
Додаток 1 
до Програми соціальної підтримки, 
розвитку та становлення сімей, дітей  
та молоді м. Кіровограда на 2012 рік  

 
Джерела та обсяги фінансування заходів Програми соціальної підтримки, розвитку 

та становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 2012 рік 
 

Фінансове забезпечення (тис. грн.) 

В тому числі за рахунок 

№ 
з/п 

Зміст заходу 
 

Термін 
виконання 

Виконавці 
 Всього за 

рахунок усіх 
джерел 

фінансування 
Держ 
бюджет 

Обл. 
бюдже

т 

Місц. 
бюджет 

Результат 
впровадження 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Провести профілактичну акцію «Я не 

продаю неповнолітнім алкогольні та 
тютюнові вироби» 

Лютий  Відділ 
соціальної роботи 

4,0   4,0 Зменшення обсягів 
продажу алкогольних та 
тютюнових виробів 
неповнолітнім 

2. До Міжнародного дня сім’ ї провести 
конкурсну програму «Краща сім’я 
мікрорайону» 

Травень  Відділ 
соціальної роботи 

4,0   4,0 Пропагування здорового 
способу життя 

3. 
 
До Міжнародного дня боротьби зі 
зловживанням наркотичними речовинами 
і незаконним обігом наркотиків, До дня 
молоді провести профілактичну акцію 
«Ми за здоровий спосіб життя» 

Червень  Відділ 
соціальної роботи 

10,0   10,0 Профілактика негативних 
явищ, 
пропагування здорового 
способу життя 

4. Провести виїзну соціально-
профілактичну роботу на території  
м. Кіровограда  

Протягом  
року 

Відділ 
соціальної роботи 

4,0   4,0 Профілактика шкідливих 
звичок 

5. Організувати та провести профілактичні 
заходи в загальноосвітніх закладах міста, 
спрямовані на подолання негативних 
явищ в дитячому та молодіжному 
середовищі із залученням представників 
молодіжних громадських організацій  

Протягом  
року 

Відділ 
соціальної роботи 

4,0   4,0 Профілактика негативних 
явищ у молодіжному та 
дитячому середовищі 

6. Провести соціальне інспектування та 
здійснення соціального супроводу сімей, 
які опинились у складних життєвих 
обставинах 
 
 

Протягом 
року 

Відділ 
соціальної роботи 

5,0   5,0 Проведення відповідної 
соціальної роботи 
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7. Провести благодійну акцію «Школяр» 

для дітей із сімей, які опинились у 
складних життєвих обставинах 

Серпень  Відділ 
соціальної роботи 

3,0   3,0 Задоволення потреб, які 
виникають в процесі 
навчання, соціальний 
супровід сімей, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах 

8. Провести соціальне інспектування, 
здійснення соціального супроводу 
опікунських та багатодітних сімей  

Протягом  
року 

Відділ 
соціальної роботи 

2,0   2,0 Надання соціальних послуг, 
здійснення соціального 
супроводу 

9. Провести конкурс творчих робіт для 
підопічних дітей та дітей з багатодітних 
сімей 

Березень  Відділ 
соціальної роботи 

2,0   2,0 Організація змістовного 
дозвілля, розкриття творчих 
здібностей дітей  

10. Провести святкову програму до 
Міжнародного дня захисту дітей для 
сімей, які опинились у складних життєвих 
обставинах  

Червень 
 

Відділ 
соціальної роботи 

5,0   5,0 Соціальний супровід, 
організація змістовного 
дозвілля сімей, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах,  

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

Протягом  
року 

Відділ 
соціальної роботи 

2,0   2,0 Розвиток навичок роботи з 
різноманітними 
природними матеріалами, 
розвиток навичок 
спілкування, 
взаємодопомоги  

12. Здійснити соціальний супровід 
прийомних сімей та ДБСТ 

Протягом  
року 

Відділ 
соціальної роботи 

2,0   2,0 Надання соціально-
педагогічних, 
інформаційних, 
психологічних послуг 
прийомним сім’ям та ДБСТ 

