
Додаток  
до Програми соціальної підтримки,  
розвитку та становлення сімей, дітей 
та молоді м. Кіровограда на 2015 рік 

 
 

Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Програми соціальної підтримки, розвитку  
та становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 2015 рік 

 
 

Фінансове забезпечення (тис. Грн..) 
У тому числі за рахунок 

Місцевого бюджету  

№ 
з/п 

 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Виконавці 
Всього за 

рахунок усіх 
джерел 

фінансування 

Держав-
ного 

бюджету 

Облас- 
ного 

бюджету 
Загаль- 
ний  
фонд 

Креди- 
тор- 
ська  
забор- 
гова- 
ність 

Разом Спеціаль-
ний  
фонд 

Інших 
джерел 
фінан- 
сування 

Результат 
впровадження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Забезпечити діяльність 

Мобільної робочої 
групи з надання 
практичної допомоги 
сім’ям, які опинилися 
в складних життєвих 
обставинах 
(опікунських, 
багатодітних, сімей 
учасників АТО, сімей, 
які опікуються дітьми 
та молоддю з 
функціональними 
обмеженнями, осіб, 
звільнених з місць 
позбавлення волі у 
зв’язку із закінченням 
терміну відбування 
покарання 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

25,0   25,0     Надання практичної 
допомоги сім’ям, які 
опинилися в складних 
життєвих обставинах 
(опікунських, 
багатодітних, сімей 
учасників АТО, сімей, 
які опікуються дітьми 
та молоддю з 
функціональними 
обмеженнями, осіб, 
звільнених з місць 
позбавлення волі у 
зв’язку із закінченням 
терміну відбування 
покарання 



 2 
     

Продовження додатку 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2. До Дня знань провести 

благодійну акцію 
«Школяр» для 
підопічних дітей та 
дітей з багатодітних 
сімей 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

5,0   5,0     Надання дітям-
сиротам та дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування, які 
перебувають під 
опікою (піклуванням), 
необхідного у 
навчанні 
канцелярського 
приладдя 

3. Провести заняття 
«Арт-терапія» для 
дітей виховуються у 
прийомних сім’ях та  
ДБСТ 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

2,0   2,0     Розвиток творчих 
здібностей дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
виховуються у 
прийомних сім’ях та 
ДБСТ 

4. Здійснити соціальний 
супровід прийомних 
сімей та ДБСТ 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

2,0   2,0     Надання прийомним 
батькам, батькам 
вихователям, дітям-
сиротам та дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування, які 
виховуються у 
прийомних сім’ях та 
ДБСТ, комплексу 
соціальних послуг 
індивідуального 
спрямування 

 
         



 3 

Продовження додатку 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5. Провести заняття груп 

взаємопідтримки для 
прийомних сімей та 
ДБСТ 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

1,0   1,0     Обговорення та 
колективне вирішення 
актуальних для 
прийомних-батьків та 
батьків вихователів 
проблем педагогічно 
та психологічного 
характеру, надання 
індивідуальних 
консультацій 

6. Провести благодійну 
акцію до 
Міжнародного дня 
захисту дітей для 
прийомних сімей та 
ДБСТ 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

4,0   4,0     Організація 
змістовного дозвілля 
для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
виховуються у 
прийомних сім’ях та 
ДБСТ 

7. До Дня знань провести 
благодійну акцію 
«Школяр» для дітей, 
які виховуються у 
прийомних сім’ях та 
ДБСТ 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

4,0   4,0     Надання дітям-
сиротам та дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування, які 
виховуються у 
прийомних сім’ях та 
ДБСТ, необхідного у 
навчанні 
канцелярського 
приладдя 

 
    
 
 



 4 
  Продовження додатку 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
8. Провести благодійну 

акцію до Дня Святого 
Миколая для дітей, які 
виховуються у 
прийомних сім’ях та 
ДБСТ 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

3,0   3,0     Надання дітям-
сиротам та дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування, які 
виховуються у 
прийомних сім’ях та 
ДБСТ, подарункових 
наборів 

9. До Дня пам`яті, людей 
померлих від Сніду, 
провести 
профілактичну акцію 
"Згадай моє ім`я" 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

