
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г І 
Про затвердження міської Програми підтримки сім'ї 

на період до 2010 року 

-

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 
19.02.2007року N!! 244 "Про затвердження державної програми підтримки 
сім'ї на період до 2010 року", керуючись пунктом 22 cTaтri 26 Закону Украіни 
"Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів і цін, та постійної комісії з гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму підтримки сім'ї на період до 2010 року (далі
Програма), що додається. 

2. Відділу у справах сім'ї та молоді надавати пропозиції фінансовому 
управлінню про фінансування цієї програми при формуванні бюджету міста 
на відповідний період. 

з. Відділу у справах сім'ї та моло~і забезпечити .координацію зах?ді~ 
щодо виконання Програми і щорічно ІНформувати МІСЬКУ раду про ХІД 11 

виконання до 25 січня. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Шестопал л.п. 

МіСЬКИЙ голова 

М.Бровари 

від -'#"'&/.1 ~ 
Н!! &19-.11'-О:Г 

В.О.Антоненко 

., .. .. :.:' .. ' ~ : , 
'L" т: •• ' .... • \ • '.,.. . 

ЗА Т .&po8.pt:Ьd dpукщж". 2005 Р. з ..... Nl155.:юoD 



ПОДАННЯ: 
Начальник відділу . 
у справах сім'ї та МОЛОДІ 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управління 

Виконуюча обов' язки . . 
начальника юридичного ВІДДШУ -

головний спеціаліст юридичного відділу 

о--у

~-p'-L....:..-_-- Т.М. КОВкрак 

~f-----
І .В. Сапожко 

~~п. Шестоnaп 

~.M. 3сленсьп 

$~ Т.М. Чепіга 
Начальник загального відділу ~ ~~Л.І.гнатюк 

Голова постійної комісії з питань . 
соціально - економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін 

Голова постійної комісії з . 
гумаштарних питань 

---tf--6:~--- А.В. КривонОС 

OOO~47 



3АТВЕРД>КЕНО: 
Рішення 
Броварської міської ради 
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Програма підтримки сім'ї 
на період до 2010 року 



І. Актуальність програМl1 

у ХОДІ економічного' . . . І СОЦІального реформування з'явився ряд 
несприя:ливих фаКТОРІВ, ЯКІ негативно впливають на становище сімей. 
ПереДУ~IМ ~e ~то~ує:.ься демографічної ситуації, репродуктивного здоров'я, 
еКОНОМІКИ СІмеи, ~Імеиного безробітгя, виховання дітей у сім'ї та їх навчання. 
Потребую.ть розв язання ,проблеми професійної підготовки, продуктивної 
заЙНЯТОСТІ, охорони здоров я, соціального забезпечення. 

~альність РОЗ~?блення і Прийнятгя цієї Програми зумовлена 
неоБХІДНІСТЮ аКТИВІзаЦll зусиль виконавчих органів міської ради та 
громадськості міста у сфері створення сприятливих умов ДJIJI всебічного 
розвитку сім'ї та кожного з ії членів, найповніmого виконання сім'єю своїх 
функцій, підв~щення ії жипєвого рівня, посилення ролі сім'ї як первинного 
осередку СУСПІльства. 

Реалізація міської Програми підтримки сімей У м. Бровари передбачає 
створення умов щодо реалізації прав сім'ї в суспільстві та прав членів сім'ї в 
родині з метою соціальної адаптації та соціалізації, самовизначення, 
самореалізації та самовдосконалення молоді в процесі підготовки іх до 
сімейного ЖИТТЯ, стабілізації стосунків усім' их, наданні допомоги У вихованні 
дітей, зберех(енні сімейних традицій, духовного потенціалу в кохсній родині. 

11. Мета і основні завдання програми 

Мета цієї Програми полягає У створенні соціальних і економічних yмo~ 
ДЛJI належного функціонування та розвитку сім'ї, утве"рД~(~~НЯ духовно 1 

фізично здорової, матеріально та соціально благополучнО1 СІМ І, забезпечення 
виконаНЮJ сім'єю основних її функцій. 

