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                     КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА                   

                     СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

                        Р І Ш Е Н Н Я 

від « » 2022 року №    

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 14 лютого 2020 року 

№ 3130 «Про затвердження Програми 

соціальної підтримки, розвитку та 

становлення сімей, дітей та молоді 

м. Кропивницького на 2020-2022 роки» 

(зі змінами) 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, пунктом 22 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кропивницька міська 

рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року 

№ 3130 «Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та 

становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки» (зі 

змінами) та  розділ IV.  Ресурсне  забезпечення  Програми  соціальної  підтримки, 

розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 

2020-2022 роки викласти в редакції згідно з додатком. 

 

 
 

Секретар міської ради Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 
Олег Краснокутський 32 04 79 



Додаток 

до рішення Кропивницької міської ради 

« » 2022 року №    

 
Зміни до Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, 

дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022роки 

 

VI. Ресурсне забезпечення 

 

Обсяги необхідного фінансування для забезпечення діяльності Центру 

складають 7551,58 тис. грн, в тому числі 57,0 тис. грн на проведення галузевих 

заходів (джерела та обсяги фінансування заходів Програми на 2020-2022 роки 

додаються). 

 

 
 

Директор департаменту 

соціальної політики 

Кропивницької міської ради Юлія ВОВК 



Додаток 

до Програми соціальної підтримки, 
розвитку та становлення сімей, 

дітей та молоді м. Кропивницького 

на 2020-2022 роки (зі змінами) 

 

Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Програми соціальної підтримки, розвитку та 
становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки (зі змінами) 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Фінансове забезпечення (тис. грн) Результат впровадження 

Разом Міський бюджет 

Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Утримання центру 

соціальних служб 
(38 штатних одиниць) 

2020 рік КМЦСС 8391,582 8391,582  Забезпечення ефективної 

підтримки сімей, дітей та 

молоді, які опинилися у 
складних життєвих 

обставинах, розвиток сімейних 

форм виховання дітей- сиріт та 
дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

2021 рік           8407,449  8407,449  

2022 рік            7494,58  7494,58  

2. Заходи центру 

соціальних служб, в 

тому числі 

2020 рік КМЦСС            396,418   396,418  

2021 рік            290,381   290,381  

2022 рік  57,0      57,0  

2.1. Здійснення виїзду 

мобільної робочої групи 

з метою надання 
практичної допомоги 

сім’ям, які опинилися в 

складних життєвих 
обставинах, перевірки 

цільового використання 

коштів державної 
соціальної допомоги 

при народженні дитини 

2020 рік КМЦСС 25,0  25,0  Перевірка цільового 

використання коштів державної 

соціальної допомоги при 
народженні дитини, виявлення 

складних життєвих обставин, 

надання комплексу соціальних 
послуг, перевірка цільового 

використання коштів державної 

соціальної допомоги при 
народженні дитини 

2021 рік 6,24   6,24  

2022 рік 0,0   0,0  
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Продовження додатка 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2 Проведення святкової 

програми «Дід Мороз 

вітає!» для підопічних 

дітей та дітей з 
багатодітних сімей, 

сімей вимушених 

переселенців, 

учасників 
антитерористичної 

операції 

2020 рік КМЦСС 5,0 5,0  Організація змістовного дозвілля 

для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають під 
опікою (піклуванням), дітей із сімей 

вимушених переселенців, учасників 

антитерористичної операції, 

надання подарункових наборів 

2021 рік 0,0 0,0  

2022 рік 0,0 0,0  

2.3. Проведення занять груп 

взаємопідтримки для 

прийомних сімей та 
дитячих будинків 

сімейного типу, заняття 

«Арт-терапія» для 
дітей, які виховуються 

у прийомних сім’ях та 

дитячих будинках 
сімейного типу 

2020 рік КМЦСС 9,0 9,0  Обговорення та колективне 

вирішення актуальних для 

прийомних-батьків та батьків- 

вихователів проблем педагогічного 

та психологічного характеру, 

розвиток творчих здібностей дітей- 

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які 

виховуються у прийомних сім’ях та 

дитячих будинках сімейного типу 

2021 рік 9,0 9,0  

2022 рік 7,0 7,0  

2.4. Проведення До Дня 

знань благодійної акції 

«Школяр» для дітей, які 

виховуються у 

прийомних сім’ях та 
дитячих будинках 

сімейного типу 

2020 рік КМЦСС 7,0 7,0  Надання дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського 

