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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

   ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “ ___” ____________2020 року                                                                              № ____   
 

Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року № 1406 

 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міська рада міста 

Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                 

від 15 лютого 2018 року №  1406 «Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2018 – 2020 роки» (зі змінами, внесеними рішенням 

Міської ради міста Кропивницького від  19 грудня 2018 року № 2197 та від 

14 лютого 2020 року № 3123),  доповнивши розділ V «Заходи програми»  

пунктом 24 наступного змісту: 
«Надавати одноразову грошову допомогу сім’ям, в яких одночасно 

народилися троє та більше дітей». 

 

2. Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького                 

від 15 лютого 2018 року №  1406 «Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2018 – 2020 роки» (зі змінами, внесеними рішенням 

Міської ради міста Кропивницького від  19 грудня 2018 року № 2197 та від 

14 лютого 2020 року № 3123),  виклавши додаток  до Міської програми 

підтримки сімей у новій редакції згідно з додатком. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку,  з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді 

і спорту та соціальної політики, заступника  міського  голови  з  питань  

діяльності  виконавчих  органів  ради Н.Дзюбу. 

 

 

 

Міський  голова                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Людмила Дорохіна  24 44 27 



Додаток 
до рішення Міської ради міста Кропивницького
“ ___” ____________2020 року  № _____

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми підтримки сімей на 2018 - 2020 роки

(нова редакція)

Загальний фонд Загальний фонд Загальний фонд
Спеціальний 

фонд /бюджет 
розвитку/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Загальноміські освітньо-виховні та культурологічні заходи 202.4 202.4 257.6 257.6 380.8 380.8 0.0

1.1 Освітньо-виховні заходи 122.4 122.4 169.9 169.9 281.2 281.2 0.0

1.1.1 Організація вшанування багатодітних матерів та жінок, яким 
присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

1.1.2 Міський конкурс “Дитина року” 2.0 2.0 3.0 3.0 3.2 3.2
1.1.3 Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій 30.0 30.0 31.8 31.8 33.9 33.9

1.1.4 Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з особливими
потребами та їх батьків 89.7 89.7 134.4 134.4 143.4 143.4

1.1.5 Одноразова грошова допомога сім'ям, в яких одночасно
народилися  троє та більше дітей 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

1.2 Культурологічні заходи 80.0 80.0 87.7 87.7 99.6 99.6 0.0

1.2.1 Акція зі вшанування матерів дітьми “Від всієї душі” 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7
1.2.2 Фестиваль сімейної  творчості “Єдина родина” 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1

1.2.3 Міжнародний дитячий фестиваль пісні і танцю “Об’єднаймо дітей
мистецтвом!” 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 5.3

1.2.4 Конкурс “Тато, мама, я - дружна сім’я” 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2

1.2.5 Концертні та спортивні програми з дітьми “Ми діти твої, Україно!” 2.5 2.5 3.0 3.0 3.2 3.2

1.2.6 Новорічні та Різдвяні заходи з дітьми, в т.ч. пільгових категорій 70.0 70.0 70.0 70.0 74.7 74.7

1.2.7 Святкова сімейна програма до Дня матері 0.0 3.5 3.5 3.7 3.7
1.2.8 Святкова сімейна програма до Дня батька 0.0 3.5 3.5 3.7 3.7
1.2.9 Фестиваль сім'ї до Міжнародного дня сім'ї 0.0 0.0 6.0 6.0

2
Проєкт громадського бюджету "Територія рівних можливостей"
(Створення інклюзивного спортивно- ігрового майданчика для
дітей та молоді з інвалідністю)

2020 рік 0.0 0.0 541.0 541.0
Реалізація проєктів-

переможців 
громадського бюджету 

ВСЬОГО: 202.4 202.4 257.6 257.6 921.8 380.8 541.0

Заступник начальника управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького Катерина ЧЕРКАССЬКА

Всього 

Міський бюджетВиконавці Результат 
впровадження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього 

Міський бюджет

Всього 

Міський бюджет

Зміцнення української 
сім’ї, виховання 
підростаючого 

покоління, відновлення 
та збереження 

сімейних традицій

2018 - 
2020 
роки

Управління 
молоді та 

спорту 
Міської ради 

міста 
Кропивниць-

кого

№ з/п Зміст  заходу
Термін 
вико-
нання

Фінансове забезпечення (тис. 
грн)



 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 15 лютого 2018 року                                                         № 1406 

 

 

Про затвердження Міської програми  

підтримки сімей на 2018 – 2020 роки 
 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Міська рада міста 

Кропивницького  

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити Міську програму підтримки сімей на 2018 – 2020 роки, що 

додається. 

