
БРОВАРСhКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

fЛро внесення змін до рішення Броварської міської ради І 
від 2~.12.06 N!! 19~: 14-05 «Про затвердження програми 
запоБІгання ДИТЯЧІИ безпритульності і бездоглядності 

на 2006-2010 роки». 

Відповідно до Законів У країни «Про забезпечення організаційно
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю», з 
метою соціально-правового захисту дітей, які перебувають у скпадних 
життєвих обставинах, застосування ефективних форм їх соціальної 
підтримки та забезпечення фінансування прийомних сімей короткотривалого 
утримання дітей, які не мають юридичного статусу позбавлених 
батьківського піклування, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи рекомендації 
постійних комісій з гуманітарних питань та з питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Броварської міськоі paд~ від 28 гpyд~~ 
200бр. N!! 199-14-05 «Про затвердження програми запоБІгання ДИТ~ЧІИ 
безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки», доповнивши роздш І 
ПУНКТом 1.1 О такого змісту: . оо • 

«З метою недопущення передачі ДІтеи до Інтерн~тних З8КJJадів 
забезпечити створення та функціонування двох приио,-!ни~ с!мей 
теРМінового влаштування та короткотривалого УТРш:'8ННЯ ДІтеи, JlКI не 
МlUоть юридичного статусу позбавлених батьКІВСЬКОГО піклування 
(КОРоткотривалий фостерінг). 

Центр соціальних служб ДJIЯ сім»ї, 
дітей та молоді, .. оо 
служба у справах Дl'і'еи 

11 півріччя 2008 - 2010 роки» . 
. . 



000990 



2. Контроль за виконанНJlМ цього рішенНJI покласти на заступника 
міського голови Шестопал л.п. 

Секретар ради 

м.Бров,яи 
від « 1'(» 01 2Q.08 
Н! щ- aJ, - оЬ 

I.В.Сапожко 



ПОАаIllIЯ: 

начвnыllкK служби У справах 

Aiтen 

ПоrОДЖСIIО: 

Заступник міського roпови 

(/I~ Л.М.ВItНО~ 

Начam.ник фіиансовоro yпpaвniнни C'I~ Л.М.ЗелШІІІ 

І О 

Нa'IIUIЬНIIK topllДRЧllOro віддiny С З.г .лавер 

Начanьник зaranЬНОГО Biддiny HJ,rнaТJO' 

Гопова комісії з гуманітарних питань A.B.KpIIJOIIOC 

Гопова комісіі з питань coЦl· . anьно-
еКОНОМІЧНОГО та ItVJIЬ'l"VnН 
б . ··.J'-H' OrO розвитку 
IОДЖety. фІнансів і цін • 

А.В.БУJltal 
---~~---



:N! 
піп 

Додатковий КОШТОРІІС витрат на фінансування міської програl'lll 
запобігання Дllтячій безпритульності і бездоглядності на 2008 рік 

(з ЛИПНЯ по грудень 2008) 
м.Бровари 

Назва заходу, потреби для проведення 

u~uuup~"КV' м,ська, PIUU\ 
від 14.01.2008 р. Ха 

CYl'Ia коштів, які 
потрібl.і для 

реалізації заходів, 

ГРІ •• 

1. П.l.10. З метою недопущеННJI передачі дітей до інтернатних закладів забезпечити 
cтвopeННJI та функціонування двох прийомних сімей термінового влаштування та 
короткотривалого yrpимання дітей, які не мають юридичного статусу позбавлених 
батьківського піклування (короткотривалий фостерінг). 

- соціальна допомога на yrpимаННJI дітей в віком від О до 6 років (четверо дітей) 
/2 х на прожитковий мінімум х 6 місяців х 4 дітейl 
Прожитковий мінімум на ІІІ квартал - 540,00rpH., lv квартал- 557,00rpH. 
m квартал - 2 х 540,00 rpH. х 3міс. х 4 дітей = 12960,00 rpH. 
lv квартал - 2 х 557,00 rpH. х 3 міс. х 4 дітей = 13368,00 rpH. 

Всього: 26328,00 rpH. 
- соціальна допомога на yrpимаННJI дітей віком від 6 до 18 років (четверо дітей) 

/2 х на прожитковий мінімум х 6 місяців х 4 дітей/ 
Прожитковий мінімум на m квартал - 680,00rpH., IV квартал- 701 ,00rpH. 
m квартал - 2 х 680,00 rpH. х 3міс. х 4 дітей = 16320,00 rpH. 
lv квартал - 2 х 701,00 rpH. х 3 міс. х 4 дітей = 16824,00 rpH. 

Всього: 33144,00 шн. 

74304,00 ГрІ •• 



'1 
І -, - rpошовезабезпечеНIUJ .Rомиих батьків (2 осіб) '. 

,- , 
12 х на прожитковиfi мінімум Х 6 місяців х 2 особні 

- ~ 

Прожитковий мінімум на m квартал - 607,ООгрн., IV квартал- 629,ООгрн. 
m квартал - 2 х 607,00 грН. х ЗМЇс. х 2 особи=7284,00 грН. 
IV квартал - 2 х 629,00 ІрИ. х 3 міс. х 2 особи=7S48,00 грН. 

Всього: 14832,00 грН. 

ВСЬОГО: 74304,00 ГрН. 

Секретар ради І.В.Сапожко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ 

07400 КlІївська область. м.Бровари. вул. М.ЛаГVlІовоі. З-в. тел. (294)4-02-95 

Від о,. 01 tJ! Н!! /tJ 
НаН!! за -----. 

Про ВlCJllочення питання 
ДО порядку деНllОГО сесії 

БроваРСlaкоі міСlaкоі раДl1 

fI 'tйіСlaКОМУ гоnові 
AHTOHellКY В.О. 

oIOl.O( 

Шановний Вікторе ОnексаIIДРОВIIЧУ! 

Відповідно до Законів України «Про забезпечення організаційно
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», <<Про охорону ДИТИНСТDa)), постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю)), З 
Метою соціально-правового захисту дітей, JПd перебувають у складних 
ЖИтrєвих обставинах, застосуванНJI ефективних форм їх соціальної 
підтримки та забезпечення фінансування прийомних сімей короткотривалого 
УТРимання дітей, які не мають юридичного статусу позбавлених 
батьківського піклування, прошу розглянyrи на черговій сесії Броварської 
міської ради питання про BHeCeHНJI змін до рішенНJI Броварської міської ради 
@!д 28.12.06 N!! 199-14-05 <<Про затвердження проrpами запобігання дитячій 
!езпритульності і безДОГЛJIДності на 2006-2010 рокю). 

Начальник служби 
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