піклування, які виховуються у 

прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу, 
необхідного у навчанні 

канцелярського приладдя 

2021 рік 7,0 7,0  

2022 рік 0,0 0,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.5. Здійснення соціального  

супроводу Прийомних 

сімей та дитячих 

будинків 
сімейного типу 

2020 рік КМЦСС 12,75 12,75  Надання прийомним батькам, батькам-

вихователям, дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, 

які виховуються у прийомних сім’ях та 
дитячих будинках сімейного типу, 

комплексу проживання та навчання 

дітей 

 

 

 

2021 рік 9,75 9,75  

    
 

2022 рік 0,0 0,0  

    

2.6. Проведення навчально- 

методичного тренінгу 

«Запобігання гендерному 
насильству та 

жорстокому поводженню 

з дітьми» 

2020 рік КМЦСС 3,0 3,0  Профілактика домашнього насильства 

та жорсткого поводження з дітьми 

2021 рік 3,0 3,0  

2022 рік 3,0 3,0  

2.7. Провести благодійну 

акцію до Дня Святого 

Миколая для дітей, які 
виховуються у 

прийомних сім’ях, 

опікунських сім’ях та 
дитячих будинках 

сімейного типу 

2020 рік КМЦСС 5,0 5,0  Надання дітям-сиротам та 

позбавленим батьківського 

піклування, які виховуються у 
прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу, 

подарункових наборів 

дітям, 

2021 рік 5,0 5,0  

2022 рік 0,0 0,0  

2.8. Проведення 
інформаційно – 
профілактичного заходу 
«Здорова нація – 
успішна Україна» 

2020 рік КМЦСС 7,0 7,0  Формування дбайливого ставлення 
до власного життя та здоров’я, 
популяризація здорового способу 
життя та психологічна підтримка 
дітей з числа внутрішньо 

переміщених осіб 

     

  

2021 рік 7,0 7,0  

 
 

 
  

2022 рік 0,0 0,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.9. Проведення фестивалю 
«Повір у себе» для дітей з 

функціональними 
обмеженнями 

2020 рік КМЦСС 5,0 5,0  Сприяння творчому розвитку дітей з 

функціональними обмеженнями 
2021 рік 0,0 0,0  

2022 рік 0,0 0,0  

2.10. Організація та проведення 
тренінгового заняття 

«Профілактика 

правопорушень серед 
учнівської молоді» 

2020 рік КМЦСС 3,0 3,0  Профілактика рецидиву злочину в 
середовищі неповнолітніх 

2021 рік 3,0 3,0  

2022 рік 0,0 0,0  

2.11. Проведення тренінгу 
«Шлях довіри» для дітей з 

прийомних сімей та 

дитячих будинків 

сімейного типу 

2020 рік КМЦСС 3,0 3,0  Профілактика сексуального насилля 

стосовно дітей 
2021 рік 3,0 3,0  

2022 рік 3,0 3,0  

2.12. Проведення семінару 
«Психотравма та 

спричинені нею 

розлади» 

2020 рік КМЦСС 4,0 4,0  Профілактика синдрому вигорання 

учнів старших класів 
2021 рік 1,5 1,5  

2022 рік 4,0 4,0  

2.13. Проведення тренінгу 
створення щасливих 
сімейних відносин 

2020 рік КМЦСС 2,0 2,0  Підготовка молоді до сімейного 

життя 2021 рік 0,0 0,0  

2022 рік 0,0 0,0  

2.14. Організація та 

проведення 

волонтерського арт- 

десанту 
«Літо починається» 

2020 рік КМЦСС 9,0 9,0  Організація змістовного дозвілля, 

розкриття творчих здібностей дітей 2021 рік 0,0 0,0  

2022 рік 0,0 0,0  

2.15. Проведення тренінгу з 

формування позитивної 

я-концепції «Зрозумій 

себе» для дітей з 
прийомних 

сімей та дитячих будинків 

сімейного типу 

2020 рік КМЦСС 3,0 3,0  Сприяння особистісному зростанню 

молоді 

2021 рік 3,0 3,0  

2022 рік 3,0 3,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.16. Проведення святкової 

