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Актуальність розроблення і прийняття Міської програми підтримки сімей 
на 2012 рік (далі – Програма) зумовлена необхідністю реалізації сучасної 
політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного 
розвитку сім'ї, найповнішого виконання сім'єю своїх функцій, підвищення її 
життєвого рівня, посилення ролі сім'ї як первинного осередка суспільства.  

Реалізація Програми регламентується Сімейним кодексом України, 
законами України “Про попередження насильства в сім’ ї”, “Про охорону 
дитинства”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту 
багатодітних сімей”. 
 

Аналіз розвитку галузі за 2011 рік 
 

Сім’я переживає суттєві складнощі: руйнуються сімейні відносини, 
підвищується ризик розлучень, діти вимушені зростати в неповних сім’ях      
з усіма негативними наслідками цього явища, знижуються виховні функції 
сім’ ї, не підтримуються сімейні традиції, загострюється проблема насильства 
в сім’ ї. Стали поширеними деформовані шлюбно-сімейні процеси. Молодь  
не бажає офіційно реєструвати шлюб, народжувати дітей, відкладаючи це    
до кращих часів. Зростає кількість позашлюбних дітей. Сьогодні в нашому 
місті налічується 38790 сімей з дітьми. З них 13363 – неповні сім’ ї,                
413 - багатодітні сім’ ї. 366 сімей, які опинились у складних життєвих 
обставинах, знаходяться на обліку Кіровоградського міського центру 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді, з них 66 сімей перебували під 
соціальним супроводом. 

З метою розвитку сімейних форм виховання в місті створюються  
прийомні сім’ ї. На даний час у 38 прийомних сім’ях виховується 47 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За 9 місяців 2011 року 
усиновлено 63 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування, з них 34 дитини – громадянами України, 20 – іноземними 
громадянами, 9 дітей – одним з подружжя. 

Відділом сім’ ї та молоді створено перший в Україні малокомплектний 
дитячий будинок “Наш дім“ по вул. Героїв Сталінграда, 4-а, розрахований на           
15 вихованців. Збудовано другий корпус на 15 дітей по проспекту 
Комуністичному, 6-а, що розпочав роботу з січня 2011 року. На даний час в 
дитячому будинку виховується 23 дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування.  

Управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради 
забезпечено щорічне проведення двічі на рік медичного обстеження дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Продовжено практику 
безкоштовного обстеження та лікування дітей з малозабезпечених сімей, 
зокрема багатодітних та неповних. Запроваджено медичні огляди пар, які 
вступають до шлюбу. У 2011 році забезпечено 100% медичне обстеження 
дітей шкільного віку. 
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Кіровоградським міським центром соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді, службою у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради проводиться соціальне інспектування та супровід сімей, що 
знаходяться у кризових ситуаціях. З початку року відвідано 366 сімей. 

 
 

Проблеми, невирішені питання 
 
Серед нагальних проблем є: 
низький рівень та якість життя сімей міста; 
недостатній рівень психолого-педагогічної культури молоді у сфері 

сімейних стосунків, готовності молоді до подружнього життя та виконання 
функцій батька і матері; 

недосконала система запобігання насильству в сім’ ї. 
 

 
Цілі і пріоритети на 2012 рік 

 
Мета цієї Програми полягає у створенні правових, соціальних і 

економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї, 
утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально 
благополучної сім'ї, забезпечення виконання сім'єю основних її функцій. 

Пріоритети  Програми: 
підвищення статусу інституту сім’ ї, всебічне зміцнення правових, 

моральних та матеріальних засад сімейного життя; 
удосконалення форм психологічної, юридичної, інших видів допомоги з 

питань шлюбу, сім’ ї та виховання дітей, здійснення інформаційно-
просвітницької роботи з сім’ями, розширення культурних послуг; 

створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до 
подружнього життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури 
громадян; 

надання допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, передусім молодим, багатодітним, неповним; 

попередження насильства в сім’ ї. 
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Заходи щодо підтримки сім’ ї на 2012 рік 

 
1. З метою пропаганди позитивного іміджу сім’ ї та її соціальної 

підтримки проводити інформаційну кампанію щодо популяризації сімейного 
способу життя, формування національних сімейних цінностей, здорового 
способу життя та збереження репродуктивного здоров’я 

 
Відділ сім’ ї та молоді, управління 
освіти, управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді  
 
Протягом року 

 
2. Здійснювати інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на 

подолання гендерних стереотипів щодо розподілу соціальних ролей у сім’ ї 
       

Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради, Кіровоградський міський 
центр соціальних служб для сім’ ї, дітей 
та молоді  
 
Протягом року 

 
3. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи, розповсюджувати 

інформаційно-довідкові матеріали і методичну літературу з метою 
формування культури сімейних стосунків з гуманними принципами 
функціонування, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей 

 
Відділ сім’ ї та молоді, управління 
освіти Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді, служба у справах дітей 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради  
 
Протягом року  
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4. Продовжити формування єдиного обліку багатодітних сімей та сімей, 
які опинилися у складних життєвих обставинах, шляхом ведення банку даних 

       
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради, управління праці та 
соціального захисту населення 
Ленінської та Кіровської районних у 
місті Кіровограді рад, 
Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді  
 
