
              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  

у тому числі по роках 

№

п/
п 

Зміст заходу 
Термін 
викона

ння 
Виконавці 

2013 2014 2015 

Спеціа-
льний 
фонд 

Інших 
джерел 

фінансува

ння 

Результат 
впровадження 

1 2 3 4 5 6 7 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 

2013- 
2015 
роки 

Служба у 
справах 
дітей 

65,0 68,6 73,1 

  

Організація 
змістовного 
дозвілля дітей  

2. Забезпечення дітей-сиріт єдиними квитками 2013-  
2015 
роки 

Служба у 
справах 
дітей 

1,0 1,1 1,2 

  

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 

8,5 9,0 9,6 

  

Забезпечення 
якісної роботи  
ЄІАС «Діти» 
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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 

10,0 10,6 11,3 

 

 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 

6,0 6,3 6,7   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 47,5 50,6   Забезпечення 
соціально-
правового захисту 
та профілактики 
правопорушень 
серед дітей  

 ВСЬОГО   135,5 143,1 152,5    
 

 
 
 
 
 Начальник служби у справах дітей      І.Сисак 


