
Проєкт №3898 

        
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «_____» ____________ 20__ року              № ____ 

 

 

Про затвердження Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у  

дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2020-2022 роки 

 

Керуючись  статтями 140, 144  Конституції України, пунктом 22            

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міська 

рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Міську програму соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2020-2022 роки, що додається. 

 

2. Включити Міську програму соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2020-2022 роки до складу Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та 

основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  

комісію міської ради з питань з питань охорони здоров’я, освіти, культури, 

молоді і спорту та соціальної політики, постійну  комісію міської ради з 

питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Н.Дзюбу. 
 

 

Міський голова          Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

Ігор Горін 22 06 76 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Рішення  Міської ради                          

міста Кропивницького 

«___» _________ 20___ року  №____ 
 

 

 

 

 

 

МІСЬКА  ПРОГРАМА 

соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі 

та популяризації сімейних форм виховання 

на 2020-2022 роки 
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               Паспорт Програми 
 

1. Програма затверджена 

 

 

Рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від ______р. № ____ 

2. Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління з питань захисту прав 

дітей Міської ради                                     

міста Кропивницького 

3. Розробник Програми Управління з питань захисту прав 

дітей міської ради                                   

міста Кропивницького 

4. Виконавці Програми Управління з питань захисту прав 

дітей міської ради                                    

міста Кропивницького 

5. Учасники Програми Сектор ювенальної превенції відділу 

превенції патрульної поліції 

Кропивницького відділу поліції 

Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області 

Кропивницький міський центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 

Управління освіти Міської ради              

міста Кропивницького         

6. Відповідальний координатор 

Програми 

Управління з питань захисту прав 

дітей міської ради                                      

міста Кропивницького 

7. Термін реалізації Програми 2020-2022  роки 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Міський бюджет 

9. Орієнтовні обсяги 

фінансування Програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

10. Контроль за станом 

виконання Програми 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

згідно з розподілом функціональних 

повноважень 
 

Відповідальний розробник Програми: 
 

Начальник управління 

з питань захисту прав дітей         Тетяна ТИМОХОВСЬКА 
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І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Соціальний та правовий захист дітей є актуальною проблемою 

сьогодення. Нагальними є проблеми дитячої бездоглядності, усунення 

причин та умов, що можуть призвести до скоєння дітьми протиправних дій, 

забезпечення зниження рівня дитячої злочинності, запобігання соціальному 

сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, в яких батьки неналежним чином 

виконують обов’язки щодо утримання та виховання дітей, забезпечення 

захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях, застосування ефективних 

форм роботи з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, 

зазнали насильства в сім’ї, забезпечення активної  участі всіх суб’єктів 

роботи з дітьми та сім’ями у реалізації права кожної дитини на сімейне 

виховання, створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, їх 

соціально-правового захисту. 

Питання розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої 

безпритульності і бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому 

середовищі є одним із завдань соціально-економічного  розвитку                             

міста Кропивницького. 

ІІ. Мета Програми 
 

Враховуючи весь комплекс завдань, визначених чинним 

законодавством України з питань захисту прав, свобод та законних інтересів 

дітей, Програма має на меті об'єднати в єдину систему зусилля місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості 

щодо соціального та правового захисту дітей, запобігання дитячій 

бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень, розвитку сімейних форм 

виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

ІІІ. Шляхи і засоби реалізації положень Програми 

1. Соціально-правовий захист дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та знаходяться на обліку управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста Кропивницького. 

2. Своєчасне виявлення дітей, які залишились без батьківського 

піклування, та здійснення заходів їх соціального та правового захисту.  

3. Забезпечення стовідсоткового надання юридичного статусу 

дітям-сиротам та дітям, які залишились без піклування батьків. 

4. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, влаштування до них дітей.  

5. Забезпечення пріоритету національного усиновлення дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування.  

6. Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень серед 

дітей. 