Основними завданнями Програми є: 
створення умов для забезпечення прав сім'ї, ЇХ ~е~ізації ~ повс~кденному 

. "'омлеtrUа з ними сім'ї оргаНІзаЦІЮ СОЦlалЬНОI роботи з 
ЖИ1Т1 через ознаи".пn '. 
сім' єю як з окремою системою, підсистемою ~УСПlЛьств.а; 

_ надання соціальної підтримки сім'ї, як СОЦlально.~у ІНСТИТУТУ, а TaKO~ 
.•. дпа соціальної адаптаЦll, самовизначення 1 

окремим 11 членам л • • • , •• 
··оо б' ИХ умов vдосконалення житrєд1ЯЛЬНОСТl СІМ 1 та 

самореалlзацll як нео XIДH J' 

ії розвитку; .. . . уальної методичної допомоги різним типам 
- надання конкреТНОІ ІнДИВІД . .... 

СІмеи; .,оо ЗОІфема підвищення рівня , ня проблем СІМ І, . 
- практичне розв язан . .... ості сімей оптимізація їх СОЦІального 

економічної актИВНОСТ1 та самОСТІИ~ .... ' 
захисту передусім тих, що МalОТЬ Дlтеи, 

, ... китrя' - підготовка молоді до сімеиногО :) , 



з 
- удосконалення механ·· . 

б ІЗМІВ СОЦІальної підтримки сімей, які 
пере rвШ?ть.у СКРутних ЖИ1Тєвих обставинах. 

- оргаНІзаЦІЯ ВІДПОЧИНКУ та культурного .'... 
дозвшля ДІтеи. 

ІІІ. Очікувані результаТІ! Програ~111 

Виконання Програми дасть змогу: 

- удосконалити механіз~ підтримки різних категорій сімей; 
запровадити систему Інтегрованої соціальної допомоги сім'ям, заснованої 
на першочерговому сприянні та реалізації власних можливостей членів . ,.. . 
СІМ І, створити СПРИЯТЛИВІ умови для використання їх потенціалу; 

- сформувати у громадян міста потребу у відповідальному ставленні 
громадян до збереження свого здоров'я; 

- підвищити рівень готовності молоді до подружнього життя та виконання 
функцій батька і матері; 

- удосконалити систему запобігання насильству в сім'ї та створити дієву 
систему надання допомоги жертвам насильства; 

- удосконалити систему надання допомоги сім'ям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, їх соціального супроводження; 

- створити оптимальні умови для безпечного народ)кення та повноцінного 
виховання дітей у сім'ї. 

IV. Перспективні наслідки реалізації Програми 

- збільшення кількості народжених дітей у м. Бровари; 
_ поліпшення якості надання соціальних послуг сім'ям, що перебувають у 

складних )киттєвих обставинах; 
- збільшення кількості зареєстрованих шлюбів; 
- зменшення кількості розлучень; 
_ поліпшення організаційного, інформаційного. ~ науково~м~~одичного 

забезпечення реалізації міської програми У сфеРІ ПІДТРИМКИ СІМ 1; 
_ збільшення кількості прийомних сімей у М. Бровари; . 
_ поліІШІення житлових умов проживання сімей СОЦІально незахищених 

категорій 

V. Основні цільові групи 

.... их категорій (багатодітні, малозабезпечені, - СІм'l СОЦІально незахищен . . . . , .. .. •••• • • .,оо ЯКИХ виховуються ДІТИ-ІнвалІДИ, СІМ 1 У яких 
ПРИИОМНІ, СІм'l ОПll(УНІВ, СІМ 1, У 
народились двійні, трійні); . 
.. СОС ДИТЯЧОМУ МІстечку. - ДІТИ, яю виховуються У -

VI. Фінансування ПрограМl1 

. же здійснюватися із різних джерел: 
ФІНансування програми мо 

- кошти із міського БЮД>l(ету; 
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_ сПОНСОРСЬКІ кошти; 

_ коШТИ міжнаро~н~х організацій-партнерів; 
кошти, отримаНІ ВІД грантів, тощо. 

