
Додаток 1 
до Програми соціальної підтримки, 
розвитку та становлення сімей, дітей 
та молоді м. Кіровограда на 2013 рік 

 
Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Програми соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних 

життєвих обставинах  
на 2013 р. 

 
Фінансове забезпечення (тис. грн.) 

у тому числі за рахунок 
Місцевого бюджету 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавц

і Всього 
за 

рахунок 
усіх 

джерел 
фінансу-
вання 

Державно-
го бюджету 

Обласно-
го 

бюджету  
Загаль-
ний 
фонд 

Спеціаль-
ний фонд 

Інших 
джерел 
фінан-
сування 

Результат впровадження 

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

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

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

9,0   9,0   Надання комплексу адресних 
послуг різного соціального 
спрямування сім’ям, які 
опинилися у складних 
життєвих обставинах 

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

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

7,0   7,0   Надання дітям, які 
виховуються у сім’ях, що 
опинилися у складних 
життєвих обставинах, 
необхідного у навчанні, 
канцелярського приладдя 

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

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

5,0   5,0   Вручення подарункових 
наборів дітям, які 
виховуються у сім’ях, що 
опинилися у складних 
життєвих обставинах 



 2 
4. Провести святкову 

програму до 
Міжнародного дня 
захисту дітей для сімей, 
які опинились у 
складних життєвих 
обставинах  

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

7,0   7,0   Організація змістовного 
дозвілля для дітей, які 
проживають в сім’ях, що 
опинилися у складних 
життєвих обставинах 

5. Провести святкову 
програму до дня 
Святого Миколая для 
дітей, чиї сім’ ї 
опинились у складних 
життєвих обставинах 

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

5,0   5,0   Організація змістовного 
дозвілля для дітей, які 
проживають в сім’ях, що 
опинилися у складних 
життєвих обставинах, 
надання подарункових 
наборів 

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

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

3,0   3,0   Надання дітям, які 
виховуються у сім’ях, що 
опинилися у складних 
життєвих обставинах, 
необхідного у навчанні, 
канцелярського приладдя 

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

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

5,0   5,0   Організація змістовного 
дозвілля  та виявлення творчо 
обдарованих дітей з 
функціональними 
обмеженнями 

10. Провести соціальне 
інспектування та 
здійснення соціального 
супроводу сімей, які 
опікуються дітьми та 
молоддю з 
функціональними 
обмеженнями 

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

3,0   3,0   Надання комплексу адресних 
послуг різного соціального 
спрямування сім’ям, які  
опікуються дітьми та 
молоддю з функціональними 
обмеженнями  

 Всього:  На 2013 рік  44,0   44,0    
 
Директор 
Кіровоградського міського 
центру соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді                                                                                                                                                 О. Краснокутський 