7. Залучення до співпраці громадських та благодійних організацій, 

діяльність яких спрямована на соціальний захист дітей.   
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ІV. Основні завдання Програми 
№ 

з/п  

Напрями та заходи Програми Термін 

виконання 

Виконавці 

1 2 3 4 

1. Виявлення дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, дітей, 

які залишились без батьківського 

піклування  

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей, сектор опіки, 

піклування та усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького  

2. Ведення обліку дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, дітей, 

які залишились без батьківського 

піклування 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей, сектор опіки, 

піклування та усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького  

3. Ведення банку даних про дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування,  дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, сім’ї 

потенційних усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів та електронного 

банку даних про дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей, сектор опіки, 

піклування та усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 

4. Обстеження умов утримання та 

виховання дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, та 

складання відповідних актів, 

проведення з батьками дітей відповідної 

профілактично-роз’яснювальної роботи  

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей служби у справах 

дітей управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

5. Здійснення  заходів щодо реєстрації 

народження покинутих та знайдених 

дітей 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей служби у справах 

дітей управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

6. Здійснення заходів щодо надання 

статусу дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 

7. Вжиття заходів щодо влаштування 

дітей, які потребують соціального 

захисту 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей, сектор опіки, 

піклування та усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 
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8. Надання консультацій громадянам при 

вирішенні ними питань щодо 

позбавлення батьківських прав, 

визначення місця проживання дитини, 

участі у вихованні дитини того з 

батьків, що проживає окремо від неї, 

захисту житлових прав дітей, надання 

висновку про підтвердження місця 

проживання дитини під час вирішення 

питання її тимчасового виїзду за межі 

України  

 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей служби у справах 

дітей управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

9. Вжиття профілактичних заходів до 

батьків, які неналежним чином 

виконують батьківські обов’язки 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей служби у справах 

дітей управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

 

10. Здійснення підготовки матеріалів для 

звернення їх до суду з питань щодо 

позбавлення батьківських прав, 

відібрання дітей від батьків без 

позбавлення їх батьківських прав 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей служби у справах 

дітей управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

11. Здійснення  заходів щодо негайного 

відібрання дітей у батьків при 

безпосередній загрозі життю та 

здоров’ю дітей 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей служби у справах 

дітей управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

12. Здійснення перевірки додержання вимог 

чинного законодавства про працю 

неповнолітніх  

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей служби у справах 

дітей управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

13. Проведення акції «Готуємо дітей до 

школи» з нагоди Дня знань для  дітей, 

які перебувають у складних життєвих 

обставинах  

Протягом  

серпня-

вересня  

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей служби у справах 

дітей управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

14. Ведення обліку дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

які підлягають усиновленню, 

виховуються в сім’ях 

опікунів/піклувальників, прийомних 

сім’ях, дитячих будинках сімейного 

типу 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

15. Надання громадянам консультативної 

допомоги при вирішенні питань щодо 

встановлення опіки, піклування, 

утворення прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу, усиновлення 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 
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16. Забезпечення підготовки документів з 

питань усиновлення, опіки, піклування, 

створення прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу, влаштування 

до них дітей 

 

 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 

17. Участь у процесах встановлення 

контакту (знайомства з дітьми), вибуття 

дітей із закладів для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення  

служби у справах дітей управління з 

питань захисту прав дітей Міської 

ради міста Кропивницького 

18. Влаштування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

в сім'ї усиновлювачів, 

опікунів/піклувальників 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

19. Проведення роботи щодо популяризації 

сімейних форм виховання  дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування   

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

20. Здійснення контролю за станом 

утримання та виховання дітей, які 

влаштовані в сім’ї опікунів, 

піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі 

будинки сімейного типу 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

21. 

