
ПРОЄКТ  

                                                            
 

УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

(третьої  сесії восьмого скликання) 
 

від 11лютого  2021 року  

м. Городня 

 

Про затвердження Програми  

культурної та соціальної підтримки  

багатодітних,  малозабезпечених сімей, 

а також сімей, що потрапили у складні  

життєві обставини на 2021- 2025 роки 

на території  Городнянської міської ради 

 

З метою створення системи комплексного забезпечення державної сімейної 

політики, відповідно до Закону України «Про культуру», керуючись  ст. 26 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Городнянська  

міська рада вирішила: 

1. Затвердити Програму культурної та соціальної підтримки багатодітних,  

малозабезпечених сімей, а також сімей, що потрапили у складні життєві 

обставини на 2021- 2025 роки на території Городнянської міської ради (далі - 

Програма), (що додається). 

2. Координацію роботи щодо забезпечення виконання Програми покласти на 

відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Городнянської міської ради. 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію міської 

ради охорони здоров’я та соціального захисту населення . 

   

 Міський голова                                                   Андрій БОГДАН 

 

 

 

 

 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/z970280?ed=2017_11_14&an=145
https://ips.ligazakon.net/document/view/z970280?ed=2017_11_14&an=145


Додаток   

 до рішення  трєтьої  сесії   

восьмого скликання 

Городнянської міської ради  

від  11.02.2021 року 

 «Про затвердження «Програми 

культурної та соціальної підтримки   

багатодітних,  малозабезпечених сімей, 

а також сімей, що потрапили у складні 

життєві обставини на 2021- 2025 роки» 

на території Городнянської міської 

ради 

 

 

 

ПРОГРАМА 

культурної та соціальної підтримки   багатодітних,  малозабезпечених сімей, 

а також сімей, що потрапили у складні життєві обставини на 2021- 2025 роки 

на території Городнянської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Городня 

2021 р. 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
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ІІІ. Мета Програми 

ІV. Завдання та заходи Програми 

V. Джерела фінансування Програми 

VІ. Очікувані результати виконання Програми 

VІI. Управління та контроль за ходом виконання Програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту 

Городнянської  міської ради 

3. Розробник Програми 
Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту 

Городнянської  міської ради 

4. 

Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту 

Городнянської  міської ради 

5. Учасники Програми 

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту 

Городнянської  міської ради,  громадські та 

волонтерські  організації 

6. Термін реалізації Програми  2021 - 2025 роки 

7. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього  

 Не потребує фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городня - 2021 рік 
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ІІ. Загальні положення 

Передумовою розробки «Програми культурної та соціальної підтримки   

багатодітних,  малозабезпечених сімей, а також сімей, що потрапили у 

складні життєві обставини на 2021- 2025 роки на території Городнянської 

міської ради» стало збільшення кількості молодих сімей та сімей з дітьми, які 

потрапляють у складні життєві обставини, які потребують соціально-

культурної  підтримки. 

 Підписавши Конвенцію ООН про права дитини, Україна взяла на себе 

зобов’язання по створенню необхідних умов з метою реалізації цих прав, 

формуванню комфортного й доброзичливого для життя дітей середовища, по 

пріоритетному врахуванню інтересів підростаючого покоління при прийнятті 

рішень. Ці зобов’язання є безумовним пріоритетом діяльності центральних та 

регіональних органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування. 

Зміст «Програми культурної та соціальної підтримки  багатодітних,  

малозабезпечених сімей, а також сімей, що потрапили у складні життєві 

обставини на 2021- 2025 роки на території Городнянської міської ради» 

опирається на вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду у формуванні 

політики захисту прав дітей, рекомендації експертів Дитячого фонду ООН 

ЮНІСЕФ. Особлива увага приділяється застосуванню новітніх ефективних 

технологій соціально-культурної роботи, що припускають опору на власну 

активність людей, надання їм права брати участь у вирішенні своїх проблем 

поряд з фахівцями, залучення сучасних інформаційних технологій, пошук 

нестандартних рішень. 

 

ІІІ. Мета Програми 

Мета «Програми культурної та соціальної підтримки  багатодітних,  

малозабезпечених сімей, а також сімей, що потрапили у складні життєві 

обставини на 2021- 2025 роки на території Городнянської міської ради»  – 

формування та реалізація соціально-економічної, інформаційно-культурної й 

інфраструктурно-технологічної політики, спрямованої на комплексне 



забезпечення прав і інтересів сімей, створення найкращих умов для життя й 

розвитку кожної людини. 

ІV. Завдання та заходи Програми 

1.  Всебічна інформаційно-культурна  підтримка родин. 

2. Забезпечення прав, інтересів і потреб розвитку кожної родини в 

культурному середовищі. 

3. Ефективна соціалізація підростаючого покоління за допомогою його 

включення в суспільно значиму діяльність. 

4. Соціальна та культурна підтримка й адаптація сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, дітей, які проживають у соціально- 

неблагополучних родинах. 

5. Забезпечення надання інформаційної підтримки за принципом 

налагодження співпраці установ, що надають соціальну підтримку, з 

територіальною громадою, освітніми закладами, закладами охорони 

здоров’я, громадськими та волонтерськими організаціями. 

V. Джерела фінансування Програми 

        Заходи програми не передбачають залучення бюджетних коштів, 

здійснюються за рахунок співпраці з  громадськими та волонтерськими 

організаціями, виходячи з їх  фінансових можливостей, а також інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством. 

VІ. Очікувані результати виконання Програми 

 Виконання програми дасть змогу: 

- покращити подальший соціально - культурний розвиток громади; 

- надати інформаційну підтримку багатодітним, малозабезпеченим сім′ям, а 

також сім′ям, що потрапили у складні життєві обставини, а саме сприяти 



організації та  проведенню інформаційно - просвітницьких заходів на 

території Городнянської міської ради; 

- підвищити інтерес громадян до участі в заходах, щодо підтримки соціально 

незахищених родин. 

VІI. Управління та контроль за ходом виконання Програми 

Головним виконавцем Програми є Відділ культури, сім’ї. молоді та спорту 

Городнянської міської ради. 

Контроль за її виконанням здійснює виконавчий комітет міської ради. 

 

 

 

 


