КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 02 лютого 2021 року

№ 89

Про затвердження Міської програми
підтримки сімей на 2021–2023 роки
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 22 частини
першої статті 26, статтями 59, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Кропивницька міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Міську програму підтримки сімей на 2021–2023 роки, що
додається.
2. Включити Міську програму підтримки сімей на 2021–2023 роки до
Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на
2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки.
3. Виконавчому комітету Кропивницької міської ради затвердити
Порядок придбання жилого приміщення (квартири) для багатодітних сімей, в
яких одночасно народилося четверо дітей.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань бюджету та податкової політики, постійну комісію
міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, культури
та спорту, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради С.Колодяжного.

Міський голова

Катерина Черкасська 35 83 12

Андрій РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кропивницької міської ради
02 лютого 2021 року № 89

МІСЬКА ПРОГРАМА
підтримки сімей на 2021–2023 роки

Кропивницький – 2021
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ПАСПОРТ
Міської програми підтримки сімей на 2021–2023 роки

1

Ініціатор розроблення
Управління молоді та спорту
Програми

2

Розробник Програми

3

Відповідальний
Управління молоді та спорту
виконавець Програми

Управління молоді та спорту

4

Учасники Програми

Управління молоді та спорту, фінансове
управління, управління освіти, управління
охорони здоров’я, Кропивницький міський
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, управління з питань захисту прав
дітей, управління культури і туризму, дитячі,
жіночі та молодіжні громадські організації