 

Здійснення контролю за станом 

утримання та виховання дітей в 

закладах для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування  

 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

22. Здійснення нагляду за умовами 

проживання та  виховання усиновлених 

дітей, які проживають у                                     

м. Кропивницькому  

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 
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23. Здійснення захисту майнових та 

житлових прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення  служби у справах 

дітей управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького  

 

24. Надання методичної та консультативної 

допомоги опікунам, піклувальникам, 

прийомним батькам, батькам-

вихователям з питання виховання, 

навчання  та організації відпочинку 

дітей   

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення  служби у справах 

дітей управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького  

 

25. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

бланками Єдиних квитків 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 

26. Проведення спільних профілактичних 

рейдів з метою виявлення дітей, які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах, та дітей, які залишились без 

батьківського піклування  

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей, сектор опіки, 

піклування та усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 

Сектор ювенальної превенції 

відділу превенції патрульної 

поліції Кропивницького відділу 

поліції Головного управління 

Національної поліції в 

Кіровоградській області 

Кропивницкий міський центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

Управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 

         

27. Проведення перевірок стану виховної 

роботи з профілактики правопорушень 

серед дітей у закладах освіти 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей служби у справах 

дітей управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

Управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 

        

28. Проведення бесід на правову тематику з 

дітьми та батьками в навчальних 

закладах 

 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей служби у справах 

дітей управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 
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29. Здійснення індивідуально-

профілактичної роботи з дітьми та їх 

батьками 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей служби у справах 

дітей управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

30. Участь у засіданнях рад з профілактики 

правопорушень у закладах освіти 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей служби у справах 

дітей управління з питань захисту 

прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

31. Проведення роботи з метою з’ясування 

причин та умов, які призвели до 

скоєння дітьми кримінальних 

правопорушень  

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей, сектор опіки, 

піклування та усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 

32. Здійснення правового захисту дітей, які 

скоїли кримінальні правопорушення,            

у судах 

 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор соціального та правового 

захисту дітей, сектор опіки, 

піклування та усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

33. Проведення заходів, спрямованих на 

розвиток сімейних форм виховання 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 

Кропивницкий міський центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

 

34. Виготовлення методичних матеріалів, 

буклетів, відеороликів з питань 

популяризація сімейних форм 

виховання, соціального та правового 

захисту дітей 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення, сектор соціального 

та правового захисту дітей,  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 

 

35. Проведення заходів до Дня сім’ї, Дня 

матері, Дня усиновлення, 

Міжнародного дня захисту дітей, 

Міжнародного дня людей з 

інвалідністю, Дня Святого Миколая, 

новорічних та різдвяних свят  

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення, сектор соціального 

та правового захисту дітей,  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 
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36. Поширення соціальної реклами та 

широке висвітлення в засобах масової 

інформації питань соціального та 

правового захисту дітей, популяризації 

сімейних форм виховання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Протягом 

2020-2022 

років 

Сектор опіки, піклування та 

усиновлення, сектор соціального 

та правового захисту дітей,  

служби у справах дітей управління 

з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста 

Кропивницького 

37. Забезпечувати діяльність комісії з 

питань захисту прав дитини 

Протягом 

2020-2022 

років 

Управління з питань захисту прав 

дітей Міської ради міста 

Кропивницького 

 

V. Джерела фінансування Програми 
  

Фінансування Програми здійснюється за  рахунок коштів міського 

бюджету.  

Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Програми додається. 
 

VІ. Результативні показники реалізації Програми 
 

Основними результативними показниками  реалізації Програми є: 

забезпечення оптимального функціонування цілісної системи щодо 

соціального та правового захисту дітей,  запобігання соціальному сирітству, 

дитячій бездоглядності та безпритульності; 

формування у громадян міста пріоритету сімейних цінностей та 

відповідального батьківства; 

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини 

на виховання у сім’ї; 

зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

збільшення відсотку влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування до сімейних форм виховання; 

забезпечення співпраці з громадськими та благодійними організаціями, 

що працюють в інтересах дітей; 

зменшення проценту скоєння правопорушень неповнолітніми 

мешканцями м. Кропивницького. 
 

