно 

до віку і статі дитини). В закладі збережено родинні групи, а саме одночасно 

перебувають діти – члени однієї сім’ї (брати і сестри).  

За час існування дитячого будинку “Наш дім” в ньому виховувалось     

84 дитини, з них: 8 дітей було повернуто до біологічних сімей, 16 дітей були 
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усиновлені, 19 – направлені в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного 

типу, 26 випускників здобули самостійність. 

До дитячого будинку “Наш дім” з діагнозом “Затримка психічного 

розвитку” було влаштовано 9 дітей. На даний момент психолого-медико-

педагогічною комісією діагнози зняті з 7 дітей, які навчаються у 

загальноосвітніх навчальних закладах, мають середній рівень знань. 

 

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                

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. 
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ІV. Пріоритети розвитку та основні завдання Програми на  

2015 – 2017 роки 

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

Кіровоградської міської ради 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 “Наш 

дім”; 

враховано досвід функціонування першого в місті Кіровограді дитячого 

будинку інтернатного типу “Наш дім”; 

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 Кіровоградський 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; 

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 Кіровоградською 

міською радою. 
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VI. Заходи Програми 

 

1. Забезпечення функціонування комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”  

 

Відділ сім’ї та молоді   

Кіровоградської міської ради, 

комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

2. Забезпечення виховання дітей за індивідуальним планом розвитку 

 

Відділ сім’ї та молоді   

Кіровоградської міської ради, 

комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

3. Підготовка дітей до самостійності 

 

Відділ сім’ї та молоді   

Кіровоградської міської ради, 

комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

 

Постійно 

 

 

4. Профорієнтація випускників 

 

Відділ сім’ї та молоді   

Кіровоградської міської ради, 

комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

 

Постійно 
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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   

Кіровоградської міської ради, 

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   

Кіровоградської міської ради 

 

Протягом 2015 – 2017 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   

Кіровоградської міської ради, 

комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

 

Протягом 2015 – 2017 років 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради       Л.Дорохіна        

 





Додаток  2 

до Міської цільової соціальної 

програми реформування системи 

закладів  для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, на 2015 – 2017 роки 

 

 

 

 

Паспорт  

Міської цільової соціальної програми реформування 

системи закладів для дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування, на 2015 – 2017 роки 

 

 

1 Програма погоджена 

Рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від  

14 січня 2015 року № 12 

2 Розробник програми 
Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

3 Учасники програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

4 
Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

5 Термін реалізації програми 2015 – 2017 роки 

6 
Загальний обсяг 

фінансування програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна 
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піклування, на 2015 – 2017 роки 

 

 

 

 

Паспорт  

Міської цільової соціальної програми реформування 

системи закладів для дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування, на 2015 – 2017 роки 

 

 

1 Програма погоджена 

Рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від  

14 січня 2015 року № 12 

2 Розробник програми 
Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

3 Учасники програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

4 
Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

5 Термін реалізації програми 2015 – 2017 роки 

6 
Загальний обсяг 

фінансування програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна    

 


