
Додаток № 4

до рішення міської ради

від 15.09.2021 № 8/16-5

обласний

бюджет

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.1.3. Створення умов для 

самореалізації дівчат та 

хлопців

1. Організація спільних заходів з  міськими 

дитячими та молодіжними 

громадськими організаціями, 

молодіжними центрами, скаутскими 

клубами, осередками, Міською 

молодіжню радою.

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту
47,000 47,000

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

 200 осіб

2. Організація та участь молоді у заходах 

щодо реалізації молодіжної політики 

(Студентська Веселка, Студентська 

республіка, Молода людина року, 

Молода хвиля, Всеукраїнської програми 

"Поклик степу", День молоді  та інші 

заходи, які належать до компетенції 

сектора).

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

 500 осіб

3. Проведення акцій:                                            

- до Дня бородьби зі СНІДом;                       

- Відповідальність починається з мене;                                                           

- Від Серця до Серця;                                         

- Скажи тютюнопалінню, алкоголю та 

наркотикам "Ні"

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

 1 000 осіб

4. Транспортні витрати на  перевезення 

дитячих, молодіжних організацій, 

скаутів та Міської молодіжної ради, 

учнівської молоді, студентської та 

соціально-активної молоді для участі в 

обласних, Всеукраїнських, Міжнародних 

конкурсах, фестивалях, змаганнях, 

республіках, квестах, тренінгах та інших 

заходах, які належать до компетенції 

сектора

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту
250,000 250,000

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

 400 осіб

5. Виготовлення та розміщення білбордів, 

банерів, соціальної реклами та ін. для 

забезпечення належного рівня 

інформованості населення міста з 

питань, які належать до компетенції 

сектора

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту

кількість 

охоплених осіб 

 1000 осіб

Ціль 2. Якість життята людський розвиток

11. Підтримка сім'ї, дітей та молоді

Держав-

ний

бюджету

місцевих бюджетів
підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника

значення 

показника

№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області 

на період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. Участь та організація  заходів з   

реалізації сімейної політики (День сімї, 

День матері, акції "Допоможи зібратися 

до школи", Молода родина, День 

Святого Миколая та інші заходи, які 

належать до компетенції сектора).

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту

кількість 

охоплених осіб 

 50 осіб

7. Виділення субвенції обласному бюджету 

для виготовлення посвідчень батьків 

багатодітної сімї та дитини з 

багатодітної сімї (при наявності потреби 

в бланках) 2021

Управління сім̓ї, 

молоді та спорту, 

Управління сім’ї, 

молоді та масових 

заходів національно-

патріоричного 

виховання 

облдержадміністрації

16,000 16,000

кількість 

охоплених осіб 

 500 осіб

8. Транспортні витрати на  перевезення 

дітей з багатодітних сімей, багатодітні 

сімї та сімнй СЖО для участі в 

обласних, Всеукраїнських, Міжнародних 

конкурсах, фестивалях, змаганнях, 

республіках, квестах, тренінгах та інших 

заходах, які належать до компетенції 

сектора

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

 100 осіб

9. Придбання житла для багатодітних 

сімей 
2021

Житлово-

комунальний відділ
1 924,060 962,030 962,030

кількість 

охоплених сімей

2 багатодітні 

сім'ї

10 Придбання житла у прийнятих в 

експлуатацію житлових будинках для 

дитячих будинків сімейного типу

2021
Житлово-

комунальний відділ
3 863,252 3 090,552 772,700

11 Проведення інформаційної кампанії 

щодо протидії торгівлі людьми 2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

 100 осіб

12 Проведення інформаційної кампанії 

щодо запобіганню насильству в сімї 2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

100 осіб

13 Проведення інформаційної кампанії 

щодо гендерної рівності та проведення 

заходів з виконання резолюція РБ ООН 

1325 «Жінки, мир, безпека»  

2021
Управління сім̓ї, 

молоді та спорту

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

 100 осіб

14 Нагородження переможців та учасників 

спортивних заходів та заходів 

молодіжної політики
2021

Управління сім̓ї, 

молоді та спорту
20,000 20,000

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

15 Виплата грошової компенсації за 

належні для отримання жилі 

приміщення для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

осіб їх числа (співфінансування)

2021
Покровська міська 

рада
1 234,201 959,901 274,300

кількість осіб, які 

приймуть участь у 

заходах

2 особи

16 Співфінансування на придбання 

автомобілю для дитячого будинку 

сімейного типу 

2021
Покровська міська 

рада
500,000 500,000

кількість 

охоплених 

будинків 

1 будинок 

сімейного типу



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 Субвенція Мирноградської міської 

територіальної громади за надання 

послуг особам, які постраждали від 

домашнього та гендерно зумовленого 

насильства у Службі "Притулок для осіб, 

які постраждали від домашнього 

насильства або насильства за ознакою 

статті" Мирноградського міського 

центру соціальних служб (юридична 

адреса - м. Мирноград, м-н 

"Молодіжний", 37б)

2021
Покровська міська 

рада, УСЗН
100,000 100,000

Всього 7 954,513 5 012,483 2 942,030

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту                                              О. Добровольський

Секретар міської ради                                                                                                                                                                 Н. Іваньо