програми до дня Святого 

Миколая для дітей, чиї 

сім’ї опинились у 

складних життєвих 
обставинах 

2020 рік КМЦСС 8,0 8,0  Організація змістовного дозвілля для 

дітей, які проживають в сім’ях, що 
опинилися у складних життєвих 

обставинах, надання подарункових 

наборів 

2021 рік 0,0 0,0  

2022 рік 0,0 0,0  

2.17. Проведення святкової 
програми до 
Міжнародного дня 
захисту дітей для сімей, 

які опинились у 
складних життєвих 
обставинах 

2020 рік КМЦСС 9,0 9,0  Організація змістовного дозвілля для 

дітей, які проживають в сім’ях, що 

опинилися у складних життєвих 

обставинах 
2021 рік 0,0 0,0  

2022 рік 0,0 0,0  

2.18. Виготовлення та 
розповсюдження 

поліграфічного матеріалу 

з профілактики депресії, 
посттравматичного 

синдрому; попередження 

суїцидів; з питань 
самодопомоги для 

успішного подолання 

кризи і мінімізації 

наслідків пережитих 

стресових подій 

2020 рік КМЦСС 14,0 14,0  Профілактика негативних явищ на 
території м. Кропивницького, 

профілактики депресії, 

посттравматичного синдрому; 
попередження суїцидів; з питань 

самодопомоги для успішного 

подолання кризи і мінімізації 
наслідків пережитих стресових подій 

2021 рік 14,0 14,0  

2022 рік 0,0 0,0  

2.19. Проведення тренінгу 
«Тактика роботи зі 
страхами та тривожними 

розладами» 

2020 рік КМЦСС 3,0 3,0  Сприяння формуванню ефективних 

навичок подолання кризових 

ситуацій 
2021 рік 3,0 3,0  

2022 рік 3,0 3,0  

2.20. Проведення акції «За 

здоровий спосіб життя!» 

2020 рік КМЦСС 10,0 10,0  Профілактика негативних явищ 

2021 рік 0,0 0,0  

2022 рік 0,0 0,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.21. Соціально – 
профілактична робота з 

неповнолітніми, які 
знаходяться під вартою 

2020 рік КМЦСС 3,0 3,0  Надання психолого – педагогічної 

допомоги молодим громадянам 

(віком від 14 до 35 років), згідно ст.. 

9 ЗУ «Про попереднє ув’язнення» 

2021 рік 0,0 0,0  

2022 рік 3,0 3,0  

2.22. Проведення семінару 

«Основні проблеми, з 
якими можуть зіткнутися 

ветерани ЗСУ після 

повернення. 

Психологічний аспект» 

2020 рік КМЦСС 3,0 3,0  Профілактика конфліктів, 

домашнього насильства, 
попередження розлучень, 

сприяння адаптації до 

соціуму 

2021 рік 3,0 3,0  

2022 рік 3,0 3,0  

2.23. Проведення семінар- 
тренінгу 
«Адаптивність до життя 

в умовах 

невизначеності як 
внутрішній ресурс» 

2020 рік КМЦСС 3,0 3,0  Сприяння адаптації до 

життя в умовах 

невизначеності, 

актуалізація особистісних 

механізмів та знаходження 

ресурсів для подолання 
кризи 

2021 рік 3,0 3,0  

2022 рік 3,0 3,0  

2.24. Проведення тренінгу 
для студентської 
молоді 

«Формування навиків 
самостійного розв’язання 
конфліктів» 

2020 рік КМЦСС 3,0 3,0  Сприяння адаптації молоді до 

соціуму 
2021 рік 0,0 0,0  

2022 рік 0,0 0,0  

2.25. Організація та проведення 
груп взаємопідтримки для 
внутрішньо переміщених 
осіб 

2020 рік КМЦСС 43,0 43,0  Стабілізація психоемоційного стану, 

психологічна підтримка у подоланні 
депресивних станів, 

посттравматичних розладів, 

знаходження ресурсів для подолання 
негативних переживань 

2021 рік 43,0 43,0  

2022 рік 10,0 10,0  

2.26. Проведення тренінгових 
занять "Профілактика 
правопорушень" для осіб, 
засуджених до покарань, 
не пов'язаних з 
позбавленням волі 

2020 рік КМЦСС 3,0 3,0  Профілактика рецидиву злочину в 

середовищі осіб, засуджених до 

покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі 
2021 рік 3,0 3,0  

2022 рік 3,0 3,0  
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2.27. Виготовлення 

