
I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

2.

;J.

Iнiцiатор розробки
Ппогпами

Управлiння освiти Вишневоi мiсъкоi ради

Пiдстава для розробки Програлли Ко"ве"Й ООН про права дитиIIи, Всесвiтня

декларацiя про забезпечення виживання,

захисту i розвитку дiтей, Конституцiя Украiни,
ст.91 Бюджетного кодексу Украiни, ст. 27

Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в

YKpaiHi>, Закон УкраiЪи <Про охорону

Заirловник Програми Управлiння освiти ВишнgрФ_rиlgькоi ради

4. Розробник Програми Упразлiння освiти Вишневрirпr19!щоi ради

5. Вiдповiдальний виконавець Управлiння освiти Вишневоi MicbKoi ради

6. Учасники Програlrли Вишнева MicbKa рада, Управлiння освiти
Вишневоi MicbKoi ради, Служба у справах дiтей
та ciM'i Вишневоi MicbKoi ради, навчальнi

заклади
,7. Тепмiни реалiзацiТ Програми 2022 - 2025 piK

8. Перелiк мiсцевих бюджетiв, якi
беруть rIасть у виконаннi
Програми

ВЙджет Вишневоi MicbKoi територiальноi
громади

9. Орiентовний обсяг фiнансових
pecypciB, необхiдних дJIя реалiзацii
Програми усього, грн. :

23 530,00

у тому числi бюджет Вишневоi
мiськоi територiальноi громади

10. OcHoBHi джерела фiнансування Фiнансування здiйснюватиметься за рахуЕок
бюджету ВишневоТ MicbKoi територiальноi
громади, в межах його фiнансових
можливостей та iнших джерел, не заборонених
закоЕодавством

I. зАгАjьнI положЕнFUI
Програма надання одноразовоi державноi соцiапъноi допомоГи ДiТЯМ-

сиротам i дiтям, позбавленим батъкiвського пiклування пiсля досягнення 18-

рiчного BiKy Вишневоi MicbKoi територiальноТ |ромади на 2022 - 2025 PiK
(д-i - Програма) розроблена вiдповiдно до Конвенцii оон про права

дитини, Всесвiтнъоi декларацii про забезпечення виживання, захисТУ 1

розвиткУ дiтей, БюджетНого кодексу Украiни, Конституцii Украiни, Закону

падання одноразовоi допомоги
батькiвського пiклуванЕя пiсля досягнення

)о( cecii
ради VIII скликрння
l22 ро*у J\Ъl-СЩfi8 "4З

позбавленим

MicbKoi територiальноi громади нл 2022-2025 роки



Украiни кПро мiсцеве самоврядування в УкраiнЬ>, Закону УкраТни оПро
охорону дитинствa)).

Актуальнiсть розробки даноi Програми пiдтверджуетъся постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25.08.2005 Ns 823 <Про затвердження
Порядку надання одноразовоi допомоги дiтям-сиротам i дiтям, позбавленим
батькiвсъкого пiклування, пiсля досягнення 1 8-рiчного BiKy>>.

II. МЕТА I ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Програму надання допомоги дiтям-сиротам i дiтям, позбавлених

батькiвського пiклування, яким виповнипосъ 18 poKiB, розроблено з метою
соцiалъно-правового захисту дiтей даноi категорii.

Завдання Програми:
- Виплата одноразовоi грошовоi допомоги дiтям-сиротам та дiтям,

позбавленим батькiвського пiклування, яким виповнюетъся 18 poKiB;
- Створення банку даних про дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених

батькiвсъкого пiклування, яким виповнюеться 18 poKiB в единiй
iнформацiйно-аналiтичнiй системi <.Щiтш.

III. РЕАЛIЗАЦIЯ ПРОГРАМИ
3.1. Служба у справах дiтей та ciM'i складае сlrиски дiтей-сирiт i дiтей,

позбавлених батькiвського пiклування, яким у поточному роцi виповнюеться
18 poKiB, за мiсцем знаходження облiково-статистичних карток таких дiтей, i
подае в Управлiння освiти. У списках з€внача€ться прiзвище, iм'я, по
батъковi дитини, число, мiсяць, piK народженIuI, постiйне мiсце проживання.

У разi перемiщення дитини-сироти або дитини, позбавленоi
батькiвського пiклування, якiй у поточному роцi виповнюеться 18 poKiB, з
тимчасово окупованоi територii УкраiЪи або району бойових дiй, Служба у
справах дiтей та ciM'i за мiсцем ii виявлення вкJIючае таку дитину до
зzLзначеного списку для отримання однорzвовоi допомоги.

