
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого    скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 березня  2021 року  №  5/7 

  с.Боратин    

                                                                     

Про Програму надання одноразової допомоги 

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування після досягнення 18-річного віку на  

території Боратинської сільської ради на 2021-2023 роки 

 

             Відповідно до пункту 22 статті 26  Закону  України „ Про місцеве  самоврядування 

в Україні”,  Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 «Про 

затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» зі змінами,  враховуючи  

пропозиції  постійних комісій сільської ради,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

       1. Затвердити Програму надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території 

Боратинської сільської ради 2021-2023 роки  (Програма додається). 

       2. Постійним комісіям сільської ради розглядати  хід реалізації Програми та вносити 

відповідні пропозиції на  розгляд сесії сільської ради. 

       3. Контроль за  виконанням даного  рішення  покласти на постійні комісії сільської 

ради. 

 

 

Сільський голова                                                                                          Сергій   ЯРУЧИК  

Вікторія Мельник 

 

 

 



                                                                                                                                                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії 

Боратинської сільської ради 

від 24.03.2021 № 5/7 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А  

надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування після досягнення 18-річного віку на території Боратинської сільської 

ради на 2021-2023 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Боратин 

2021 р. 



Зміст 

Розділ І. Загальні положення. 

Розділ ІІ. Мета Програми. 

Розділ ІІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним 

методом. 

Розділ ІV.  Обґрунтування шляхів і завдань розв’язання проблеми. 

Розділ  V. Ресурсне забезпечення Програми.  

Розділ VI.  Перелік заходів і завдань Програми 

Розділ VIІ. Очікувані результати виконання  Програми. 

Розділ VIIІ. Організація управління та контролю за ходом виконання програми. 

Додаток 1. 

Додаток 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

    Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на 

території Боратинської сільської ради на 2021-2023 рік (далі-Прогдама) 

розроблена  відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої 

декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Бюджетного 

кодексу України, Конституції України, Закону України «Про охорону 

дитинства», Закон України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні», враховуючи «Методичні рекомендації щодо 

порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання» (Наказ Міністерства економіки України 04.12.2006 № 367). 

 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

  Метою Програми є створення додаткових умов  у Боратинській сільській 

раді для соціальної адаптації, соціокультурного розвитку та матеріальної 

підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування після 

досягнення ними 18- річного віку. 

 

ІІІ. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОГРАМНИМ МЕТОДОМ 

 

Актуальність розробки даної програми підтверджується постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку 

надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку». 

 За даними служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення 

Боратинської сільської ради, за місцем знаходження обліково-статистичних 

карток дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 

01.01.2021 року перебувають 29 дітей. В 2021 році вісімнадцять років 

виповниться шістьом дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського 

піклування, в 2022 році вісімнадцять років виповниться також шістьом дітям-

сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування а в 2023 році 

вісімнадцять років виповниться сімом дітям-сиротам і дітям, позбавлених 

батьківського піклування. 

 

IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ  



РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

 

    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 18- річного віку; 

- забезпечення контролю, координації, планування та ефективності 

використання ресурсів, необхідних для виконання Програми. 

                 Розмір одноразової допомоги здійснюється у готівковій (грошовій) 

формі на підставі заяви, розпорядження про статус дитини-сироти,  дитини, 

позбавленої батьківського піклування та  паспорта отримувача цієї допомоги. 

Списки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у 

поточному році виповнюється 18 років,  за місцем знаходження обліково – 

статистичних карток таких дітей подає служба у справах дітей, сім’ї та 

соціального захисту населення Боратинської сільської ради.  

 

V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

  Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься за 

рахунок сільського бюджету, а також інших, не заборонених законом 

джерелом. 

  Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених 

рішенням Боратинської сільської ради про бюджет на 2021-2023 рік. (згідно з 

додатком 2) 

   

VI. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ 

 

        Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2021-2023 року 

в постійному режимі без поетапного розмежування, враховуючи час 

досягнення повноліття дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського 

піклування. 

Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування після досягнення 18- річного віку на 

території Боратинської сільської ради заплановано 19 особам у розмірі 1810,0 

гривень кожній. 

Протягом року можливе коригування Програми у разі необхідності. 

Перелік заходів і завдань реалізації Програм наведений Додаток 2 до 

Програми. 

 



VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

У період виконання Програми очікується зниження неактивних проявів 

серед дітей-сиріт  і дітей, позбавлених батьківського піклування, після 

досягнення 18-річного віку, підвищення рівня соціального захисту, 

поліпшення соціопсихологічного стану. 

 

VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює 

виконавчий комітет Боратинської сільської ради. 

Відповідальний виконавець щорічно до 25 грудня інформує сільську 

раду про хід виконання цієї Програми.  

У випадку необхідності внесення змін протягом терміну виконання 

Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та 

вносить їх на розгляд сесії сільської ради. 

 

 

Начальник служби                                                              Вікторія МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми 

 

ПАСПОРТ 

Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку 

на території Боратинської сільської ради на 2021-2023 рік 

 

1. Ініціатор розробки Програми 

 

Служба у справах дітей, 

сім’ї та соціального захисту 

населення Боратинської 

сільської ради. 

 

2. Підстава для розробки Програми 

 

Конвенція ООН про права 

дитини, Всесвітня 

декларація про забезпечення 

виживання, захисту і 

розвитку дітей, Конституція 

України, ст.91 Бюджетного 

кодексу України, ст.27 

Закону України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України 

«Про охорону дитинства», 

Закону України «Про 

сприяння спільного 

становлення та розвитку 

молоді в Україні» 

3. Замовник Програми 

 

Боратинська сільська рада 

 

4. Розробник Програми 

 

Служба  у справах дітей, 

сім’ї та соціального захисту 

населення Боратинської 

сільської ради. 

 

5. Головний розпорядник коштів 

 

Боратинська сільська рада. 

6. Відповідальний виконавець 

  

Служба  у справах дітей, 

сім’ї та соціального захисту 

населення Боратинської 

сільської ради. 



 

7. Терміни реалізації програми 

 

2021-2023 рік 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні Програми 

Місцевий бюджет. 

9. Орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Прогрими усього, тис.грн. 

 

34 390  

10. Основні джерела фінансування 

 

Фінансування 

здійснюватиметься за 

рахунок  місцевого бюджету 

та інших джерел, не 

заборонених законодавством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми 

 

ПЕРЕЛІК 

завдань і заходів реалізації Програми надання одноразової допомоги 

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після 

досягнення 18-річного віку на території Боратинської сільської ради на 

2021-2023 рік 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу і 

завдання 

Термін 

виконання 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування, 

(тис.грн.) 

1 2 3 4 

1. Надання одноразової допомоги 

дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського 

піклування після досягнення 

18-річного віку на території 

Боратинської сільської ради 

Протягом 

 2021 року 

10 860 

2022року 10 860 

2023 року 12 670 

 Разом:  34 390 

 

 

 

Начальник служби                                                               Вікторія МЕЛЬНИК 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               