5

Терміни реалізації
Програми

2021–2023 роки

6

Основні джерела
фінансування
Програми

Міський бюджет та інші джерела, не
заборонені чинним законодавством

7

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми

Згідно з
бюджетними призначеннями,
затвердженими на відповідний рік

1. Загальні положення Програми
Міська програма підтримки сімей на 2021–2023 роки (далі – Програма)
розроблена відповідно до положень Сімейного кодексу України, законів
України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про
протидію торгівлі людьми», «Про запобігання та протидію домашньому
насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями,
дітьми та молоддю», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань соціального захисту багатодітних сімей», «Про національні
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меншини в Україні», Плану дій Ради Європи для України на 2018–2021 роки
та інших нормативно-правових актів щодо пріоритетних напрямків
діяльності органів місцевого самоврядування щодо захисту, підтримки та
розвитку сім'ї, популяризації та підтримки сімей з дітьми, попередження і
протидії насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми.
2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма
Сім’я є інтегральним показником розвитку, який відображає моральний
стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного
потенціалу. Від сім’ї залежить виховання наступних поколінь, що є
передумовою розвитку та процвітання держави. Саме тому суспільство
зацікавлене в фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна реалізувати свій
соціальний потенціал, відтворювальну функцію та розвиток.
Соціально-демографічний розвиток країни впливає і на розвиток даних
проблем у місті, що характеризуються низкою сприятливих показників, серед
них: поширення незареєстрованих шлюбів; висока частка неповних сімей, у
яких дітей виховує один із батьків, як правило, мати; кожна восьма сім’я неповна.
Станом на 01 січня 2020 року у місті Кропивницькому проживає
230,2 тис. осіб, з них: 125,6 тис. - жінки; 104,6 тис. - чоловіки. Кількість дітей
віком до 17 років - 42 471 особа.
Спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення кількості
реєстрацій шлюбів у порівнянні з розлученнями, зареєстрованими у місті:
у 2019 році укладено 1281 шлюб, у 2020 році (станом на 01 жовтня
2020 року) – 947; кількість розлучень у 2019 році склала 1070, станом на
01 жовтня 2020 року – 603.
У 2018–2020 роках п’ятьом матерям багатодітних сімей з міста
Кропивницького присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».
Соціальні фактори (рівень матеріального доходу, забруднення
довкілля, безробіття, спосіб життя, шкідливі звички, харчування) відіграють
значну роль у збереженні здорової сім’ї. Найбільш вразливими залишаються
багатодітні сім’ї. На обліку управління молоді та спорту перебуває
1028 багатодітних сімей, в яких виховуються 3394 дитини, з них: 139 сімей, в
яких виховуються четверо неповнолітніх дітей; 69 сімей, в яких виховуються
п’ятеро і більше дітей.
У 2020 році в місті сталися визначні події – у сім’ях кропивничан у
січні народилась трійня, а в березні – четверня. Сім’ї отримали від міської
ради матеріальну підтримку на загальну суму 100,0 тис. грн. Сім’я, в якій
виховується четверня, отримала 500,0 тис. грн на облаштування житла.
За період 2018–2020 років видано 1298 посвідчень батьків багатодітної
сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сім’ї, що надають право на
отримання пільг, передбачених законодавством України для багатодітних
сімей.
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Рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького
від 23 грудня 2019 року № 741 «Про організацію харчування учнів та
вихованців закладів освіти м. Кропивницького на 2020 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 336 дітей. Повністю звільнені від оплати за харчування
в дошкільних навчальних закладах 3229 дітей пільгових категорій.
В період 2018–2020 років послугами з відпочинку та оздоровлення в
стаціонарних та пришкільних таборах охоплено 1649 дітей з багатодітних та
малозабезпечених сімей.
За останні роки покращилася робота з дітьми та підлітками за місцем
проживання, впроваджуються нові форми роботи в підліткових клубах,
працює розгалужена мережа закладів позашкільної освіти, серед яких
14 дитячо-юнацьких клубів, де працюють 58 гуртків та 36 спортивних секцій,
в яких займається 1783 дитини. Серед вихованців, які безкоштовно
відвідують гуртки і секції, - діти пільгових категорій (діти-сироти, діти,
позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми
потребами, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти внутрішньо
переміщених осіб, діти, батьки яких загинули або є учасниками
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях
України). Окрема увага приділяється дітям, які перебувають на обліку
управління з питань захисту прав дітей.
З метою захисту та інтеграції представників ромського етносу
продовжено співпрацю з Міжнародною благодійною організацією «Ромський
жіночий фонд «Чіріклі».
Однією із проблем, що стоять сьогодні перед суспільством, є торгівля
людьми, найчастіше з метою трудової експлуатації, менше - з метою
жебрацтва та експлуатації у сексуальній сфері. Окрім економічних причин,
які змушують шукати роботу за кордоном або в різних регіонах своєї країни,
важливими факторами, що сприяють торгівлі людьми, є відсутність
достовірної інформації про можливості працевлаштування, незнання своїх
прав, поширення стереотипів. Отже, великого значення набуває повне й
відповідальне інформування громадян про торгівлю людьми як один із
найнебезпечніших злочинів проти особистості.
Залишається гострою проблема насильства в сім'ї. Збільшення кількості
проявів насильства і жорстокості в сім'ї не лише призводить до розлучень, а і
є однією з передумов поширення злочинності в суспільстві.
Загострення проблем функціонування та розвитку сім’ї спричинені
сукупністю взаємопов’язаних чинників, серед яких:
розвиток альтернативних форм сімейних союзів;
поширення практики незареєстрованих шлюбів;
низький рівень народжуваності;
погіршення стану репродуктивного здоров’я молоді;
скорочення тривалості життя населення;
соціальна вразливість та дезадаптованість ромського населення;
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низька культура статевої та репродуктивної поведінки молоді;
поширення сімейного насильства в різних формах;
недостатня поінформованість суспільства щодо шляхів убезпечення від
потрапляння до ситуації торгівлі людьми, а також можливостей отримання
необхідної допомоги.
Розроблення та прийняття Програми обумовлено необхідністю
визначення на міському рівні конкретних заходів захисту, підтримки та
розвитку сім'ї, популяризації сімей з дітьми, в тому числі посилення традицій
багатодітності, попередження і протидії насильству в сім'ї та торгівлі
людьми.
3. Мета і завдання Програми
Метою Програми є здійснення комплексних заходів щодо створення
правових і соціальних умов для належного розвитку сім’ї, у тому числі
удосконалення роботи щодо попередження домашнього насильства та
інформаційно-роз’яснювальної роботи з протидії торгівлі людьми.
Основним завданням Програми є:
створення умов для зміцнення інституту сім’ї, формування у свідомості
людей розуміння важливості ролі сім’ї;
забезпечення виконання заходів щодо реалізації сімейної політики,
створення умов для подолання сім’ями складних життєвих обставин,
формування позитивної моделі сім’ї;
впровадження заходів з підготовки майбутніх батьків до подружнього
життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян міста;
стимулювання активності місцевих громадських організацій, діяльність
яких спрямована на підтримку сім’ї;
впровадження в місті ефективного механізму взаємодії у сфері протидії
торгівлі людьми, допомоги постраждалим від торгівлі людьми, консолідація
зусиль органів виконавчої влади та громадських організацій.
4. Обґрунтування шляхів розв'язання проблеми
У розробленні механізмів реалізації міської сімейної політики
головною є модель активної співпраці органів виконавчої влади,
комунальних установ і закладів, громадських організацій та соціально
активної громади.
Основна частина завдань Програми здійснюється шляхом
впровадження заходів Програми протягом 2021–2023 років, що наведені у
додатку.
Для реалізації повноважень щодо придбання житла для багатодітних
сімей, в яких одночасно народилося четверо дітей, надати на розгляд та
затвердження Виконавчого комітету Кропивницької міської ради проєкт
рішення про затвердження Порядку придбання жилого приміщення
(квартири) для багатодітних сімей, в яких одночасно народилося четверо
дітей.
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Програма буде реалізована шляхом:
здійснення культурно-просвітницьких, виховних заходів з підвищення
престижу сім’ї, утвердження національних, історичних традицій української
сім’ї, відродження сімейних цінностей;
проведення інформаційних кампаній з питань розвитку та підтримки
сім'ї, спрямованих на збереження орієнтацій населення на сімейний спосіб
життя, підтримку багатодітних сімей;
формування свідомого та відповідального ставлення молоді до
батьківства і материнства;
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;
підвищення рівня правової культури населення та поінформованості
про проблему насильства в сім’ї та торгівлі людьми шляхом проведення
інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи.
5. Обсяги та джерела фінансування
Джерелами фінансування Програми є міський бюджет, а також інші
джерела, не заборонені законодавством.
Прогнозовані обсяги та джерела фінансування Програми визначаються
відповідно до конкретних завдань, реальних можливостей та заходів
Програми протягом 2021-2023 років, що наведені у додатку.
6. Очікувані результати виконання Програми
Виконання заходів Програми протягом 2021–2023 років сприятиме:
створенню умов для формування культури сімейних стосунків,
підвищення відповідальності батьків за виховання дітей;
поліпшення організаційного, інформаційного і науково-методичного
забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки сімей;
підвищенню рівня готовності молоді до подружнього життя та
виконання функцій батька і матері;
зменшення кількості розлучень;
зменшення кількості злочинів, пов’язаних з насильством у сім’ї;
посилення співпраці з громадськими організаціями, об’єднаннями,
статутними завданнями яких є робота з сім’ями;
збільшення кількості дітей, охоплених заняттями в гуртках та секціях
закладів позашкільної освіти.
7. Відповідальність за виконанням Програми
Відповідальність за виконання Програми покладається на управління
молоді та спорту.
Начальник
управління молоді та спорту

