
Додаток 
до Міської програми 
підтримки сімей на 2011 рік

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми підтримки сімей на 2011 рік

Фінансове забезпечення (тис.грн.)
у тому числі за рахунок

Місцевого бюджету№
з/п

Зміст  заходу
Термін
вико-
нання

Виконавці

Всього за 
рахунок 

усіх 
джерел 

фінансу-
вання

Держав-
ного 

бюджету

Облас-
ного 

бюджету
Загаль-

ний фонд

Спеціа-
льний 
фонд

Інших 
джерел 
фінан-

сування

Результат
впровадження

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Загальноміські освітньо-виховні 
та культурологічні заходи

35,00 35,00

1.1 Освітньо-виховні заходи 19,00 19,00

1.1.1

проведення інспектування 
багатодітних, соціально 
неспроможних сімей, прийомних 
сімей, дитячих будинків сімейного 
типу

3,00 3,00

1.1.2

вшанування жінок, яким 
присвоєно почесне звання України 
“Мати-героїня” та багатодітних 
матерів до Дня матері  

1,50 1,50

1.1.3
заходи  з багатодітними сім’ями до  
Дня сім’ї

2011 
рік

Відділ сім’ї 
та молоді 
гуманітар-

ного 
департа-

менту

2,00 2,00

Зміцнення української 
сім’ї, виховання 
підростаючого 
покоління, 
відновлення та 
збереження сімейних 
традицій



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.4
міський конкурс “Дитина року -
2011”

2,00 2,00

1.1.5

просвітницькі заходи (семінари, 
тренінги) з питань гендерної 
рівності та протидії торгівлі 
людьми

0,5 0,5

1.1.6
дитяча правова гра до 
Міжнародного дня захисту прав 
дітей “Мої права та обов’язки”  

0,50 0,50

1.1.7
День першокласника - придбання 
наборів школяра для дітей 
пільгових категорій

6,00 6,00

1.1.8
сімейна правова гра до Дня прав 
людини “На скільки добре ми 
знаємо свої права та обов’язки”

0,50 0,50

1.1.9
спільні заходи та допомога у 
реалізації програм  громадських 
жіночих та дитячих організацій  

3,00 3,00

1.2 Культурологічні заходи 16,00 16,00

1.2.1
святкова програма для 
багатодітних сімей “Різдвяні 
зустрічі”

1,50 1,50

1.2.2
спортивний конкурс “Разом з 
татом - до перемог!” до Дня 
захисника Вітчизни

2,00 2,00

1.2.3
заходи, присвячені Міжнародному 
жіночому дню, мистецький 
конкурс “У творчості моя сила”

1,00 1,00

1.2.4
фестиваль сімейної  та дитячої 
творчості “Таланти твої, Україно!”

2,00 2,00

1.2.5
заходи, присвячені Міжнародному 
дню захисту дітей

2011 
рік

Відділ сім’ї 
та молоді 
гуманітар-

ного 
департа-

менту

3,50 3,50

Зміцнення української 
сім’ї, виховання 
підростаючого 
покоління, 
відновлення та 
збереження сімейних 
традицій



3
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1.2.6

комплекс заходів за участю 
молодих сімей, в тому числі 
міський конкурс “Молода сім’я -
2011”

2,50 2,50

1.2.7 новорічні  заходи для дітей

2011 
рік

Відділ сім’ї 
та молоді 
гуманітар-

ного 
департа-

менту 3,50 3,50

Зміцнення української 
сім’ї, виховання 
підростаючого 
покоління, 
відновлення та 
збереження сімейних 
традицій

ВСЬОГО: 35,00 35,00

Директор гуманітарного департаменту-
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради           Л.Андреєва


