
Додаток 2 
до Програми соціальної підтримки, 
розвитку та становлення сімей, дітей 
та молоді м. Кіровограда на 2013 рік 

 
Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Програми розвитку сімейних форм виховання, забезпечення соціального 

супроводу прийомних, опікунських сімей, дитячих будинків сімейного типу на 2013 рік 
 
Фінансове забезпечення (тис. грн.) 

у тому числі за рахунок 
Місцевого 
бюджету 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці 
Всього 
за 

рахунок 
усіх 
джерел 
фінансу-
вання 

Держав-
ного 

бюджету 

Обласно-
го 

бюджету  Загаль-
ний 
фонд 

Спеціа-
льний 
фонд 

Інших 
джерел 
фінансува-
ння 

Результат впровадження 

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

інспектування, 
здійснення соціального 
супроводу опікунських 
та багатодітних сімей  

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 
КМЦСССДМ 

3,0   3,0   Перевірка умов проживання 
та виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
які перебувають під опікою 
(піклуванням), виявлення 
складних життєвих 
обставин, надання 
комплексу соціальних 
послуг індивідуального 
спрямування 

2. Провести заняття «Арт-
терапія» для дітей 
виховуються у 
прийомних сім’ях та  
ДБСТ 

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 
КМЦСССДМ 

1,0   1,0   Розвиток творчих 
здібностей дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
які виховуються у 
прийомних сім’ях та ДБСТ 



 2 
3. Провести заняття груп 

взаємопідтримки для 
прийомних сімей та 
ДБСТ 

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 
КМЦСССДМ 

2,0   2,0   Обговорення та колективне 
вирішення актуальних для 
прийомних-батьків та 
батьків вихователів 
проблем педагогічно та 
психологічного характеру, 
надання індивідуальних 
консультацій 

4. Провести благодійну 
акцію до Міжнародного 
дня захисту дітей для 
прийомних сімей та 
ДБСТ 

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 
КМЦСССДМ 

2,0   2,0   Організація змістовного 
дозвілля для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
які виховуються у 
прийомних сім’ях та ДБСТ 

5. Провести «Літню 
школу» для прийомних 
сімей і ДБСТ 

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 
КМЦСССДМ 

13,5   13,5   Створення середовища для 
відновлення власних 
життєвих сил та 
підвищення здатності 
прийомних батьків та 
батьків-вихователів 
забезпечувати належне 
функціонування прийомної 
сім’ ї, дитячого будинку 
сімейного типу 

6. Провести благодійну 
акцію до Дня Святого 
Миколая для дітей, які 
виховуються у 
прийомних сім’ях та 
ДБСТ 

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 
КМЦСССДМ 

3,0   3,0   Надання дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим 
батьківського піклування, 
які виховуються у 
прийомних сім’ях та ДБСТ, 
подарункових наборів 

 Всього:  На 2013 рік  24,5   24,5    
 
Директор 
Кіровоградського міського 
центру соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді                                                                                                                                                 О. Краснокутський 
 