VІІ. Контроль за виконанням Програми 
   

Контроль за виконанням Програми покладається на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 

розподілом функціональних повноважень.  

 

Начальник управління 

з питань захисту прав дітей         Тетяна ТИМОХОВСЬКА 



Додаток до Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень

у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 роки 

Загаль-

ний 

фонд

Спеціаль-

ний 

фонд

Загаль-

ний 

фонд

Спеціаль

ний 

фонд

Загаль-

ний 

фонд

Спеціаль-

ний 

фонд

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 14 15 16 17

1
Загальноміські освітньо-виховні та 

культурологічні заходи
235,7 235,7 0,0 0,0 249,1 249,1 0,0 262,3 262,3 0,0 0,0

1.1

Проведення акції «Готуємо дітей до школи» з 

нагоди Дня знань для  дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах (прибдання 

канцелярського приладдя)      

17,5 17,5 18,5 18,5 19,5 19,5

Підтримка дітей , які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах

1.2

Відзначення  новорічних свят та Дня 

Св.Миколая для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей,  

які перебувають у складних життєвих 

обставинах (придбання солодких подарунків)
62,8 62,8 66,4 66,4 69,9 69,9

Організація змістовного 

дозвілля дітей

1.3

Проведення заходу до Міжнародного дня 

людей з інвалідністю для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування; дітей,  

які перебувають у складних життєвих 

обставинах (придбання подарунків)

15,0 15,0 15,9 15,9 16,7 16,7

Підтримка дітей з 

інвалідністю, із числа 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування 

1.4

Відзначення  Дня усиновлення, Дня матері та 

Дня сім'ї (придбання подарунків, квітів, 

грамот, папок, рамок до них, розміщення 

білбордів, сітілайтів)

11,0 11,0 11,6 11,6 12,2 12,2

Відновлення та 

збереження сімейних 

традицій

Управлін-

ня з 

питань 

захисту 

прав 

дітей

Всього 

2020 - 

2022 

роки

Вико-

навці
Всього 

2021 рік 2022 рік

заходів щодо реалізації Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому  

середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 роки

Інших 

джерел 

фінан-

суван-

ня

Зміст  заходу

Місцевого 

бюджету

Обсяг фінансування

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Місцевого 

бюджету

2020 рік

Термін 

вико-

нання Всього 

Інших 

джерел 

фінансу-

вання

Інших 

джерел 

фінан-

сування

Результат                           

впровадження

№ 

з/п

Місцевого 

бюджету



1.5

Забезпечення єдиними квитками дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування 
1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7

Забезпечення єдиними 

квитками дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування

1.6

Оплата транспортних послуг для проведення 

спільних профілактичних рейдів з метою 

виявлення дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, та дітей, які 

залишились без батьківського піклування, 

обстеження умов проживання дітей, які 

перебувають в скадних життєвих обставинах, 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

120,0 120,0 126,8 126,8 133,5 133,5

Забезпечення соціально- 

правового захисту та 

профілактики 

правопорушень серед 

дітей

1.7

Виготовлення та придбання інформаційно-

методичних матеріалів, брошур, 

буклетів,відеороликів,інших інформаційних 

видань з питань захисту прав дитини

5,8 5,8 6,1 6,1 6,4 6,4

Надання якісної 

інформаційно-методичної 

допомоги, популяризація 

сімейних форм виховання

1.8

Виготовлення друкованої продукції з метою 

популяризації сімейних форм виховання дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування (виготовлення білбордів)
2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3

Популяризація сімейних 

форм виховання

ВСЬОГО: 235,7 235,7 0,0 0,0 249,1 249,1 0,0 0,0 262,3 262,3 0,0 0,0

Начальник  управління з питань захисту прав дітей  

Міської ради міста Кропивницького Тетяна ТИМОХОВСЬКА

Продовження додатка

2020 - 

2022 

роки

Управлін-

ня з 

питань 

захисту 

прав 

дітей

2


