
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 06 жовтня 2020 року                           № 3543 
 

Про внесення змін до рішення  

Міської ради міста Кропивницького 

від 14 лютого 2020 року № 3130 

«Про затвердження Програми соціальної  

підтримки, розвитку та становлення  

сімей, дітей та молоді м. Кропивницького  

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: 
 

Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

14 лютого 2020 року № 3130 «Про затвердження Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького 

на 2020-2022 роки», а саме в Обсязі фінансування заходів щодо реалізації 

Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та 

молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки: 

пункт 3 вважати підпунктом 2.40;  

пункт 1 та підпункт 2.40 викласти у новій редакції згідно з додатком. 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег Краснокутський 32 04 79 



Додаток  
до рішення Міської ради міста Кропивницького 

06 жовтня 2020 року № 3543 

 

Зміни до обсягу фінансування заходів щодо реалізації Програми соціальної підтримки, розвитку  

та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки 

 

 

 

 

Директор Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді             Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

№ 
з/п 

 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці Фінансове забезпечення (тис. грн) Результат впровадження 

Разом Міський бюджет 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Утримання центру 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді (51 штатна 

одиниця) 

2020 рік КМЦСССДМ 8391,582 8391,582  Забезпечення ефективної підтримки 

сімей, дітей та молоді, які опинилися 

у складних життєвих обставинах, 

розвиток сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

2021 рік    

2022 рік    

2. Заходи центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

2020 рік КМЦСССДМ 396,418 396,418  

2021 рік x х  

2022 рік x x  

2.40 ЛЖВ. Надання послуг 

соціальної профілактики 
для осіб, які опинились у 

складних життєвих 

обставинах, з числа осіб, які 
перебувають на обліку 

в Кропивницькому міському 

відділі філії ДУ «Центр 

пробації») 

2020 рік  86,668 86,668   

2021 рік х х  

2022 рік х х  

Разом: 

 

   8788,000 8788,000   


