
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 
від « 10 » грудня 2013 року                               № 681 
 
  
Про погодження проекту рішення Кіровоградської  
міської ради "Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року  
№ 2209 "Про затвердження міської Програми 
соціально-правового захисту дітей та 
профілактики правопорушень у 
дитячому середовищі  на 2013 рік”  
 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішень 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року № 2202 та від                   
07 листопада 2013 року № 2517 "Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 21 грудня 2012 року № 2181 "Про міський 
бюджет на 2013 рік", з метою економного та раціонального використання 
бюджетних коштів, для забезпечення виконання повноважень органів 
місцевого самоврядування виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В : 

 
 
 1. Погодити  проект рішення Кіровоградської міської ради "Про 
внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29 січня  
2013 року № 2209 "Про затвердження міської Програми соціально-правового 
захисту дітей та профілактики правопорушень у  дитячому середовищі на 
2013 рік,  що додається. 

2. Службі у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд 
міської ради на чергову сесію.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В. 
 
Міський голова         О.Саінсус 
 
Вовк 24 37 05 



        ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради               
“ 10 ” грудня  2013 року 
№ 681    
 

                                                                                                              Проект  2156 

У К Р А Ї Н А 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від “___”_____________ 20__ року                   №_______ 
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року  
№ 2209 “Про затвердження міської Програми 
соціально-правового захисту дітей та профілактики  
правопорушень у дитячому середовищі на 2013 рік” 
 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями. 26, 59 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою економного та 
раціонального використання бюджетних коштів міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
 1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 
2013 року № 2209 “Про затвердження міської Програми соціально-правового 
захисту дітей та профілактики правопорушень у  дитячому середовищі на 
2013 рік”,  а саме: 

в абзаці 2 розділу VІ міської Програми соціально-правового захисту 
дітей та профілактики правопорушень у  дитячому середовищі на 2013 рік 
цифри “135,5 тис. грн.” замінити на “131,5 тис. грн. ”; 

додаток до міської Програми соціально-правового захисту дітей та 
профілактики правопорушень у  дитячому середовищі на 2013 рік викласти у 
новій редакції (додається). 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань освіти, науки, культури, 
фізичної культури і спорту та молодіжної політики та заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В. 
 
Міський голова        О.Саінсус 



              Додаток  
              до міської Програми соціально-  
              правового захисту дітей та   
              профілактики правопорушень у  
              дитячому середовищі на 2013 рік 

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

середовищі на 2013 рік 
Фінансове забезпечення (тис.грн.) 

у тому числі за рахунок 
Місцевого 
бюджету 

Загальний фонд  

№

п/
п 

Зміст заходу 
Термін 
викона

ння 

виконавц

і 

2013 

Спеціа- 
льний фонд 

Інших 
джерел 
фінансува

ння 

Результат 
впровадження 

1 2 3 4 5 8 9 10 

1. Проведення заходів з нагоди Дня знань, Дня спільних 
дій в інтересах дітей, Міжнародного Дня захисту дітей, 
відзначення Дня інваліда 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 
та погашення заборгованості на 01.01.2013р. 

2013- 
2015 
роки 

Служба 
у 
справах 
дітей 

79,1 

- - 

Організація 
змістовного 
дозвілля дітей  

2. Забезпечення дітей-сиріт єдиними квитками та 
погашення заборгованості на 01.01.2013р. 

2013-  
2015 
роки 

Служба 
у 
справах 
дітей 

1,8 

- - 

Забезпечення 
дітей-сиріт 
єдиними 
квитками 

3. Ведення Єдиного електронного банку даних дітей, 
здійснення контролю за міграцією дітей, які 
перебувають на місцевому обліку служби, оплата послуг 
зв’язку, Інтернету та поштових послуг (марки, конверти) 
 

2013-  
2015 
роки 

Служба 
у 
справах 
дітей 

3,6 

- - 

Забезпечення 
якісної роботи  
ЄІАС «Діти» 



2 
               Продовження додатка 

 
1                                      2    3       4   5 8 9              10 
 

4. 
Забезпечення проведення поточного ремонту та 
обслуговування техніки, придбання антивірусної 
програми та катцтоварів для забезпечення 
функціонування ЄІАС «Діти»  

2013-  
2015 
роки 

Служба 
у 
справах 
дітей 

1,0 

- - 

Забезпечення 
якісної роботи 
ЄІАС «Діти» 

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

2013-  
2015 
роки 

Служба 
у 
справах 
дітей 

1,0 

- - 

Надання якісної 
інформаційно-
методичної 
допомоги  

6. Оплата транспортних послуг для проведення 
профілактичних рейдів, спрямованих на соціально-
правовий захист дітей, профілактику правопорушень 
серед неповнолітніх, попередження дитячої 
безпритульності та бездоглядності 

2013-  
2015 
роки 

Служба 
у 
справах 
дітей 

45,0 

- - 

Забезпечення 
соціально-
правового захисту 
та профілактики 
правопорушень 
серед дітей  

 ВСЬОГО   131,5 - -  
 

 
 
 
 
Начальник служби у справах дітей           І.Сисак 
 

 