Протягом року  

       
5. Сприяти впровадженню положень, зазначених у Законі України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального 
захисту багатодітних сімей” 

 
Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

       
6. Продовжити роботу з видачі посвідчень батькам і дітям з 

багатодітних сімей 
 

Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
7. Поширювати досвід роботи з відродження та популяризації народних 

традицій, зміцнення української сім’ ї, організовувати заходи етнографічного 
спрямування щодо популяризації народних сімейних обрядів під час 
святкування Дня матері, Міжнародного дня сім’ ї 

        
Відділ культури і туризму, відділ сім’ ї 
та молоді, управління освіти 
Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді 
 
Протягом року 
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8. Організовувати роботу з відродження та збереження національних 
сімейних  традицій і цінностей, брати участь у проведенні Всеукраїнського 
фестивалю сімейної творчості "Родинні скарби України", Всеукраїнського 
фотоконкурсу "Миттєвості сімейного щастя", Всеукраїнського огляду-
конкурсу "Таланти багатодітної родини" 

       
Відділ культури і туризму, відділ сім’ ї 
та молоді, управління освіти 
Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді  
 
Протягом року   

 
9. Забезпечити інформування батьків та надання їм консультаційних 

послуг з метою набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей 
       

Відділ сім’ ї та молоді, управління 
освіти Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді, служба у справах дітей 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року  

 
10. Забезпечити надання соціальних гарантій сім’ям, що виховують 

неповнолітніх дітей, та сім’ям, які беруть на виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

 
Управління праці та соціального 
захисту населення Ленінської та 
Кіровської районних у місті 
Кіровограді рад 

 
Протягом року 
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11. В загальноосвітніх закладах міста проводити виховні заходи спільно 
з батьками учнів, залучати їх до проведення спортивних свят, Днів здоров’я, 
організації дозвілля 

 
Управління освіти  Кіровоградської 
міської ради 
 
Протягом року 

 
12. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед молоді, 

спрямовану на її підготовку до сімейного життя і відповідального 
батьківства, популяризацію здорового способу життя 

 
Відділ сім’ ї та молоді, управління 
освіти, управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді 

 
Протягом року 
 

13. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань 
запобігання насильству в сім’ ї, застосовувати сучасні форми та методи 
роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ ї, та їх жертвами  

      
Відділ сім’ ї та молоді, управління 
освіти Кіровоградської міської 
ради, Кіровоградський міський 
центр соціальних служб для сім’ ї, 
дітей та молоді 

 
Протягом року 

 
14. Продовжити роботу з розвитку мережі дитячих будинків 

сімейного типу та прийомних сімей 
 

Служба у справах дітей 
виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді 

 
   Протягом року 
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15. Здійснювати постійний контроль за цільовим використанням коштів 

при народженні дитини та створенням належних умов утримання та 
виховання дитини 

 
Управління праці та соціального 
захисту населення Ленінської та 
Кіровської районних у місті 
Кіровограді рад, управління 
охорони здоров’я, відділ сім’ ї та 
молоді  Кіровоградської міської 
ради 
 
Протягом року 
 

16. Забезпечити роботу спеціалізованої комісії щодо вирішення спірних 
питань виплати допомоги при народженні дитини 

       
Управління праці та соціального 
захисту населення Ленінської та 
Кіровської районних у місті 
Кіровограді рад, управління 
охорони здоров’я, відділ сім’ ї та 
молоді  Кіровоградської міської 
ради 
 
Протягом року 

17. Здійснювати заходи щодо активного залучення дітей із сімей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, до гурткової роботи у 
позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 

 
Відділ сім’ ї та молоді, управління 
освіти Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді, служба у справах дітей 
виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 

 
Протягом року   

 
18. Сприяти здійсненню заходів з попередження насильства в сім’ ї, 

координувати діяльність кримінальної міліції у справах дітей, служб 
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дiльничних iнспекторiв мiлiцiї, служби у справах дітей, центру соцiальних 
служб для сiм'ї, дiтей та молодi з питань попередження насильства в сім’ ї 

 
Відділ сім’ ї та молоді 
Кіровоградської міської ради 

 
Протягом року 

 
19. Продовжити формування банку даних сiмей, де iснують випадки 

вчинення насильства в сiм'ї 
 

Відділ сім’ ї та молоді 
Кіровоградської міської ради 

 
Протягом року 

 
20.   Сприяти   діяльності   громадських   організацій,   що   працюють   

у   напрямку підтримки сім’ ї 
 

Відділ сім’ ї та молоді 
Кіровоградської міської ради 

 
Протягом року 

 
21. Здійснювати консультативно-організаційні заходи щодо присвоєння 

почесного звання України “Мати-героїня” 
 

Відділ сім’ ї та молоді 
Кіровоградської міської ради 

 
Протягом року 

 
22. З метою шанобливого ставлення до матері проводити вшанування 

матерів-героїнь в День матері 
 

Відділ сім’ ї та молоді 
Кіровоградської міської ради 

 
Протягом року 

 
Необхідний обсяг фінансування на 2012 рік зазначено у додатку до 

Програми (додається). 
 

Начальник відділу сім’ ї та молоді  
Кіровоградської міської ради       Л.Дорохіна                 