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

Додаток
до Міської програми підтримки сімей
на 2021–2023 роки
Заходи
щодо реалізації Міської програми підтримки сімей на 2021–2023 роки
Фінансове забезпечення (тис. грн)
№ з/п

Зміст заходу

1.

Термін
виконання

Виконавці

3

4

Загальний
фонд

5

Загальноміські освітньо-виховні та культурологічні заходи

Освітньо-виховні заходи

2.0

2.0

2

Організація вшанування багатодітних матерів та жінок, яким
1.1.1.
присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”
1.1.2. Міський конкурс “Дитина року”
1.1.3. Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій
Інформаційно-просвітницькі заходи (конференції, семінари,
1.1.4. тренінги) з питань попередження насильства та протидії
торгівлі людьми
1.1.5. Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства"
Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з
1.1.6.
особливими потребами та їх батьків
1.2.

Культурологічні заходи

1.2.1. Форум сім'ї
1.2.2. Міський конкурс "Кулінарний шедевр"

2021 2023
роки

1.2.3. Святкова програма до Дня матері
1.2.4. Святкова програма до Дня батька

Управління
молоді та
спорту

2022 рік

Міського бюджету
Всього

1

1.1.

2021 рік

2023 рік

Міського бюджету

Спеціальний фонд

Всього

Загальний
фонд

6

7

8

295.4

295.4

0.0

201.1

201.1

0.0

2.1

2.1

Міського бюджету

Спеціальний фонд

Всього

Загальний
фонд

9

10

11

12

13

415.1

415.1

0.0

437.1

437.1

0.0

222.8

222.8

0.0

234.6

234.6

0.0

2.2

2.2

6.0

6.0

6.4

6.4

6.7

6.7

36.4

36.4

38.7

38.7

40.8

40.8

5.0

5.0

10.6

10.6

11.2

11.2

2.0

2.0

2.1

2.1

2.2

2.2

149.7

149.7

162.9

162.9

171.5

171.5

94.3

94.3

192.3

192.3

202.5

202.5

8.0

8.0

10.6

10.6

11.2

11.2

0.0

0.0

10.6

10.6

11.2

11.2

4.0

4.0

4.2

4.2

4.4

4.4

4.0

4.0

4.2

4.2

4.4

4.4

0.0

0.0

1.2.5. Фестиваль сім'ї до Міжнародного Дня сім'ї та Дня родини

0.0

0.0

8.6

8.6

9.0

9.0

1.2.6. Сімейне розважальне свято “Спортивна сім'я”

15.0

15.0

31.9

31.9

33.6

33.6

1.2.7. Фестиваль дитячої та юнацької творчості

0.0

0.0

15.9

15.9

16.7

16.7

8.0

8.0

10.6

10.6

11.2

11.2

1.2.9. Сімейна акція "Щасливе подружжя"

9.0

9.0

10.6

10.6

11.2

11.2

1.2.10. Новорічні та Різдвяні заходи з дітьми, в т.ч. пільгових категорій

46.3

46.3

85.1

85.1

89.6

89.6

1.2.8.

2.

3.

Концертні та спортивні програми до Міжнародного дня
захисту дітей

Придбання жилого приміщення (квартири) для
багатодітних сімей, в яких одночасно народилося четверо 2021 рік
дітей
Реалізація проєкту – переможця конкурсу "Громадський
бюджет-2020":
"Територія
рівних
можливостей"
2021 рік
(інклюзивний спортивно-ігровий майданчик для дітей та
молоді з інвалідністю)
ВСЬОГО:

Начальник управління молоді та спорту

1000.0

0.0

14

Формування
відповідального
батьківства,
організація
змістовного дозвілля,
підтримка
багатодітних сімей,
вдосконалення
механізму запобігання
та протидії насильству
в сім’ї та протидії
торгівлі людьми

1000.0

541.0
1836.4

Спеціальний фонд

Результат
впровадження

Реалізація проєктів переможців конкурсу
"Громадський
бюджет-2020"

541.0
295.4

1541.0

415.1

415.1

0.0

437.1

437.1

0.0

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

