
 

                                                                                   

  

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

тридцять дев’ятої сесії сьомого скликання 

 

 

06 червня 2018 року № 158 

 

 

Про виправлення технічної помилки  

в додатку 3 до Програми соціальної  

підтримки сімей, дітей та молоді  

на 2018 рік 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, враховуючи службовий лист директора Пирятинського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Кабушки Ю.В. від 

02.05.2018 № 113, висновки постійних комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

виправити технічку помилку в додатку 3 до Програми соціальної 

підтримки сімей, дітей та молоді, затвердженої рішенням тридцять другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 331 

(зі змінами, внесеними рішенням тридцять сьомої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 04 квітня 2018 року № 108), виклавши додаток 3 до 

Програми в новій редакції, що додається. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

  



 Додаток 3 

  до Програми 

Напрями діяльності та заходи 

Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2018 рік 

 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік заходів 

програми 

 

 

Строк 

виконання 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансуван 

ня 

 

 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. гривень,  

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення 

соціальної 

роботи із 

сім’ями, 

дітьми та 

молоддю, 

адресність 

та 

доступність 

соціальних 

послуг за 

місцем 

проживання, 

особливо у 

сільській 

місцевості 

та 

віддалених 

районах 

міста. 

 

Утримання 

Пирятинського 

міського центру 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді: 

 

заробітна плата 

 

нарахування на 

заробітну плату 

 

енергоносії 

 

незахищені 

видатки 

(відрядження, 

канцтовари, оплата 

послуг) 

 

 

 

2018 рік 

 

 

Пирятинськ

ий міський 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей 

та молоді  

 

 

Кошти   

бюджету 

міської 

ОТГ 

 

 

 

286,7, в тому 

числі:  

 

 

216,7 

 

47,7 

 

 

14,2 

 

8,1 

 

 

 

Виконання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заходи соціальної 

підтримки сімей, 

дітей та молоді, які 

опинилися в 

складних життєвих 

обставинах, дітей 

та сімей загиблих 

та учасників анти 

терористичної 

операції, 

внутрішньо 

переміщених 

сімей, дітей та 

молоді з 

особливими 

потребами, дітей 

сиріт та дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей з 

багатодітних сімей, 

соціальної 

профілактики, 

розвитку 

волонтерського 

руху в 2017 році: 

 

 

 

2018 рік 

 

Пирятин 

ський 

міський 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей 

та молоді 

  

 

Кошти   

бюджету 

міської 

ОТГ 

 

 

 

66,0 

 

  

 

 

 

Виконання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Здійснення оцінки 

потреб дитини та її 

сім’ї (особи), соц. 

супроводж. ПС та 

ДБСТ, перевірка 

Січень-

грудень 
1,8 



цільового 

використання 

допомоги при 

народженні дитини 

2.2 Навчальний 

семінар ,,Булінг та 

кібербулінг, як 

соціальне явище в 

освітніх 

установах“ 

лютий 1,8 

2.3 Огляд діяльності 

шкільних служб 

порозуміння 

березень 0,8 

2.4 Майстер клас з 

дитячої творчості 

для дітей з 

інвалідністю до 

Великодня 

березень 0,3 

2.5 Конкурс „Молодь 

обирає здоров'я“ 

 березень 1,5 

2.6 Місячник право 

виховної роботи в 

навчальних 

закладах 

 квітень 0,2 

2.7 Участь молоді з 

інвалідністю у 

відкритій обласній 

спартакіаді з 

рекреаційних видів 

спорту в м.Хорол 

травень 1,8 

2.8 Екскурсія до 

Прилуцької 

виховної колонії 

для неповнолітніх 

травень 0,9 

2.9 Спартакіада для 

дітей з 

інвалідністю 

„Повір у себе“ 

травень 0,3 

2.10 Заходи до Дня 

захисту дітей 

травень 4,0 

2.11 Тренінг ,,Базові 

навички медіатора 

шкільної служби 

порозуміння“ 

травень 9,5 

2.12 Участь молоді з 

інвалідністю у 

відкритій обласній 

спартакіаді з 

рекреаційних видів 

спорту в м.Полтава 

травень 4,3 

2.13 Участь молоді з 

інвалідністю у 

Всеукраїнських 

змаганнях зі 

спортивного 

орієнтування в 

м.Лубни 

червень 1,6 

2.14 Регіональний 

фестиваль 

творчості людей з 

інвалідністю 

,,Древній Пирятин“ 

липень 4,4 



2.15 Заходи до Дня 

родини 

липень 1,0 

2.16 Участь молоді з 

інвалідністю у 

Всеукраїнській 

спартакіаді  з 

рекреаційних видів 

спорту в м. 

Семенівка 

серпень 1,7 

2.17 Соціальна акція 

„Школярик“ для 

дітей із сімей, які 

перебувають в 

СЖО, дітей які 

опинилися в СЖО, 

дітей із 

багатодітних сімей 

(5 та більше), які 

йдуть до 1-го класу 

серпень 8,0 

2.18 Участь молоді з 

інвалідністю у 

відкритому 

обласному 

фестивалі  ,,На 

крилах віри“ в 

м.Хорол 

жовтень 2,4 

2.19 Майстер-клас з 

дитячої творчості 

для дітей з 

інвалідністю 

 листопад 0,6 

2.20 Заходи до Дня 

інвалідів 

  листопад 0,6 

2.21 Заходи до 

міжнародного Дня 

волонтерів 

грудень 1,0 

2.22 Акція „Святий 

Миколай – дітям“ 

грудень 14,0 

2.23 Привітання 

новорічними 

подарунками дітей 

з особливими 

потребами 

грудень 3,5 

 Всього:     352,7   

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 

 


