
Інформація  про основні показники реалізації програм 

відділу сім’ї та молоді  в 2019 році та заходи,  

які плануються до реалізації в 2020 році 
 

Реалізація молодіжних ініціатив 

В 2019 році успішно реалізовані ініціативи Молодіжної ради та 

молодіжних громадських організацій. Управлінням організовано та проведено 

низку змістовних заходів до знакових дат нашої країни. Вагомі заходи 

проведені в сфері національно-патріотичного виховання молоді за участю 

понад 2000 учасників.  

В рамках міської програми “Молодь” на 2018-2020 роки з метою 

відзначення вагомих досягнень молоді у різних сферах суспільного життя         

до Дня молоді України в місті вручено відзнаки «Молода людина року» у семи 

номінаціях. 

Збільшено розмір іменної стипендії міського голови для студентів вищих 

навчальних закладів міста І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації. В поточному році 

призначено та виплачено шість іменних стипендій на загальну суму           

51,000 тис. грн.  

За звітний період на громадських роботах з благоустрою міста під час 

літніх канікул працевлаштовано 129 осіб та виплачена заробітна плата у розмірі  

240,135 тис. грн. 

Фактичне фінансування програми “Молодь” склало 443,925 тис. грн. 

 

Міська програма підтримки сімей 

За міською програмою підтримки сімей в 2019 році проведено 

міжнародні дитячі фестивалі, концертні програми, фестивалі сімейної творчості 

мистецькі конкурси. У 2019 році відзнаки «Дитина року» отримали десять 

юних громадян нашого міста у шести номінаціях. До Дня знань                   

дітям-першокласникам з багатодітних сімей вручено 65 портфелів;                      

в рамках новорічних та різдвяних заходів для 525 дітей пільгових категорій та 

їх батьків організовано перегляд музичної казки та вручення подарунків.  



У рамках заходів для дітей з особливими освітніми потребами та їх 

батьків організовано інклюзивний літній табір на березі Чорного моря «Квітка 

Семицвітка» для 30 дітей з інвалідністю та їх батьків, на що використані 

кошти з міського бюджету в сумі 134,400 тис. грн. 

У 2019 році трьом багатодітним жінкам присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня». Видано 180 посвідчень батьків багатодітної сім’ї,                 

395 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї та продовжено дію статусу            

125 багатодітним сім'ям. 

Фактичне фінансування програми склало 257,599 тис. грн. 

 

Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей  

В рамках міської програми відпочинку та оздоровлення дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки,  відповідно до чинного 

законодавства в умовах відкритих торгів придбано 188 путівок. 

В дитячі оздоровчі заклади Кіровоградської області – 158 путівок              

і 30 путівок в заклади за межами області.   

Фактичне фінансування програми склало 1 453,838 тис. грн. 

 

КЗ «Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради міста Кропивницького» 

Фактичне фінансування міської цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування у 2019 році склало 3 001, 237 тис. грн. 

Станом на 01 січня 2020 року в комунальному закладі “Дитячий будинок 

“Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” виховується 19 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Дитячий будинок має два корпуси 

для проживання дітей.  

У 2019 році проведено ремонтні роботи у корпусі дитячого будинку, 

розташованому за адресою: вул. Академіка Тамма, 4-а, на загальну суму 410,0 

тис. грн; придбано кухонні меблі та 15 ліжок на суму 101,170 тис. грн. 

 

 



ПРІОРИТЕТИ 2020 року 

 Провести поточні ремонти приміщень мережі дитячо-юнацьких клубів; 

 На високому рівні забезпечити оздоровлення дітей пільгових категорій, 

талановитих та обдарованих дітей;  

 Збільшити кількість працевлаштованої учнівської та студентської молоді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