Фінансування з міського бюджету здійснюється відповідно до кошторису 
витрат, який є додатком до цієї Програми. 

УІІ. Організації партнери щодо реалізації ПрограМl1 

- міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитяче 
Містечко», міжнародна благодійна організація «Кожній дитині» в Україні. 

УІІІ. Основні організаційні заходи Програми 

1. Облік багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних, неповних сімей 
та сімей, які перебувають у складних житrєвих обставинах та потребують 

допомоги. 

Центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, 
управлінНJI праці й соціального 
захисту населення, 

управління освіти, . . . ,.. . 
ВІДДШ У справах СІМ І та мо~o.z~l, 

служба у справах неПОВНОЛІТНІХ 

Постійно 

2. Облік дітей, які стоять на внутрішньошкільному та профілакrичному 
обліках. Центр соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді, 
управлінНJI освіти, . . 
служба у справах ~~П?ВНОЛІТНIх, 
кримінальна МШІЦ1Я У справах 

неповнолітніх 
Постійно 

. . обхідної допомоги багатодітни~, 
З. Соціальний СУПРОВІД І наданн:.и:е неповнИМ сім'ям, сім'ям опіКУНІВ, 

малозабезпеченим, небла~о?оЛУЧ . ' ребувають У складних ЖИ1і'ЄВИХ 
w ., а СІМ ЯМ яКІ пе 

прииомним СІМ ЯМ т. .' НИХ виховуються. . ,_ 
обставинах, а такО)IС ДІтям, ЯКІ в Центр соціальних сл~жб ДJI~ СІМ І, 

дітей та молоді, упраВЛІННЯ ОС~ІТИ, 
відділ У справа~ сім'ї та мОЛОДІ, 

управління ОСВІТИ, . '. 
СЛ}')lсба у справах неповНОЛІТНІХ 

Постійно 



s 

4. Функціонування спеціалізованих СОЦІ'альних сб' 
б . ,оо • ... луж центру СОЦІальних 

слу>к дЛЯ СІМ І, ДІтеи та Молоді' 

- СпеціалізоваНОі соціальноі служ'би підтр . ,оо. 
•• ОО. ИМКИ СІМ І, 

- СпеЦІалІзоваНОІ СОЦІальноі служби супров .... форм . ... . оду СІмеиних ОПІКИ 
«Прииомна СІМ' я»; 

- Спец~ал~зовано~ соціал.ЬНоі служби раннього втручання; 
СпеЦІалlзоваНОI СОЦІальноі служби реінтеграції та соціалізації 
ВИПУСКНИКІВ Інтернатних закладів; 

Спеціалізованої соціальної служби супроводу дітей, які У конфлікті із 
законом. 

Відділ у справах сім'ї та молоді; 
Центр соціальних служб для сім 'ї, дітей 
та молоді 

Постійно 
5. Забезпечення спеціалізованих соціальних служб центру соціальних служб 

для сім 'і, дітей та молоді комп'ютерною технікою для створення єдиного 
реєстру багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей та сімей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, удосконалення системи 
обліку і організаціі соціального супроводу сімей зазначеної категорії, 
підключення до Інтернет-мережі та її обслуговування. 

Фінансове управління, 
Відділ у справах сім'ї та молоді 
І-й квартал 2008 року 

6. Надання матеріальної допомоги сім'ям, які перебувають ~iд соціальним 
супроводом спеціалізованих соціальних служб центру СОЦІальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді. 

