
V. Напрями діяльності та заходи програми  
 

 

№ 

п/п Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

 

Очікуваний 

результат 

 всього 2014  2015  2016   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Забезпечення 

підвищення 

престижу сім’ї та 

утвердження 

пріоритетності 

сімейних цінностей 

Проводити інформаційно-профілактичні заходи, 

спрямовані на підготовку молоді до самостійного 

життя, формування відповідального батьківства, 

створення позитивної моделі сім’ї, профілактики 

жорстокого поводження в родинах тощо. 
 

Щороку Управління 

соціального захисту 

населення, сектор 

молоді та спорту 

райдержадміністрації, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді,  

Районний 

бюджет 
1.4 0.3 0.5 0.6 видання 

щорічних 

інформаційних  

буклетів  

 

Проводити святкові заходи (День сім’ї, День 

матері, День Св. Миколая тощо) культурологічні, 

благодійні та соціальні акції з питань сім’ї та 

дітей, популяризації народних сімейних обрядів, 

звичаїв, традицій. Придбання новорічних 

подарунків дітям з багатодітних сімей, в яких 

виховується п’ять і більше дітей. 
 

Щороку Управління 

соціального захисту 

населення, сектор 

молоді та спорту, 

відділи освіти, 

культури та туризму, 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

виконкоми сільських, 

селищних  рад 

Районний 

бюджет, 

 

Сільські, 

селищні 

бюджети 

 

48,0 

 

 

16,8 

15,0 

 

 

4,8 

16,0 

 

 

4,8 

17,0 

 

 

7,2 

 

 

проведення  

заходів 

щороку, 

залучення 

населення до 

участі у 

заходах 

щороку 

 

 

 

 Забезпечувати участь у регіональному етапі 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Таланти 

багатодітної родини» та обласному фестивалі 

сімейної творчості «Родинні скарби 

Кіровоградщини» 

 

щороку Управління 

соціального захисту 

населення, сектор 

молоді та спорту 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

6 2 2 2  

 

 



 

 Впроваджувати в навчальний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок 

годин варіативної складової навчальних планів 

комплекс програм сімейного виховання (для учнів 

8-9 класів), рекомендованих Міністерством освіти 

і науки України 

 

 Відділ освіти Не потребує 

додаткового 

фінансування 

     

Проводити засідання за круглим столом, семінари, 

спрямовані на збереження та популяризацію 

національних культурних сімейних цінностей, 

підтримки сім’ї, підвищення престижу та 

соціального захисту багатодітних сімей, 

планування сім’ї 

 Управління 

соціального захисту 

населення, сектор 

молоді та спорту, 

відділи освіти, 

культури та туризму, 

служба у справах 

дітей. відділ охорони 

здоров’я 

райдержадміністрації 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

виконкоми сільських, 

селищних  рад 

 0,3 0,1 0,1 0,1  

3. 

 

 
Підвищення ролі 

батька у вихованні 

дитини 

Проводити інформаційно-просвітницьку 

кампанію, семінари та тренінги з метою розвитку 

та підтримки сім’ї, спрямованої на збереження 

орієнтації населення на сімейний спосіб життя;      

підвищення ролі батька у вихованні дітей, 

популяризації моделі «доброго батька» 

Щороку Управління 

соціального захисту 

населення, сектор 

молоді та спорту, 

відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Районний 

бюджет 

0,6 0,2  0,2 0,2  проведення не 

менше 10 

заходів 

щороку 

Проводити заходи до Всеукраїнського свята "День 

батька" 
Щороку Управління 

соціального захисту 

населення, сектор 

молоді та спорту, 

відділи освіти, 

культури та туризму 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 
1,8 0,6 0,6 0,6  охопити 

заходами членів 

сімей  

 



4. 

Підвищення рівня 

народжуваності 
Проводити у загальноосвітніх закладах заняття з 

питань статевого виховання учнів 
Постійно Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Не потребує 

фінансування 
- - - - охопити 

заняттями не 

менше 50% 

старшокласник

ів щороку 
Проводити заходи, культурологічні акції з питань 

підтримки багатодітних сімей, матерів, яким 

присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" 

Постійно Управління соціального 

захисту населення, 

сектор  молоді та 

спорту, служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

виконкоми місцевих рад 

Районний 

бюджет 

 

 

 

Бюджети 

сільських, 

селищних рад 

7 

 

 

 

 

0,3 

2 

 

 

 

 

0,1 

2 

 

 

 

 

0,1 

3 

 

 

 

 

0,1 

охопити заходами 

населення 

 

Надавати консультативну допомогу з питань 

ефективного планування сім’ї 

Постійно Районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

відділ освіти, відділ 

охорони здоров’я 

райдержадміністрації 

Не потребує 

фінансування 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

охопити 

послугами  

максимальну 

кількість молоді 

 

Розробляти та поширювати інформаційні 

матеріали для населення щодо пільг для сімей з 

дітьми, дітям-інвалідам тощо 

Постійно Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації,ра

йонний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

Районний 

бюджет 
0,8 0.2 0.3 0,3  видання 

листівок та 

буклетів 

6. 

