
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про Програму Біляївської об’єднаної територіальної 

громади «Підтримка» на 2018-2020 роки 
 

          Відповідно до  п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“, до Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої 

декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, 

Конституції України законів України «Про охорону дитинства», «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», 

Постанови КМУ від 25.08.2005р № 823, Житлового Кодексу Української 

РСР, розпорядження КМУ від 09.08.2017р № 526-р з метою забезпечення 

конституційного права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування на виховання в сім’ї, підвищення рівня їх соціального захисту та 

забезпечення  житлом молоді - осіб з числа вказаної категорії, Біляївська 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 
          1. Затвердити програму Біляївської  об’єднаної територіальної громади 
«Підтримка» на 2018-2020 роки (додається). 
    
          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію міської 
ради з питань планування, бюджету і фінансів (голова комісії – Волженіна 
Н.Г.) і комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та у 
справах молоді (голова комісії Крачков А.М.). 
 
 
Біляївський міський голова                                                     Бухтіяров М.П. 

 

№502-28/VIІ від 22 грудня 2017 року 

м. Біляївка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до  рішення Біляївської  

міської ради  

                                                              №502-28/VIІ від 22 грудня 2017 року 

                                                                                 м. Біляївка 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

 Біляївської об’єднаної 

територіальної громади «Підтримка»  

на 2018 -2020 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
І.  Паспорт програми Біляївської об’єднаної територіальної 

громади «Підтримка» на 2018-2020 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської 

міської Ради. 

 

2. Підстави до розроблення 

Програми 

Конституції України, Житлового Кодексу Української 

РСР, Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої 

декларації про забезпечення виживання, захисту і  

розвитку дітей, законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», 

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні», постанови КМУ від 25.08.2005р № 

823, Національної стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей, 

затвердженого розпорядженням  КМУ від 09.08.2017р № 

526-р. 

3. Розробник програми відділ у справах сім’ї, молоді та у справах дітей 

управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської 

міської Ради. 

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської 

міської Ради. 

 

6. Учасники програми 

 

 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської 

міської Ради 

7. Термін реалізації програми 2018-2020   роки 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми  

Бюджет Біляївської ОТГ 

Бюджет Одеської області 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів на реалізацію 

 програми, всього (тис. 

грн.), у т.ч.: 
1097,15 

 

кошти місцевого бюджету 1078,15 

Кошти обласного бюджету   19,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання яких спрямована 

Програма, та обґрунтування необхідності їх розв'язання. 
 

               На соціальному обліку Біляївської ОТГ перебуває 66 дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування. З них на даний час 14 

влаштовані до державних  інтернатних закладів та в зв’язку з реформуванням 

системи інституційного догляду та виховання дітей  потребують створення 

умов для виховання в умовах максимально наближених до сімейних. В 

Біляївці на даний час функціонує лище 2 прийомні сім’ї, що не покриває 

існуючої  потреби.  

              На квартирному обліку з числа осіб цієї категорії в Біляївській 

міській раді  

перебуває 32 особи. Згідно вимог ст.ст. 33,34,46 ЖКУ РСР особам з числа 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування позачергово 

надається жиле приміщення у разі відсутності житла або неможливості 

повернення займаного раніше житлового приміщення. На протязі більше 17 

років таке житло державою в Біляївці не придбавалось, відповідно підлягає 

вирішенню питання придбання, (або:   будівництва, реконструкції, ремонту ) 

житла для вищезазначеної категорії.  

             Крім цього постановою КМУ від 25.08.2005р № 823 затверджено 

порядок надання одноразової  допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим  

батьківського піклування, після досягнення  18-річного віку. За даними 

служби у  справах дітей Біляївської райдержадміністрації в 2018 році, 11 осіб 

цієї категорії з Біляївської об’єднаної територіальної громади  досягнуть 18 

років, яким необхідно виплатити допомогу в загальній сумі 19,91 тис. грн; в 

2019 році 9 особам на 16,29 тис грн;  в 2020 році 6 особам на 10,86 тис грн. 

Треба врахувати, що  кількість та суми  можуть змінюватись в зв’язку з 

втратою громадянами відповідного статусу, зміни їх місця проживання, 

самостійного вирішення житлових проблем. 

. 

ІІІ. Мета Програми. 

 

Програма  Біляївської об’єднаної територіальної громади «Підтримка» 

на 2018-2020 роки розроблена з метою створення  умов для максимального 

сприяння соціальній адаптації, соціокультурному розвитку та матеріальної 

підтримки  дітей-сиріт і дітей, позбавлених  батьківського піклування.  

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.  

Обсяги, джерела фінансування. Строки та етапи виконання Програми. 