3,0   3,0     Зменшення 
поширення 
ВІЛ/СНІДу серед 
молоді, пропагування 
здорового способу 
життя 

10. Провести 
профілактичну акцію 
"Кіровоград - без 
наркотиків" (до 
Міжнародного Дня 
боротьби з незаконним 
обігом наркотиків) 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

6,0   6,0     Провести 
профілактичну акцію 
"Кіровоград - без 
наркотиків" (до 
Міжнародного Дня 
боротьби з 
незаконним обігом 
наркотиків) 

11. Провести благодійну 
акцію «Школяр» для 
дітей із сімей, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

5,0   5,0     Надання дітям, які 
виховуються у сім’ях, 
що опинилися у 
складних життєвих 
обставинах, 
необхідного у 
навчанні, 
канцелярського 
приладдя 
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Продовження додатку 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
12. Провести благодійну 

акцію до Великодня 
для дітей із сімей, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

6,0   6,0     Вручення 
подарункових наборів 
дітям, які 
виховуються у сім’ях, 
що опинилися у 
складних життєвих 
обставинах 

13. Провести святкову 
програму до 
Міжнародного дня 
захисту дітей для 
сімей, які опинились у 
складних життєвих 
обставинах 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

5,0   5,0     Організація 
змістовного дозвілля 
для дітей, які 
проживають в сім’ях, 
що опинилися у 
складних життєвих 
обставинах 

14. Провести святкову 
програму до дня 
Святого Миколая для 
дітей, чиї сім’ ї 
опинились у складних 
життєвих обставинах 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

8,0   8,0     Організація 
змістовного дозвілля 
для дітей, які 
проживають в сім’ях, 
що опинилися у 
складних життєвих 
обставинах, надання 
подарункових наборів 

15. Провести благодійну 
акцію 
«Першокласник» для 
дітей з 
функціональними 
обмеженнями СЗОШ 
№ 1, 2, 3. 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

4,0   4,0     Надання дітям, які 
виховуються у сім’ях, 
що опинилися у 
складних життєвих 
обставинах, 
необхідного у 
навчанні, 
канцелярського 
приладдя 
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Продовження додатку 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
16. Провести фестиваль 

«Повір у себе» для 
дітей з 
функціональними 
обмеженнями 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

5,0   5,0     Організація 
змістовного дозвілля  
та виявлення творчо 
обдарованих дітей з 
функціональними 
обмеженнями 

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

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

2,0   2,0     Пропагування 
волонтерства, 
формування лідерства 
 

18. Супервізійний тренінг 
«Алгоритм дій у 
подоланні складних 
життєвих обставин» 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

3,0   3,0     Удосконалення 
навиків подолання 
СЖО 

19. Тренінг створення 
щасливих сімейних 
відносин 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

2,0   2,0     Підготовка молоді до 
сімейного життя 

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

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

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

21. Провести семінар-
тренінг дитячо-
батьківських відносин 
«Я поряд з тобою» 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
22. Провести тренінг для 

студентської молоді 
«Формування навиків 
самостійного 
розв’язання 
конфліктів» 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

1,0   1,0     Сприяння адаптації 
молоді до соціуму 

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

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

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

24. Акція    «16 днів проти 
насильства» 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

5,0   5,0     Профілактика 
насильства в сім’ ї  

25. До Дня міста провести 
соціальну акцію для 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
виховуються у 
дитячому будинку 
«Барвінок»   

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

4,0   4,0     Організація 
змістовного дозвілля 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

26. Виготовлення та 
розповсюдження 
поліграфічного 
матеріалу з 
профілактики 
негативних явищ 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

5,0   5,0     Профілактика 
негативних явищ на 
території                     
м. Кіровограда 
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Продовження додатку 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
27. Виготовлення та 

розповсюдження 
поліграфічного 
матеріалу з 
пропагування 
розвитку сімейних 
форм виховання дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

2015 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

5,0   5,0     Сприяння охопленню 
сімейними формами 
виховання дітей-сиріт 
та дітей. позбавлених 
батьківського 
піклування 

 Всього:  На 2015 
рік 

 123,000   123,000      

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