Сприяння 

активізації місцевих 

громад щодо 

соціальної 

підтримки сім’ї 

Проводити заходи щодо активізації ролі громади з 

питань підтримки сім’ї та дітей 
Щороку сектор   молоді та 

спорту 

райдержадміністрації,  

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

виконкоми місцевих рад 

Не потребує 

фінансування 
     залучення до 

заходів 

населення 

району 

Продовжити роботу щодо закріплення 

підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності за багатодітними сім’ями, які виховують 

шість і більше неповнолітніх дітей та потребують 

підтримки, з метою надання їм всебічної допомоги 

Постійно Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації, 

сільські, селищні ради 

Не потребує 

фінансування 
     Матеріальна 

допомога 

багатодітним 

малозабезпечени

м сім’ям 



7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

Забезпечення 

належних умов для 

запобігання 

насильству в сім’ї 

 

 

 

Проводити інформаційно-просвітницькі заходи, 

навчальні семінари щодо протидії насильству в 

сім’ї 

Щороку Управління 

соціального захисту 

населення, сектор  

молоді та спорту, 

відділ освіти, служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

виконкоми місцевих 

рад 

Районний 

бюджет 
6 2 2 2   

Забезпечити проведення корекційної роботи з 

особами, які вчинили насильство в сім’ї, та з 

жертвами домашнього насильства 

Постійно Управління 

соціального захисту 

населення, сектор 

молоді та спорту, 

відділ освіти, служба у 

справах дітей, 

райдержадміністрації, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

РВ УМВС України  в 

Кіровоградській 

області, виконкоми 

сільських, селищних 

рад 

Районний 

бюджет 
1,8 0,6 0,6 0,6   

Забезпечити діяльність гарячих ліній з 

консультування у випадках насильства в сім’ї 
Постійно Управління 

соціального захисту 

населення, сектор  

молоді та спорту, 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

РВ УМВС України в 

Кіровоградській 

області, виконкоми 

сільських, селищних 

рад 

Не потребує 

фінансування 

- - -  - надання 

екстреної 

допомоги з 

питань 

насильства  

 

 

 

 

 



Забезпечити роботу з сім’ями, у яких проживають 

діти, які опинились у складних життєвих 

обставинах шляхом здійснення перевірок умов 

проживання в цих сім’ях. У разі виявлення у сім’ї 

умов, загрозливих для їх життя і здоров’я, негайно 

вживати заходи щодо вилучення дітей з 

несприятливого середовища 

Постійно Управління 

соціального захисту 

населення, відділ 

освіти, служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

виконкоми місцевих 

рад 

Не потребує 

фінансування 

      

 

 

Забезпечити роботу шкільного психолога з дітьми, 

які опинились у складних життєвих обставинах, 

ведення внутрішнього обліку дітей, які 

потребують посиленої уваги з боку педагогічного 

працівника, соціального педагога, інформування 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді про виявлення сімей, які опинились у 

складних життєвих обставинах. 

постійно Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

виконкоми сільських, 

селищних рад 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

      

Проводити рейди з метою виявлення сімей, у яких 

проживають діти, які опинились у складних 

життєвих обставинах 

постійно Управління 

соціального захисту 

населення, відділ 

освіти, служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

РВ УМВС України в 

Кіровоградській 

області, виконкоми 

сільських, селищних 

рад 

1,8 0,6 0,6 0,6    



 

 

 

Забезпечити постійну роботу серед молоді з пропаганди 

здорового способу життя, профілактики алкоголізму, 

наркоманії, токсикоманії, СНІДу, туберкульозу, щодо 

питань відповідального батьківства та підтримки сім’ї, 

профілактики захворювань репродуктивної системи, 

планування сім’ї та безпечного материнства 

 

 

 

постійно 

Управління 

соціального захисту 

населення, сектор 

молоді та спорту, відділ 

освіти, служба у справах 

дітей, відділ охорони 

здоров’я 

райдержадміністрації, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді,  

виконкоми сільських, 

селищних рад 

 

 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 