 

Для досягнення визначеної цією програмою мети необхідно 

забезпечити здійснення організаційних заходів шляхом:  

- забезпечення матеріальної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених  

батьківського піклування після досягнення ними повноліття; 



- придбання житла (або: його будівництва,реконструкції, ремонту ) для 

молоді - осіб з  вищезазначеної категорії; 

- розвиток різних форм  догляду та виховання дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених  батьківського піклування після повернення з державних 

закладів до досягнення ними повноліття; 

- розроблення відповідних положень. 

          

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  

місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування. Обсяги коштів на 

фінансування Програми є орієнтовними і будуть передбачатись в межах 

реального ресурсу бюджету.  

Обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку  1 до 

Програми. 

         Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2018-2020 

років в постійному режимі без поетапного розмежування, враховуючи час 

досягнення повноліття дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими  

батьківського піклування та можливість придбання житла громадою.  

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники. 

  

               Заходи програми наведені у додатку 2. 

                  Виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити  гарантовані 

виплати на час досягнення повноліття дітьми-сиротами і дітьми, 

позбавленими  батьківського піклування, зменшити кількість осіб з цього 

числа, що потребують житла,  а також збільшити кількість дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених  батьківського піклування влаштованих за новими  формами 

догляду та виховання максимально приближених до сімейних. 

 

                                 VІ. Координація та контроль за ходом виконання 

Програми. 

 

Відповідальним виконавцем Програми є управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту Біляївської міської Ради. 

Після закінчення встановленого строку виконання Програми не пізніше 

ніж у двомісячний строк управління складає підсумковий звіт про результати 

її виконання та подає його на розгляд Біляївській міській Раді разом з 

пояснювальною запискою.  
Контроль за виконанням Програми здійснює Виконавчий комітет Біляївської 
міської ради. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснюють 
комісія міської ради з питань з питань планування, бюджету і фінансів  і 
комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та у справах 
молоді . 

 

 

 

 



Додаток 1 

до  Програми 

                                                                                    

 

Прогнозні видатки та терміни виконання Програми  

Біляївської об’єднаної територіальної громади «Підтримка»  

на 2018-2020 роки 

  

Заходи щодо реалізації 

програми 

Сума видатків, тис грн., в т.ч. Очікувані 

результати 2018 2019 2020 всього 

 

Виплата одноразової 

допомоги 

20,00 16,29 10,86 47,15 Матеріальн

а підтримка 

осіб цільової 

категорії 
Придбання житла молоді - 
особам з числа дітей-сиріт 
та дітей ,   позбавлених 
батьківського піклування,   
в т.ч. 
- місцевий бюджет  
- обласний бюджет 

 

198,00 

 

 

 

179,00 

19,00 

300,00 

 

 

 

300,00 

 

300,0 

 

 

 

300,00 

798,00 

 

 

 

779,00 

19,00 

Соціальна 

адаптація 

осіб 

визначеної 

категорії 

Матеріальна допомога по 
догляду та вихованню  
дітей-сиріт та дітей,   
позбавлених (залишених)  
батьківського піклування в 
умовах максимально 
приближених до сімейних 
до досягнення ними 
повноліття 

84,00 84,00 84,00 252,00 Матеріальн

а підтримка 

та створення 

умов для 

соціокультур

ного 

розвитку 

Разом 302,00 400,29 394,86 1097,15  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми 

  

План заходів для реалізації програми 

Біляївської об’єднаної територіальної громади «Підтримка» 

на 2018-2020 р.р. 
 

№ Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний 

структурний 

підрозділ 

1 Поповнення і корегування банку даних 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених  

батьківського піклування, контроль за 

часом настання повноліття  

Постійно Управління освіти, 

сім’ї, молоді та 

спорту   

2 Збір документів, необхідних для 

здійснення виплати, визначення 

порядку виплати, здійснення виплати 

4 квартал 

 кожного року 

Управління освіти, 

сім’ї, молоді та 

спорту   

3 Розробка порядку та підготовка 

документів на придбання (або: його 

будівництва, реконструкції, ремонту ) 

житла молоді - особам з числа дітей-

сиріт та дітей ,   позбавлених 

батьківського піклування 

Січень 2018 Управління освіти, 

сім’ї, молоді та 

спорту 

Юридичний відділ   

4 Придбання (або: будівництво, 

  реконструкцію, ремонт та ін ) житла 

молоді - особам з числа дітей-сиріт та 

дітей ,   позбавлених батьківського 

піклування 

За окремим 

графіком 

За призначенням   

5 Пропаганда сімейних форм виховання, 

розробка порядку догляду та виховання  

дітей-сиріт та дітей ,   позбавлених 

батьківського піклування в умовах 

максимально приближених до сімейних 

Постійно Управління освіти, 

сім’ї, молоді та 

спорту   

6 Розробка порядку та підготовка 

документів по організації догляду та 

виховання  дітей-сиріт та дітей ,   

позбавлених (залишених) без 

батьківського піклування в умовах 

максимально приближених до сімейних  

Лютий 2018 

року 

 

Управління освіти, 

сім’ї, молоді та 

спорту   


