
               
              Додаток  
              до міської Програми соціально-  
              правового захисту дітей,   
              профілактики правопорушень у  
              дитячому середовищі та популяризації 
              сімейних форм виховання на 2014 рік 

 
 

Обсяг фінансування 
заходів щодо реалізації міської Програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому 

середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2014 рік 
 

Фінансове забезпечення (тис.грн.) 
у тому числі за рахунок 

Міського 
бюджету 

Загальний фонд  

№

п/
п 

Зміст заходу 
Термін 
викона

ння 
виконавці 

2014 

Спеціа- 
льний фонд 

Інших 
джерел 
фінансу-
вання 

Результат 
впровадження 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Проведення акції «Готуємо дітей до школи» з нагоди 
Дня знань для  дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах           

2014 
рік 

Служба у 
справах 
дітей 

8,0 
  

Підтримка дітей, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах          

2. Проведення заходів з нагоди Дня спільних дій в 
інтересах дітей, Міжнародного Дня захисту дітей та 
новорічних свят для дітей – сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування; дітей , які опинились у 
складних життєвих обставинах; дітей з багатодітних 
сімей; дітей –інвалідів із числа дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

2014 
рік 

Служба у 
справах 
дітей 

50,0 

- - 

Організація змістовного 
дозвілля дітей  

 
 
 



2 
               Продовження додатка 

1                                      2    3       4 5 6 7              8 
3. Проведення заходів з нагоди  відзначення Дня інваліда 

для дітей –інвалідів із числа дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

2014  
рік 

Служба у 
справах дітей 

5,0 

- - 

Підтримка дітей –
інвалідів із числа 
дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування          

4. Проведення заходу з нагоди  Дня усиновлення, Дня 
матері та Дня сім'ї  

2014 
рік 

Служба у 
справах дітей 

4,0 
  

Збільшення кількості 
бажаючих взяти дітей 
до сім’ ї 

5. Створення та утримання сайту служби для ознайомлення 
з дітьми, які підлягають усиновленню, з метою 
популяризації сімейних форм виховання 

2014 
рік 

Служба у 
справах дітей 

4,0 
  

Надання якісної 
інформаційної 
допомоги 

6. Ведення Єдиного електронного банку даних дітей, 
здійснення контролю за міграцією дітей, які 
перебувають на місцевому обліку служби, оплата послуг 
зв’язку, Інтернету та придбання марок та конвертів 

2014 
рік 

Служба у 
справах дітей 

8,0 

- - 

Забезпечення якісної 
роботи  ЄІАС «Діти» 

7. Для забезпечення функціонування ЄІАС «Діти» 
придбання антивірусної програми та проведення 
поточного ремонту та обслуговування техніки 

2014 
рік 

Служба у 
справах дітей 

5,0 
- - 

Забезпечення якісної 
роботи ЄІАС «Діти» 

8. Виготовлення та придбання інформаційно-методичних 
матеріалів, брошур, інших інформаційних видань з 
питань захисту прав дитини 

2014 
рік 

Служба у 
справах дітей 

6,0 
- - 

Надання якісної 
інформаційно-
методичної допомоги  

9. Оплата транспортних послуг для проведення 
профілактичних рейдів по виявленню дітей, які 
займаються бродяжництвом, жебракуванням, рейдів по 
обстеженню умов проживання дітей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, дітей - сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

2014 
рік 

Служба у 
справах дітей 

55,0 

- - 

Забезпечення 
соціально-правового 
захисту та 
профілактики 
правопорушень серед 
дітей  

10. Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 2014 
рік 

Служба у 
справах дітей 

13,347 
- - 

Недопущення  
кредиторської 
заборгованості 

 ВСЬОГО   158,347 - -  

 
Начальник служби у справах дітей           І.Сисак 


