
Додаток 4 
до Програми соціальної підтримки, 
розвитку та становлення сімей, дітей 
та молоді м. Кіровограда на 2013 рік 
 

 
Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Програми соціальної підтримки учнівської, студентської молоді та 

розвитку волонтерського руху  
на 2013 р. 

 
Фінансове забезпечення (тис. грн.) 

у тому числі за рахунок 
Місцевого бюджету 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавц

і Всього 
за 

рахунок 
усіх 
джерел 
фінансу-
вання 

Державно-
го бюджету 

Обласно-
го 

бюджету  
Загаль-
ний 
фонд 

Спеціаль-
ний фонд 

Інших 
джерел 
фінан-
сування 

Результат впровадження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Провести семінар-

тренінг для 
студентської молоді 
«Формування 
відповідального 
батьківства. Підготовка 
молоді до сімейного 
життя» 

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

2,0   2,0   Підготовка молоді до 
сімейного життя 

2. Провести міську 
волонтерську акцію 
«Весняний тиждень 
добра» 

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

5,0   5,0   Пропагування  волонтерства, 
виховання толерантності і 
милосердя 

3. Круглий стіл «Вплив 
волонтерської 
діяльності на розвиток 
особистості» 

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

1,0   1,0   Пропагування волонтерства, 
формування лідерства 
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4. Супервізійний тренінг 

«Алгоритм дій у 
подоланні складних 
життєвих обставин» 

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

2,0   2,0   Удосконалення навиків 
подолання СЖО 

5. Тренінг створення 
щасливих сімейних 
відносин. 

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

1,0   1,0   Підготовка молоді до 
сімейного життя 

6. Організувати та 
провести волонтерський 
десант «Волонтерські 
ігрові бригади»  

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

5,0   5,0   Організація змістовного 
дозвілля, розкриття творчих 
здібностей дітей 
Профілактика негативних 
явищ у молодіжному та 
дитячому середовищі 

7. Святкова програма до 
Дня міста «Кіровоград – 
рідне місто» 

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

10,0   10,0   Пропагування волонтерства, 
формування патріотизму 

8. Молодіжний екстрим-
фестиваль «Екстрим і 
творчість – сильніші від 
наркотиків і алкоголю» 

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

10,0   10,0   Профілактика здорового 
способу життя 
 

9. Провести семінар-
тренінг дитячо-
батьківських відносин 
«Я поряд». 

2013 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

1,0   1,0   Формування у батьків 
ефективних творчих і 
педагогічних вмінь і навичок 

10. Провести тренінг для 
студентської молоді 
«Формування навиків 
самостійного 
розв’язання конфліктів»  

2013 рік Відділ 
соціальної 
роботи 

2,0   2,0  
 

 Сприяння адаптації молоді до 
соціуму 

11. Провести навчальний 
семінар «Досвід 
соціальної роботи щодо 
запобігання та 
попередження 
насильства в сім’ ї» 

2013 рік Відділ 
соціальної 
роботи 

1,0   1,0   Профілактика насильства в 
сім’ ї 

12. Акція    «16 днів проти 
насильства» 

2013 рік Відділ 
соціальної 
роботи 

4,0   4,0   Профілактика насильства в 
сім’ ї 
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13. Профілактична акція 

«Молодь проти СНІДу 
!» 

2013 рік Відділ 
соціальної 
роботи 

 
10,0 

   
10,0 

  Профілактика ВІЛ /СНІДу 

14. Виготовлення брошури 
«Зупинимо насильство 
разом!» 

2013 рік Відділ 
соціальної 
роботи 

2,0   2,0   Профілактика насильства в 
сім’ ї 
 

15. Виготовлення брошури 
«Правила 
відповідального 
батьківства» 

2013 рік Відділ 
соціальної 
роботи 

4,0   4,0   Формування відповідального 
батьківства 
 
 

16. Виготовлення буклету 
«Конфлікти в сім’ ї та 
шляхи їх вирішення»  

2013 рік Відділ 
соціальної 
роботи 

3,0   3,0   Профілактика насильства та 
конфліктності у сім’ ї 
 

17. Провести акцію 
«Творча майстерня» для 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
вихаються у дитячому 
будинку «Барвінок»  

2013 рік Відділ 
соціальної 
роботи 

1,0   1,0   Розвиток творчих здібностей 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, духовне 
піднесення за рахунок 
безпосереднього залучення 
дітей до творчого процесу 

 Всього:  На 2013 рік  64,0   64,0    
 

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