поліграфічного 
матеріалу з 

попередження 

тривожних розладів, 
невротичних станів 

2020 рік КМЦСС 5,0 5,0  Попередження тривожних 

розладів, невротичних станів 

для всіх категорій сімей та осіб 
2021 рік 5,0 5,0  

2022 рік 0,0 0,0  

2.28. Виготовлення та 

розповсюдження 
поліграфічного матеріалу 

з популяризації 

патронату як нової 

комплексної послуги 
наставництва, розвитку 

сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 

батьківського піклування 

2020 рік КМЦСС 10,0 10,0  Профілактика безвідповідального 

батьківства 

2021 рік 10,0 10,0  

2022 рік 0,0 0,0  

2.29. Проведення 

профілактичного 

лекторію для молоді, що 
перебуває у конфлікті з 
законом 

2020 рік КМЦСС 5,0 5,0  Профілактика рецидиву 

правопорушень в молодіжному 

середовищі 
2021 рік 5,0 5,0  

2022 рік 5,0 5,0  

2.30. Здійснення виїзду 
мобільної робочої групи з 
метою надання комплексу 
соціальних послуг сім’ям 
патронатних вихователів 

2020 рік КМЦСС 3,0 3,0  Надання комплексу соціальних 

послуг сім’ям патронатних 

вихователів 2021 рік 0,0 0,0  

2022 рік 0,0 0,0  
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2.31. Проведення 

благодійної акції 

«Школяр» для дітей 

із сімей, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах 

2020 рік КМЦСС 7,0 7,0  Надання дітям, які виховуються у 

сім’ях, що опинилися у складних 

життєвих обставинах, необхідного у 

навчанні канцелярського приладдя 

2021 рік 7,0 7,0  

2022 рік 0,0 0,0  

2.32. До Дня знань проведення 
благодійної акції 

«Школяр» для підопічних 

дітей та дітей з 

багатодітних сімей 

2020 рік КМЦСС 10,0 10,0  Надання дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського 

піклування, які перебувають під 

опікою (піклуванням), необхідного у 
навчанні канцелярського приладдя 

2021 рік 10,0 10,0  

2022 рік 0,0 0,0  

2.33. Організувати та провести 
волонтерський десант 
«Літо починається» для 
учнівської молоді 
внутрішньо переміщених 
осіб 

2020 рік КМЦСС 10,0 10,0  Організація змістовного дозвілля 

для учнівської молоді внутрішньо 
переміщених осіб 2021 рік 10,0 10,0  

2022 рік 4,0 4,0  

2.34. Проведення екскурсії до 

м. Черкаси для дітей з 

прийомних сімей та 

дитячих  будинків 
сімейного типу 

2020 рік КМЦСС 16,0 16,0  Організація змістовного дозвілля 

дітей з прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу 2021 рік 10,0 10,0  

2022 рік 0,0 0,0  

2.35. Проведення тренінгу 

особистісного зростання 

для молоді «Життєві 

ресурси» 

2020 рік КМЦСС 3,0 3,0  Сприяння особистісному зростанню 

молоді 
2021 рік 3,0 3,0  

2022 рік 3,0 3,0  

2.36. Виготовлення та 

розповсюдження 

поліграфічного матеріалу 
з профілактики 

правопорушень 

2020 рік КМЦСС 5,0 5,0  Профілактика правопорушень 

2021 рік 0,0 0,0  

2022 рік 0,0 0,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.37. Виготовлення та 2020 рік КМЦСС 7,0 7,0  Профілактика насильства в сім’ї, в 
розповсюдження школі, на вулиці 

поліграфічного матеріалу 2021 рік 7,0 7,0   

з профілактики  

насильства 2022 рік 0,0 0,0   

2.38. Здійснення виїзду 2020 рік КМЦСС 12,0 12,0  Профілактика домашнього 

мобільної бригади насильства 

соціально-психологічної 
допомоги особам, які 

 

2021 рік 5,0 5,0   

постраждали від 
домашнього насильства 

 

2022 рік 0,0 0,0   

2.39. Здійснення виїзду 2020 рік КМЦСС 12,0 12,0  Профілактика раннього соціального 
мобільної робочої групи з сирітства 