2. Включити Міську програму підтримки сімей на 2018 – 2020 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 охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                 А. Райкович 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Дорохіна 24 44 27 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Міської ради  

міста Кропивницького 

15 лютого 2018 року 

№ 1406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська програма  

підтримки сімей на 2018 – 2020 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький - 2018 
 

 



ЗМІСТ 

 стор. 

 

Паспорт Програми                                                                                  3 

 

Вступ                                                                                                        4 

 

І.  Аналіз розвитку галузі за 2017 рік                                                         4 

 

ІІ.  Проблеми, невирішені питання                                                              5 

 

ІІІ.  Цілі і пріоритети на 2018 – 2020 роки                                                    5 

 

IV.    Фінансове забезпечення Програми                                                         6 

 

V.  Заходи Програми                                                                                      6 

 

Додаток: обсяг фінансування заходів щодо реалізації Міської програми 

підтримки сімей на 2018 – 2020 роки 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки 

 

 

1 Програма затверджена Рішенням Міської ради міста 

Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року № 1406 

2 Програма погоджена Рішенням Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

від 28 грудня 2017 року № 625 

3 Розробник Програми Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького 

4 Учасники Програми Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького 

Управління охорони здоров’я  

Міської ради міста Кропивницького 

Кропивницький міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Служба у справах дітей  

Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького 

Відділ культури і туризму  

Міської ради міста Кропивницького 

Управління соціального захисту 

населення Подільської та Фортечної 

районних у місті Кропивницькому рад 

5 Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ сім'ї та молоді 

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького 

6 Термін реалізації Програми 2018 – 2020 роки 

7 Загальний обсяг 

фінансування Програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна    

 

 

 



Вступ  

 

Актуальність розроблення і прийняття Міської програми підтримки сімей 

на 2018 – 2020 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”, Стратегією 

захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 

меншини на період до 2020 року. 
. 

І. Аналіз розвитку галузі за 2017 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 близько 38700 сімей з дітьми. З них близько 13400 – 

неповні сім’ї, 875 – багатодітні сім’ї. 965 сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах, знаходяться на обліку Кропивницького міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з них 48 сімей 

перебували під соціальним супроводом.  

З метою розвитку сімейних форм виховання в місті створюються  

прийомні сім’ї. На даний час у 30 прийомних сім’ях виховуються 44 дитини-

сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. В дитячих будинках 

сімейного типу - 24 дитини.  

За 11 місяців 2017 року усиновлено  49 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського    піклування,    з    них   45   дітей   –   громадянами   України, 

4 – іноземними громадянами. 

У 2017 році забезпечено функціонування дитячого будинку нового типу 

Комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області”. Станом на 01 грудня 2017 року в дитячому 

будинку виховуються 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  
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В м. Кропивницькому на даний час мешкають 875 багатодітних сімей, 

в яких виховуються 2228 дітей. 

 Станом на 01 грудня 2017 року видано 2563 посвідчення батьків та 

дітей з багатодітних сімей, що надають право на отримання пільг, 

передбачених законодавством України для багатодітних сімей.  

У 2017 році послугами з відпочинку та оздоровлення було охоплено 

532 дитини з багатодітних та малозабезпечених сімей. 

Рішенням   виконавчого   комітету   Кіровоградської   міської   ради   

від 28 грудня 2016 року № 707 «Про організацію харчування учнів та 

вихованців навчальних закладів м. Кропивницького на 2017 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 391 дитини. Повністю звільнені від оплати за 

харчування в дошкільних навчальних закладах 3229 дітей пільгових 

категорій. 

У 2017 році 3-м матерям багатодітних сімей з м. Кропивницького 

присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». 

Управлінням охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького 

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 2017 році забезпечено 100 % медичне обстеження 

дітей шкільного віку. 

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

молоді, службою у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького проводиться соціальне інспектування та супровід сімей, що 

знаходяться у кризових ситуаціях. З початку року відвідано 2414 сімей. 

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 2018 – 2020 роки 

 

Мета цієї Програми полягає у створенні правових, соціальних і 

економічних   умов   для   належного   функціонування   та   розвитку   сім'ї,  
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утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально 

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

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. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету згідно з додатком до Програми. 