Фінансове управління, . . . ,.. . 
ВlДДШ У справах СІМ 1 та МОЛОДІ, 

Центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді 
Постійно 

7. Функціонування спеціалізованих формувань центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді: .' ді які повернулись з місць 
- Служба супроводу неповНОЛІТНІХ та МОЛО , 

позбавлення волі; . ШlЛЯ та жорстокого поводження В 
- Служба супроводу дітей, яю зазнали нас 

сім'ї; .., ійними споживачами наркотиків 
- Служба по робоТІ з ~H єкц 

«Консультативний пункт «ДОВІра». Відділ у справах сім'ї та моло~і, ,оо 
Центр соціаль~их служб дЛЯ СІМ 1, 

дітей та мОЛОДІ 

Постійно 



8. Безкоштовне відвідування гуртків та секцій дітьми з багатодітних, 
малозабезпечених, неблагополучних сімей та сімей, які перебувають у 
складних ЖИТТЄВИХ обставинах та потребуlOТЬ допомоги. 

. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
відділ фізичної культури та спорту, . . 
ВІДДІЛ культури, 

управління освіти, 

СJJ)')Jсба у справах неповнолітніх 
Постійно 

9. Забезпечення безкоштовними путівками для оздоровлення малолітніх 
дітей та їх матерів, які проживають у СОС-Дитячому Містечку та 
прийомних сім'ях. 

Відділ у справах сім'іта молоді, 
фінансове управління 
Постійно 

1 О. Облаштування СОС - Дитячого Містечка ігровим та спортивним 
майданчиками. 

Відділ капітального будівництва 
Серпень, 2007 р. 

11.Попередження захворювань на енцефаліт серед вихованців СОС
Дитячого Містечка IIIJIJIXOM санітарної обробки від комах та Іmіщів. 

Санітарно-епідеміологічна станція 
'Щорічно 

12.Пропагування роботи СОС-Дитячого Містечка з дітьми у засобах масової 
інформації. 

Мі)кнародна благодійна організація 
«Благодійний фонд «СОС Дитяче 
Містечко», служба у справах 
неповнолітніх, кп «Телестудія «Наше 
місто» 
Постійно 

1 З.Активізація роз' ЯСНІОвальної роботи серед батьків щодо іх 
відповідальності за створення належних умов ДJUI навчання, виховання, та 

розвитку дітей. Притягнення до відповідальності б,ать~в або осіб, які іх 
. У разі невиконання ними обов ЯЗКІВ, передбачених 

заМІНЮЮТЬ, оо б . 
законодавством у тому числі позбавлення ІХ аТЬКІВСЬКИХ пра~. . 

, Служба у справах неПОВНОЛІТНІХ, 
кримінальна міліція у справах 
неповнолітніх 
Постійно 
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14.0~сте)l(ення . житлово-побугових умов сімей, які виховують під 

О?ІКОЮ та ПІклуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
ПІКЛУВання. Надання пропозицій щодо поліпшення становища сімей та 
дітей, які виховуються в таких сім'ях. 

СЛУ>Ісба у справах неповнолітніх, 
центр соціальних СЛУ>lсб для сім'ї та . 
МОЛОДІ 

Постійно 
15. Інформаційно - просвітницькі заходи із залученням засобів масової 

інформації, розповсюдження інФормаційно-довідкових матеріалів і 
методичної літератури з метою формування культури сімейних стосунків, 
підвищення відповідальності батьків за виховання дітей. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
управління освіти, 
центр соціальних служб ДЛJI сім'ї, 
дітей та молоді 
Постійно 

16.lнформаціЙно-просвітницька робота серед молоді, спрямована на іі 
підготовку до сімейного життя і відповідального батьківства, 
популяризацію здорового способу життя. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, . . 
управлІННЯ ОСВІТИ, 

центр соціальних служб ДЛJI сім'ї, 
дітей та молоді 
Постійно 

17. Створення та розповсюдження соціальної реклами з питань запобігання 
насильству в сім'ї (телевізійні та радіопрограми, друкована продукція), 
організовувати тренінги і семінари у загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладах з питань запобіганНJI і протидії насильства у сім 'і. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, . . 
управлІННЯ ОСВІТИ, 

центр соціальних СЛУ>Ісб ДЛJI сім'ї, 

дітей та молоді 
Постійно 

І8.Інформування батьків та H8ДaHНJI ім консультаці~НИ .. Х послуг З метою 
набуття вмінь, знань і навичок з пит~ь ~иховання ДІТ~И;.. . 