3.2. Службою у справах дiтей та ciM'i надсилаетъся дiтям-сиротам i
дiтям, позбавленим батькiвського пiкlryвання повiдомлення iз зазначенням
строку, протягом якого можна отримати однор€Lзову допомогу, та адреса
Управлiння освiти.

3.3. Управлiння освiти здiйснюс виплати дiтям за зазначеним списком,
згiдно поданих заяв та документiв (ID-KapTKa (паспорт), iдентифiкацiйний
код, даннi банкiвського рахунку).

З.4 У разi неотримання з будь-яких причин дитиною одноразовоi
допомоги в установлений строк вона може бути виплачена впродовж трьох
poKiB.

Ш. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛrГХIВ I ЗАСОБIВ
РОЗВЯЗАНIUI IIРОБЛЕМИ

дOсягнення визначенOi цiею tIрOграмою мети необхiдноДпя
забезпечити здiйснення органiзацiйних заходiв шляхом :



- забезпеченнrI матерiалъноi пiдтримки дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених

батькiвсЬкогО пiклуваНня пiслЯ досягнення ними 18-рiчного BiKy;

- забезПеченнЯ контролЮ, координацii, плануваншI та ефективного

використання pecypciB, необхiдних для виконання Програми.
Розмiр одноразовоi допомоги встановлюстъся Кабiнетом MiHicTpiB

Украiни. Виплата однорЕlзОвоi допоМоги здiйСнюетьсЯ у безготiвковiй формi

"u 
пiд.ru"i заявИ та паспорта отримувача цiеi допомоги. Списки дiтей-сирiт i

дiтей' позбавлених батькiвсъкого пiклування' яким У поточному Роцi
виповнЮеться 18 poKiB, подас Служба у справах дiтей та ciM'i Вишневоi

MicbKoi ради.

V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНFUI ПРОГРАМИ
Фiнансування Програми здiйснюватиметъ ся зарахунок коштiв бюджету

Вишневоi MicbKoT територiальноi цромади, в меж€ж видаткiв, ЗаТВерДЖеЕИХ На

вiдповiдний piK.

VI. ПЕРЕЛIК ЗАХОДIВ I ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
Виконання Програми передбачаеться здiйснити протягом 2022 - 2025

poKiB в постiйному режимi без поетапного розмежуваннrI, враховУюЧИ ЧаС

досягнення повнолiття дiтъми-сиротами i дiтъми, позбавленими
батъкiвського пiклування. Обсяг коштiв може бути змiнений вiДпОВiДНО ДО

кiлъкостi дiтей.
надання одноразовоi допомоги здiйснюсться дiтям-сиротам i дiтям,

позбавленим батъкiвського пiклування пiсля досягнення 18-рiчного BiKy На

територii Вишневоi мiсъкоi ради в розмiрi, 1810 грн кожному.

Орiентовний обсяг
коштiв, якi
проIIонуеться
з€tлу{ити на
виконаннrI
Програми, грн.

Витрати на виконання Програми

2022 202з 2024 2025 Всього
2022-2025

Обсяг pecypciB,

усього, у тому
числi:

9050,00 1810,00 3620,00 9050,00 23 530,00

бюджет ВишневоТ
MicbKoi
територiальноi
громади



VII. ОЦКУВАНI РЕЗУjЬТАТИ ВИКОНАНFUI ПРОГРАМИ
У перiод виконання Програми очiкуетъся зниження негативних проявiв

серед дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвсъкого пiклування, пiспя

доЪ".".""" 18-рiчногО BiKy, пiдвищення рiвня соцiалъного захисту,

полiпшення соцiопсихологiчного стану.

VIII. ОРГАНIЗЩIЯ УПРАВЛIННrI ТА КОНТРОЛЮ
ЗА ХОДОМ ВИКОНАНЕUI ПРОГРАМИ

виконавчий koMiTeT Вишневоi Micbkoi ради контролюе стан виконання

програми. Реалiзацiя Програми здiйснюстъся шляхом виконання заходiв

Програми.
Вiдповiдалъним виконавцем Програми е Управлiння

MicbKoi РаДи, органiзацiйний супровiд та координацiя
виконання Програми здiйснюеться Службою f._Qправах
Вишневоi MicbKoi ради.

Мiськи Iлля ДIКОВ

освiти Вишневоi
дiяпьностi щодо
дiтей та ciM'i