питань профілактики 2021 рік 4,0 4,0   

раннього соціального  

сирітства 
2022 рік 0,0 0,0   

3. ЛЖВ. Надання послуг 2020 рік  86,668 86,668  Надання соціальних послуг з 
соціальної профілактики профілактики раннього виявлення 

для осіб, які опинились у ВІЛ/СНІД, туберкульозу та 

складних життєвих гепатиту С, попередження виявлення 

обставинах з числа осіб, 
які перебувають на 

злочинів. 2021 рік 87,891 87,891  

обліку в  

Кропивницькому  

міському відділі філії ДУ 
«Центр пробації» 

 

2022 рік 0,0 0,0   

 Всього 2020 рік  8391,582 8391,582   

2021 рік 8697,83 8697,83  

2022 рік 7551,58 7551,58  

 

Директор департаменту соціальної політики 

Кропивницької міської ради Юлія ВОВК 



 

 

 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту рішення міської ради № 1388 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 14 лютого 2020 року № 3130 «Про затвердження Програми 

соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді 

м. Кропивницького    на 2020-2022 роки» (зі змінами) 

 

Зміст положення (норми) рішення 

(діюча редакція) 

Зміст відповідного положення 

(норми) проєкту рішення 

(редакція (зміни), що 

пропонуються) 

IV. Ресурсне забезпечення IV. Ресурсне забезпечення 
1. Обсяги необхідного фінансування для 

забезпечення діяльності Центру складають  

7682,24 тис. грн, в тому числі 180,39 тис. грн 

на проведення галузевих заходів (джерела та  

обсяги фінансування заходів Програми на 

2020-2022 роки додаються). 

1. Обсяги необхідного фінансування 

для забезпечення діяльності Центру 

складають 7551,58 тис. грн, в тому числі 

57,0 тис. грн на проведення галузевих 

заходів (джерела та обсяги фінансування 

заходів Програми на 2020-2022 роки 

додаються). 

 

 

 
Директор департаменту  соціальної політики 

Кропивницької міської ради                                                              Юлія ВОВК 



          

                                                                                           Проєкт рішення № 1388 

Порівняльна таблиця 
Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Програми соціальної підтримки, 

розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020 – 2022 

роки із запропонованими змінами 

 
№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

викона-

ння 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Фінансове забезпечення, 

тис.грн 

Рішення 

від 

26.07.2022 

№460 

Проєкт  

№ 1388 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Утримання центру 

соціальних служб (38 штатних 

одиниць 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

7501,85 

(-7,27) 

7494,58 

2. Заходи центру соціальних служб, в 

тому числі 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

180,39 

(-123,390) 

57,0 

2.1 Здійснення виїзду мобільної робочої 

групи з метою надання практичної 

допомоги сім’ям, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, 

перевірки цільового використання 

коштів державної соціальної 

допомоги при народженні дитини 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

5,0 0,0 

2.3 Проведення занять груп 

взаємопідтримки для прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного 

типу, заняття 

«Арт-терапія» для дітей, які 

виховуються у прийомних сім’ях та 

дитячих будинках сімейного типу 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

7,0 7,0 

2.5 Здійснення соціального супроводу 

прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

4,19 0,0 

2.6 Проведення навчально- методичного 

тренінгу «Запобігання гендерному 

насильству та жорстокому 

поводженню з дітьми» 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

3,0 3,0 

2.8 Проведення інформаційно-

профілактичного заходу «Здорова 

нація – успішна Україна» 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

7,0 0,0 

2.10 Організація та проведення 

тренінгового заняття «Профілактика 

правопорушень серед учнівської 

молоді» 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

3,0 0,0 

2.11 Проведення тренінгу «Шлях 

довіри» для дітей з прийомних сімей 

та дитячих будинків сімейного типу 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

3,0 3,0 
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2.12 Проведення семінару 

«Психотравма та спричинені нею 

розлади» 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

4,0 4,0 

2.15 Проведення тренінгу з формування 

позитивної    я -концепції «Зрозумій 

себе» для дітей з прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

3,0 3,0 

2.18 Виготовлення та розповсюдження 

поліграфічного матеріалу з 

профілактики депресії, 

посттравматичного синдрому; 

