
Додаток  
до Програми соціальної підтримки,  
розвитку та становлення сімей, дітей  
та молоді м. Кіровограда на 2016 рік 

 
 

Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Програми соціальної підтримки, розвитку  
та становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 2016 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. До Дня знань провести 

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

2016 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 

2. Провести заняття груп 
взаємопідтримки для 
прийомних сімей та 
ДБСТ 

2016 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 

 
 



 2 

Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3. Здійснення виїзду 

Мобільної робочої 
групи з метою надання 
практичної допомоги 
сім’ям, які опинилися 
в складних життєвих 
обставинах 
(опікунських, 
багатодітних, 
вимушених 
переселенців, 
учасників АТО, 
сім’ям, де існує ризик 
відмови від 
новонародженої 
дитини, сім’ям, що 
виховують дітей з 
функціональними 
обмеженнями, особам, 
звільненим з місць 
позбавлення волі), 
проведення 
профілактичних рейдів 
"Діти вулиці", 
"Жебрак", “Урок”  
перевірки цільового 
використання коштів 
державної соціальної 
допомоги при 
народженні дитини 

2016 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

29,0   29,0     Перевірка цільового 
використання коштів 
державної соціальної 
допомоги при 
народженні дитини, 
виявлення складних 
життєвих обставин, 
надання комплексу 
соціальних послуг, 
профілактика 
раннього соціального 
сирітства, перевірка 
цільового 
використання коштів 
державної соціальної 
допомоги при 
народженні дитини 
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Продовження додатка 
 

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

програму «Дід Мороз 
вітає!» для підопічних 
дітей та дітей з 
багатодітних сімей, 
сімей вимушених 
переселенців,  
учасників 
антитерористичної 
операції 

2016 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

7,0   7,0     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 

5. Здійснити соціальний 
супровід прийомних 
сімей та ДБСТ 

2016 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, 
перевірка умов 
проживання та 
навчання дітей 
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Продовження додатка 
 

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

благодійну акцію 
«Школяр» для дітей, 
які виховуються у 
прийомних сім’ях та 
ДБСТ 

2016 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 

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

2016 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 

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

2016 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

5,0   5,0     Організація 
змістовного дозвілля 
для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
виховуються у 
прийомних сім’ях та 
ДБСТ  

9. Провести семінар-
практикум «Сучасне 
батьківство: авторитет 
без авторитаризму» 

2016 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

1,0   1,0     Формування 
усвідомленого 
батьківства 
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Продовження додатка 
 

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

акцію «Школяр» для 
дітей із сімей, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах 

2016 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 

11. Провести фестиваль 
«Повір у себе» для 
дітей з 
функціональними 
обмеженнями 

2016 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

5,0   5,0     Сприяння  творчого 
розвитку дітей з 
функціональними 
обмеженнями 

12. Провести тренінговий 
модуль «Адаптація до 
учнівського 
колективу. Готовність 
дитини до шкільного 
навчання» для дітей із 
сімей вимушених 
переселенців, 
учасників 
антитерористичної 
операції 

2016 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

3,0   3,0     Надання допомоги 
батькам та дітям у 
покращенні 
соціально-
психологічної 
адаптації дітей у 
шкільних колективах, 
зниження рівня 
тривоги, страху, 
подолання 
травматичних подій 

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

2016 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 
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Продовження додатка 
 

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

програму до 
Міжнародного дня 
захисту дітей для 
сімей, які опинились у 
складних життєвих 
обставинах  

2016 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

9,0   9,0     Організація 
змістовного дозвілля 
для дітей, які 
проживають в сім’ях, 
що опинилися у 
складних життєвих 
обставинах 

15. Провести тренінг 
моделі подолання 
ПТСР: надання 
допомоги в кризовій 
ситуації 

2016 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

3,0   3,0     Подолання наслідків 
посттравматичного 
синдрому, 
ознайомлення з 
техніками виходу з 
кризи 

16. Провести засідання 
круглого столу «Як 
зупинити насильство з 
боку однолітків в 
учбових закладах 
міста: психологія 
мобінгу» 

2016 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

3,0   3,0     Профілактика 
насильства, 
суіцідальної 
поведінки 
 

17. Тренінг створення 
щасливих сімейних 
відносин. 

2016 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

2,0   2,0     Підготовка молоді до 
сімейного життя 

18. Організувати та 
провести 
волонтерський арт-
десант «Літо 
починається»  

2016 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

9,0   9,0     Організація 
змістовного дозвілля 
та розвиток творчих 
здібностей дітей  

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

2016 рік Відділ  
соціальної 
роботи 

2,0   2,0     Розвиток здібностей 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, з 
прийомних сімей та 
ДБСТ 
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Продовження додатка 
 

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

студентської молоді 
«Формування навиків 
самостійного 
розв’язання 
конфліктів»  

2016 рік Відділ 
соціальної 
роботи 

2,0   2,0     Сприяння адаптації 
молоді до соціуму 

21. Виготовлення та 
розповсюдження 
поліграфічного 
матеріалу з 
профілактики 
негативних явищ 

2016 рік Відділ 
соціальної 
роботи 

10,0   10,0     Профілактика 
негативних явищ на 
території                м. 
Кіровограда 

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

2016 рік Відділ 
соціальної 
роботи 

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

 Всього   123,0   123,0      
 
 
 
Директор Кіровоградського міського центру  
соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді                                                                                                                                                                                      О.Краснокутський                                                           