 

V. 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  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 
 

2. Здійснювати інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на 

подолання гендерних стереотипів щодо розподілу соціальних ролей у сім’ї 
       

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

3. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи, розповсюджувати 

інформаційно-довідкові    матеріали    і   методичну    літературу   з   метою 
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формування культури сімейних стосунків з гуманними принципами 

функціонування, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей 
 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 
 

4. Продовжити формування єдиного обліку багатодітних сімей та сімей, 

які опинилися у складних життєвих обставинах, шляхом ведення банку даних 
       

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 
       

5. Продовжити роботу з видачі посвідчень батькам і дітям з 

багатодітних сімей 
 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 
 

6. 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  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

7. 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  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 
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8. Забезпечити інформування батьків та надання їм консультаційних 

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

       

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

9. 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  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

10. 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  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років  

 

11. 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  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років  

 

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

координувати діяльність кримінальної поліції у справах дітей, сектора 

дільничних офіцерів поліції відділу превенції Кропивницького відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 

області, служби у справах дітей, Кропивницького центру соцiальних служб 

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

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 
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13.   Сприяти   діяльності   громадських   організацій,   що   працюють   

у   напрямку підтримки сім’ї 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

14. Здійснювати консультативно-організаційні заходи щодо присвоєння 

почесного звання України “Мати-героїня” 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

15. З метою шанобливого ставлення до матері проводити вшанування 

жінок в День матері 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

16. Здійснити ряд організаційних заходів для забезпечення 

паспортизації ромського населення міста 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

17. Залучати ромських дітей до участі в учнівських олімпіадах, 

змаганнях, конкурсах, спартакіадах, спортивно-оздоровчих заходах  

        

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

18. Забезпечити рівний доступ ромського населення до системи охорони 

здоров’я, сприяти флюорографічному обстеженню та плановим щепленням 

проти керованих інфекцій 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 
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19. Сприяти  забезпеченню зайнятості ромського населення 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

 

20. Проводити постійну роз’яснювальну роботу щодо порядку 

отримання комунального житла 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

21. Сприяти збереженню і розвитку культури ромського етносу 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 

22. Забезпечити оздоровлення ромських дітей, залучення їх до 

загальноміських заходів 

 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 
23. Проводити сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з 

особливими потребами та їх батьків 

 
Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту  

Міської ради міста Кропивницького  

Протягом 2018 – 2020 років 

 
 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького    Л.Дорохіна



Додаток 
до Міської програми підтримки сімей 
на 2018 -2020 роки

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми підтримки сімей на 2018 - 2020 роки

Загальний фонд Загальний фонд Загальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Загальноміські освітньо-виховні та культурологічні заходи 202.7 202.7 207.6 207.6 217.9 217.9

1.1 Освітньо-виховні заходи 122.7 122.7 129.9 129.9 136.3 136.3

1.1.1
Проведення інспектування соціально неспроможних сімей,
                в яких вчинено насильство 0.0 0.0 0.0

1.1.2 Соціальний супровід багатодітних ромських сімей 0.0 0.0 0.0

1.1.3
Організація вшанування багатодітних матерів та жінок, яким 
присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

1.1.4 Міський конкурс “Дитина року” 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2

1.1.5 Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій 30.0 30.0 31.8 31.8 33.4 33.4

1.1.6
Просвітницькі заходи (семінари, тренінги) з питань попередження
насильства та  протидії торгівлі людьми 0.0 0.0 0.0

1.1.7
Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з особливими
потребами та їх батьків 90.0 90.0 95.3 95.3 100.0 100.0

1.2 Культурологічні заходи 80.0 80.0 77.7 77.7 81.6 81.6

1.2.1 Акція зі вшанування матерів дітьми “Від всієї душі” 0.5 0.5 0.0 0.0

1.2.2 Фестиваль сімейної  творчості “Єдина родина” 1.0 1.0 0.0 0.0

1.2.3 Міжнародний дитячий фестиваль пісні і танцю “Об’єднаймо дітей
мистецтвом!” 5.0 5.0 0.0 0.0

1.2.4 Конкурс “Тато, мама, я - дружна сім’я” 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2

1.2.5 Концертні та спортивні програми з дітьми “Ми діти твої, Україно!” 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7

1.2.6 Новорічні та Різдвяні заходи з дітьми, в т.ч.пільгових категорій 70.0 70.0 74.0 74.0 77.7 77.7

ВСЬОГО: 202.7 202.7 207.6 207.6 217.9 217.9

Начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту 
Міської ради міста Кропивницького Л.Дорохіна

№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання

Виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Результат 
впровад-ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього 

Міський бюджет

Всього 

Міський бюджет

Всього 

Міський бюджет

2018 - 
2020 
роки

Відділ сім’ї та 
молоді 

управління 
молоді та 

спорту

Зміцнення 
української 

сім’ї, виховання 
підростаючого 

покоління, 
відновлення та 

збереження 
сімейних 
традицій
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