13. Провести заняття груп взаємопідтримки 
для прийомних сімей та ДБСТ 

Протягом  
року 

Відділ 
соціальної роботи 

3,0   3,0 Формування у прийомних 
батьків батьків-вихователів, 
опікунів та батьків 
багатодітних сімей 
ефективних творчих і 
педагогічних вмінь і 
навичок 

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

Червень  Відділ 
соціальної роботи 

3,0   3,0 Організація змістовного 
дозвілля 

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

Грудень  Відділ 
соціальної роботи 

3,0   3,0 Організація змістовного 
дозвілля 

16. Провести роботу волонтерського десанту 
«Країна, сприятлива для дітей»  
 
 

Вересень  Відділ 
соціальної роботи 

2,0   2,0 Захист прав дітей 
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17. Провести фестиваль «Молодь за здоровий 
спосіб життя» 

Квітень  Відділ 
соціальної роботи 

7,0   7,0 Профілактика негативних 
явищ у молодіжному та 
дитячому середовищі, 
виконання розпорядження 
голови Кіровоградської 
ОДА від 10.08.2011 № 207-
р  «Обласна програма 
протидії поширенню 
наркоманії, боротьби з 
незаконним обігом 
наркотичних засобів, 
психотропних речовин та 
прекурсорів на 2011-2015 
рр.» 

18. Провести тренінг-курс «Відповідальне 
батьківство. Сутність соціальної роботи з 
сім’єю: особистісно-орієнтований підхід» 

Жовтень  Відділ 
соціальної роботи 

1,0   1,0 Аналіз проблем сучасної 
сім’ ї, визначення шляхів їх 
вирішення  

19. Провести вуличні ігротеки «Аспекти 
здоров’я» 

Червень  Відділ 
соціальної роботи 

4,0   4,0 Організація профілактичної 
роботи під час літніх 
канікул, формування 
здорового способу життя 

20. Провести святкову програму до Дня міста 
«Кіровоград – рідне місто» 

Вересень  Відділ 
соціальної роботи 

10,0   10,0 Організація змістовного 
дозвілля 

21. Провести профілактичну акцію до 
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 
«Молодь проти СНІДу» 

Грудень Відділ 
соціальної роботи 

5,0   5,0 Проведення профілактичної 
роботи у молодіжному 
середовищі, виконання 
розпорядження голови 
Кіровоградської ОДА від 
10.08.2011 № 207-р  
«Обласна програма протидії 
поширенню наркоманії, 
боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин та 
прекурсорів на 2011-2015 
рр.» 

22. Провести тренінг-курс для студентської 
молоді «Зрозумій себе» 

Протягом  
року 

 

Відділ 
соціальної роботи 

1,0   1,0 Створення умов для 
особистісного зростання 
молодих людей 

23. Провести акцію «Творча майстерня» у 
дитячому будинку «Барвінок»  

Протягом  
року 

 

Відділ 
соціальної роботи 

1,5   1,5 Розвиток творчого й  
потенціалу дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

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

Червень  Відділ 
соціальної роботи 

6,5   6,5 Розвиток виховного 
потенціалу прийомних 
сімей та ДБСТ, 
організація змістовного 
дозвілля 
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25. Провести соціальне інспектування сімей, 
члени яких страждають на наркотичну 
залежність 

Протягом 
року 

Відділ 
соціальної роботи 

2,0   2,0 Проведення відповідної 
соціальної роботи 

26. Утримання служби соціально-
профілактичної роботи 

Протягом 
року 

Відділ 
соціальної роботи 

20,0   20,0 Проведення відповідної 
соціальної роботи 

 Всього: 2012 рік  120,0   120,0  

 
 
 
Директор  
Кіровоградського міського 
центру соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді                                                                                                                                             О.Краснокутський 