попередження суїцидів; з питань 

самодопомоги для успішного 

подолання кризи і мінімізації наслідків 

пережитих стресових подій 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

21,0 0,0 

2.19 Проведення тренінгу «Тактика 

роботи зі страхами та тривожними 

розладами» 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

3,0 3,0 

2.21 Соціально – профілактична робота з 

неповнолітніми, які знаходяться під 

вартою 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

3,0 3,0 

2.22 Проведення семінару «Основні 

проблеми, з якими можуть 

зіткнутися ветерани ЗСУ після 

повернення. Психологічний аспект» 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

3,0 3,0 

2.23 Проведення семінар - тренінгу 
«Адаптивність до життя в умовах 
невизначеності як внутрішній 
ресурс» 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

3,0 3,0 

2.25 Організація та проведення груп 
взаємопідтримки для внутрішньо 
переміщених осіб 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

10,0 10,0 

2.26 Проведення тренінгових занять 
"Профілактика правопорушень" для 
осіб, засуджених до покарань, не 
пов'язаних з позбавленням волі 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

3,0 3,0 

2.27 Виготовлення поліграфічного 

матеріалу з попередження тривожних 

розладів, невротичних станів 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

10,0 0,0 

2.28 Виготовлення та розповсюдження 

поліграфічного матеріалу з 

популяризації патронату як нової 

комплексної послуги наставництва, 

розвитку сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

5,0 0,0 
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2.29 Проведення профілактичного 

лекторію для молоді, що перебуває у 

конфлікті з законом 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

5,0 5,0 

2.30 Здійснення виїзду мобільної робочої 

групи з метою надання комплексу 

соціальних послуг сім’ям патронатних 

вихователів 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

1,0 0,0 

2.33 Організувати та провести  
волонтерський десант «Літо 
починається» для учнівської молоді 
внутрішньо переміщених       осіб 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

4,0 4,0 

2.35 Проведення тренінгу особистісного 
зростання для молоді «Життєві 
ресурси» 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

3,0 3,0 

2.36 Виготовлення та розповсюдження 

поліграфічного матеріалу з 

профілактики правопорушень 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

5,0 0,0 

2.37 Виготовлення та розповсюдження 

поліграфічного матеріалу з 

профілактики насильства 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

14,0 0,0 

2.38 Здійснення виїзду мобільної бригади 

соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від 

домашнього насильства 

 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

5,0 0,0 

3 ЛЖВ. Надання послуг соціальної 

профілактики для осіб, які опинились у 
складних життєвих обставинах з числа 

осіб, які перебувають на обліку в 
Кропивницькому міському відділі філії 

ДУ «Центр пробації» 

2022 Кропивницький 

міський центр 

соціальних 

служб 

Бюджет 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

43,2 0,0 

 Всього    7682,24 

(-130,66) 

7551,58 

 

 

 

Директор департаменту  

соціальної політики  

Кропивницької міської ради                                                                                                                                 Юлія ВОВК 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
  

до проєкту рішення міської ради № 1388 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 14 лютого 2020 року № 3130 «Про затвердження Програми 

соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді 

м. Кропивницького на 2020-2022 роки» (зі змінами) 
 

1. Нормативно-правове регулювання 

Даний проєкт розроблено відповідно до статей 140, 144 Конституції України, 

пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні. 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Потреба у внесенні змін до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року     

№ 3130 «Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та 

становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки» (зі 

змінами), обумовлена неможливістю виконання окремих заходів даної Програми у 

зв’язку з введенням воєнного стану згідно з Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від    

24.02.2022 року № 2012-IХ зі змінами від 22.05.2022 року. № 2263-IX та 

затвердженими змінами, що вносяться до Порядку виконання повноважень 

Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2022 року № 346.  
 

3. Мета прийняття рішення 

Проєкт рішення розроблено з метою перерозподілу коштів та коригування 

обсягів фінансування видатків Кропивницького міського центру соціальних служб 

на 2022 рік передбачених рішенням міської ради від 14 лютого 2020 року № 3130 

«Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення 

сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки» (зі змінами). 

 

4. Результати розгляду на постійних комісіях та виконавчим комітетом 

Даний проєкт виноситься на розгляд постійних комісій Кропивницької міської 

ради: 

з питань бюджету та податкової політики; 

з питань охорони здоров'я, освіти, соціальної політики, культури та спорту. 

 

5. Фінансово економічне обґрунтування проєкту рішення 

Реалізація проєкту рішення не потребує додаткового фінансування з бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади. 

 

 

Директор департаменту 

соціальної політики 

Кропивницької міської ради Юлія ВОВК
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