
  

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 лютого 2019  року                                             № 2308 

 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 15 березня 2017 року  

№ 829 “Про затвердження Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у 

дитячому середовищі  та популяризації  

сімейних форм виховання на 2017-2019 роки”  
 

 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтями 26, 59 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 15 березня 2017 року                     

№ 829 “Про затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі  та популяризації сімейних 

форм виховання на 2017–2019 роки”, а саме: додаток до Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у  дитячому 

середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017 – 2019 роки 

викласти в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної політики та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

Міський голова               А.РАЙКОВИЧ 

 
 

 

Галина Вовк 24 37 05 



Додаток 

до рішення Міської ради

міста Кропивницького

07 лютого 2019 року

№ 2308

Загаль-

ний 

фонд

Спеці

аль-

ний 

фонд

Загаль-

ний 

фонд

Спеціа

льний 

фонд

Загаль-

ний 

фонд

Спеціаль-

ний 

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17

1
Загальноміські освітньо-виховні та 

культурологічні заходи
75,04 75,04 0,0 0,0 120,00 120,0 0,0 127,1 127,1 0,0 0,0

1.1

Проведення акції «Готуємо дітей до 

школи» з нагоди Дня знань для  дітей, 

які перебувають у складних життєвих 

обставинах (прибдання канцелярського 

приладдя)      

12,40 12,40 15,0 15,0 15,94 15,94

Підтримка дітей , які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах

1.2

Відзначення  новорічних свят та Дня 

Св.Миколая для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

дітей,  які перебувають у складних 

життєвих обставинах;  дітей з 

інвалідністю із числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

(придбання подарунків)

35,00 35,00 40,0 40,0 42,4 42,4

Організація 

змістовного дозвілля 

дітей

1.3

Відзначення Дня інвалідів для дітей з 

інвалідністю із числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

дітей,  які перебувають у складних 

життєвих обставинах (придбання 

подарунків)

8,80 8,80 9,2 9,2 9,72 9,72

Підтримка дітей з 

інвалідністю, із 

числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування 

1.4

Відзначення  Дня усиновлення, Дня 

матері та Дня сім'ї (придбання 

подарунків, квітів, грамот, папок, 

рамок до них, розміщення біллбордів, 

сітілайтів)

3,30 3,30 3,6 3,6 3,8 3,8

Відновлення та 

збереження сімейних 

традицій

№ 

з/п
Зміст  заходу

Термін 

вико-

нання

Вико-

навці
Всього Всього 

2017 - 

2019 

роки

Управлін-

ня з 

питань 

захисту 

прав 

дітей

Всього 

Субвенція з 

державного 

бюджету 

(спец.  

фонд)

Субвенція з 

державного 

бюджету 

(спец.фонд)

Місцевого 

бюджету

Місцевого 

бюджету Субвенція з 

державного 

бюджету 

(спец.фонд)

2019 рік

заходів щодо реалізації Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому  

середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки

Результат                           

впровадження

Обсяг фінансування

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Місцевого 

бюджету

2018 рік

(нова редакція)

Інших 

джерел 

фінансу-

вання

Інших 

джерел 

фінан-

сування

Інших 

джерел 

фінан-

суван-

ня

2017 рік



1.5

Забезпечення єдиними квитками дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування 
2,00 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Забезпечення 

єдиними квитками 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування

1.6

Оплата транспортних послуг для 

проведення профілактичних рейдів по 

виявленню дітей, які займаються 

бродяжництвом, жебракуванням, 

рейдів по обстеженню умов 

проживання дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування

8,50 8,50 49,7 49,7 52,64 52,64

Забезпечення 

соціально- правового 

захисту та 

профілактики 

правопорушень 

серед дітей

1.7

Виготовлення та придбання 

інформаційно-методичних матеріалів, 

брошур, інших інформаційних видань з 

питань захисту прав дитини 5,04 5,04 2,5 2,5 2,6 2,6

Надання якісної 

інформаційно-

методичної 

допомоги, 

популяризація 

сімейних форм 

виховання

2.

Проведення поточного ремонту та 

технічного нагляду за адресою 

м.Кропивницький, вул.Червоногірська, 

буд.2-д

93,5 93,5 0,0

Покращення стану 

утримання 

приміщення 

3.

Облаштування дитячих будинків 

сімейного типу меблями  (придбання 

меблів)

106,5 65,2 41,3 0,0

Покращення умов 

проживання

4.

Проведення капитального ремонту 

(утеплення фасаду), проектно-

кошторисних робіт, експертиз  та 

технічного нагляду за адресами: 

м.Кропивницький, вул.Червоногірська, 

буд.2-д та м.Кропивницький, 

вул.Дружби, 48-б.

67,81 67,81 0,0

Покращення стану 

утримання 

приміщення 

5

Придбання житла для ДБСТ та  квартир 

дітям-сиротам, особам з їх числа за 

рахунок субвенції з державного 

бюджету

3247,95826 3247,95826 4760,94238 4760,94238 0,00

Забезпечення 

житлом дітей-сиріт, 

осіб з їх числа

ВСЬОГО: 3322,99826 3247,95826 75,04 0,0 0,0 5148,75238 4760,94238 278,70 109,11 0,0 127,1 0,00 127,1 0,0 0,0

Начальник  управління з питань захисту прав дітей  

Міської ради міста Кропивницького Т.ТИМОХОВСЬКА

2017 - 

2019 

роки

Управлін-

ня з 

питань 

захисту 

прав 

дітей

продовження додатку

2