ВІДДШ У справах СІМ І та МОЛОДІ, 

управлінНJI освіти, 
центр соціальних слу>кб для сім 'і, 
дітей та молоді 
Постійно 

19 В ШиренНJI кращого досвіду роботи загальноосвітніх 
. ивчення та по .... б· . з підвищення РІВНЯ педагОГІЧНОІ культури aTЬКlB. 
н~чальних заклаДІВ Управління освіти 



8 
Постійно 

20.Удосконалення системи послуг по догляду за дітьми дошкільного віку, 
що передб~чає, зокрема, розширення сфери таких послуг; забезпечення 
ДОСТУПНОСТІ та належної якості дошкільної освіти. 

Управління освіти 
Постійно 

21.ПроДовження практики технології прийому громадян і призначення всіх 
видів державної соціальної допомоги за єдиноlO заявоlO. 

Управління праці та соціального 
захисту населення 

Постійно 

22. Проведення щорічних міських заходів приурочених Всеукраїнській акції 
« 16 днів проти насильства» 

Центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді 
Постійно 

23.Забезпечення житлом сімей, у яких народилися двійні і трійні та сімей, у 
яких виховується більше п'яти дітей за рахунок Програми забезпечення 
житлом найменш захищених та інших категорій населення м. Бровари на 
період ДО 2010 року, затвеРД>l(еної рішенням виконкому від 23.03.2004 
poкy.N2 122. 

Відділ з житлових питань 
Постійно 

24.Проведення міського свята вшанування родин «Славному роду - нема 
переводу» приуроченому Мі>кнародному дlПO сім'ї. 

Відділ у справах сім'ї та молоді 

Міський голова 

відділ культури, . . 
управлlННJl ОСВ1ТИ, 

центр соціальних служб для сім 'і, 
дітей та молоді' 
Травень 

В.О.Антоненко 



ПОДАННЯ: 
Начальник відділу 
у справах сім'ї та молоді 

, ТМ К -~~#_._-- .. овкр_ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управління ~9-.M. ЗеленCЬq 

І • 

" : 

.. 



Nn 

1. 

2. 

3. 

Додаток до Програми, 

затвердженої рішенним Броварської 
міської ради 
вїд« "(1 )) ~&и, 2007р. 
Н!! Sl'l - ~ --05' 

,. 

Кошторис витрат ва фіиавсувавня міської програми підтримки сім'ї на період до 2010 року 

Назва заходу, потреби ДJUI проведення 

Розділ VПI.п. 5 ЗабезпечеНИJI спеціалізованих соціальних служб центру 
соціальних служб ДЛJI сім'ї, дітей та молоді комп'ютерною технікою для 
cтвopeННJI єдиного реєстру багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних 
сімей та сімей, які перебувають у складних жИ'П'євих обставинах, 
удосконалення системи обліку і організації соціального супроводу сімей 
зазначеної категорії, підключення до Інтернет-мерехсі та ії обслуговуванНJI. 

Розділ VПI.п. 6 Надання матеріальної допомоги сім' ям, які перебувають під 
соціальним супроводом спеціалізованих соціальних служб центру соціалыDIx 
служб для сім'ї, дітей та молоді. 

Розділ VПI.п. 9 Забезпечення безкоштовними путівками для оздоровлення 
малолітніх дітей та іх матерів, які проживають у СОС-Дитячому Містечку та 

J!РИЙОМНИХ сім'ях. 

