
Додаток 2  
до Міської програми підтримки 
сімей на 2015 – 2017 роки 

 
 
 
 

Паспорт  
Міської програми підтримки сімей на 2015 – 2017 роки 

 
 

1 Програма погоджена 
Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від  
14 січня 2015 року № 11 

2 Розробник програми 
Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 

3 Учасники програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
Управління освіти Кіровоградської 
міської ради  
Управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді 
Служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 
Відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради 
Управління праці та соціального 
захисту населення Ленінської та 
Кіровської районних у місті 
Кіровограді рад 

4 
Відповідальний виконавець 
програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 

5 Термін реалізації програми 2015 – 2017 роки 

6 
Загальний обсяг 
фінансування програми 

Згідно з відповідними бюджетними 
призначеннями 

 
 
 
Начальник відділу сім’ ї та молоді  
Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна    
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