Термін 

виконання 

Щороку 

Щороку 

Щороку 

Сума коштів, які 
потрібні для 

реалізації заходів, 

ПIС.Гj)Н. 

2008 І 2009 І 2010 

12,0 3,0 3,0 

20,0 20,0 20,0 

18,0 18,0 18,0 



4. Розділ vrП.п. 22- Проаелl:нlUl щорічних міських захОДІВ Пр'lІурочених 

ВсеУКРaJНСЬкій акціі «1 б днів проти насильства» 

5. І Розділ vm П.? Функціонування спеціалізованих формувань центру 
соціальних служб ДmI сім'ї, дітей та молоді: 

6. 

7. 

8. 

9. 

- Служба супроводу неповнолітніх та молоді, які повернулись з місць 
позбавлення волі; 

- Сл.у>Ісба супроводу дітей, які зазнали насилля та жорстокого поводження в 
сім'ї; 
Служба по роботі з ін' єкційними СПО)lсивачами наркотиків 
«Консультативний пyшcr «Довіра». 

Розділ vm п.15. Інформаційно - просвітницькі заходи із залученням засобів 
масової інформації, розповсюджеШIJI інформаційно-довідкових матеріалів і 
методичної літератури з метою формування культури сімейних стосунків, 
підвищеИИJI відповідальності батьків за вихов8НWI дітей. 

Розділ vm п.16. lвформаційно-просвітиицька робота серед молоді, 
спрямована на їі підготовку до сімейного житrя і відповідального батьківства, 
популяризацію здорового способу ЖИ1Тя. 

Розділ vm п.17. Створення та розповсюджеННJI соціальної реклами з питань 
запобігання насильству в сім'ї (телевізійні та радіопрограми, друкована 
продукція), організовувати тренінги і семінари у загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладах з питань запобігання і протидії насильства у сім'ї. 

Розділ vm п.12 Попередження захворювань на енцефаліт серед вихованців 
СОС-Дитячого Містечка ПШJJXом санітарної обробки від комах та кліщів. 

Щороку \ 1,0 1,0 \ 1,0 

Щороку 8,0 8,0 8,0 

Щороку 3,0 3,0 3,0 

Щороку 1,5 1,5 1,5 

Щороку 1,5 1,5 1,5 

65,0 



~br VLП 0.24. ЛроаоденJ:МіС:ЬКОro саята ВІиануванна роДИН ~ авному 
роду - нема аеревоДу» приуроченому Міжнародному ДIUO сім'ї. 

Всього 3 міського бюдже 

Міський rолова 

Щороку 10,0 10,0 \0,0 

66,0 

в.о. Антоненко 



ПОДАННЯ: 
Начальник відділу 

у справах сім 'ї та молоді 
-~e-:---- Т.М. Ковкрак 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови <e?t. ~п. Шестопал 
Начальник фінансового управлінWI ~M. Зenеиська 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ·І·ВСЬКО·· 
ВІДДІЛ У .. І ОБЛАСТІ СПРАВАХ СІМ'І ТА МОЛОДІ 

-
07400 Київська область, М. Бровари 
вул. ГагарінІ, 18, к.3 12-3 1 3 
Тen.lфакс: (294) 6-57-86 
Від ~ ()Ь-: eI.ВO:f. Н! fJl-()(1 {-tl{В 
Ha~ 3а _________________ _ 

j. {у 

Розрахунковиіі рахунок 
Н! 35416004001745 
МФО 821018 YlIJC в 
Київській області М.КIІЇВ 
код 23582074 

,", .J.j . .p 
~' 

ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

Прошу вКJIЮЧИТИ до переліку питань, які будyrь розглядатися на 
черговій сесії Броварської міської у травні 2007 року питання відділу: 

1. Про затвердження міської Програми підтримки сім'ї на період до 2010 
року. 

Начальник відділу Т.М.Ковкрак 
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