
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про хід виконання рішення Броварської міської ради І 
від 16.12.2004 Н!! 581-28-24 "Про міську Програму 

соціального захисту дітей - сиріт та дітей, які залишилися 
без батьківського піклування, на 2005 - 2008 роки" 

Заслухавши інформацію начальника відділу у справах сім'ї та молоді 
Ковкрак Т.М. та у зв'язку із закінченням терміну дії міської Програми 
соціального захисту дітей - сиріт та дітей, які залишилися без 
батьківського піклування, на 2005 - 2008 роки, затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 16.12.2004 Н!! 581-28-24, врахОВYJочи 
рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, постійної комісії з 

питань соціально - економічного та культурного розвитку, бюджету, 

фінансів і цін та керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Украіні", міська рада 

ВИРІШИЛА: . 

1. Інформацію про хід виконання міської Програми соціального 
захисту дітей - сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування 
на 2005 - 2008 роки, взяти до відома (додається). 

2. Відділу у справах сім'ї та молоді розробити міську Програму дітей 
- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на період до 
2012 року У новій редакції. . 

з. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на виконуючого 

обов' язки заступника міського голови - керуючого справами виконкому 
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начальник відділу . 
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: • • .:' 111формація 
про ХІД виконання Програм~ соціального захисту дітей - сиріт та дітей, які 

залишилися без батьКІВСЬКОГО піклування, на 2005 - 2008 роки 

На виконан.ня Указів Президента України від 17.10.97р. N!! 1153 "Про 
заходи щодо ПОЛІпшення становища дітей - сиріт та дітей які залишилися 
без піклування батьків" та від 23.06.200 Ір. N!! 467/2001' "Про додаткові 
заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та 

сім'ями", Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94р. N!! 226 "Про 
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 
забезпечення дітей - сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків", 
Закону України від 21.06.2001 р. N!! 25558-111 "Про соціальну роботу з дітьми 
та молодцю" було затверджено рішенням Броварської міської ради від 
І 6. 12.2004р. N!! 581-28-24 "Міську Програму соціального захисту дітей -
сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, на 2005 - 2008 
роки", на виконання якої протягом 2005-2008 років відділом У справах сім'ї 
та молоді, управліннями освіти, службою у справах дітей, відділом фізичної 
культури та спорту, управлінням праці та соціального захисту населення, 
відділом з житлових питань проводилась така робота: 

Здійснювався облік дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, розроблено індивідуальні картки дітей цієї категорії з метою 
надання їм соціальної допомоги. Станом на 01.10.2008 року на обліку 
перебуває 135 дітей (39 дітей - сиріт, 96 дітей, позбавлених батьківського 
піклування), із них: 

- під опікою (піклуванням) в сім' их громадян виховуються 1 ОО дітей; 
у 8 прийом них сім'ях виховується 1 О дітей; 
у соціально - реабілітаційному центрі "Любисток" перебувають 

16 дітей; 
у СОС - Дитячому містечку під довготривалою опікою перебувають 

5 дітей м. Бровари; 
_ в інтернатних закладах обласної комунальної власності знахОДЯТЬСЯ 

4 дітей. . 
Створений банк даних дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьКІВСЬКОГО 

піклування, що закінчують навчання У професійно ~ :eXHi=H~ навч~ьних 
закладах та навчаються У старших класах загалЬНООСВІТНІХ ШКІЛ МІста та ІНШИХ 

навчальних закладах. 
І 2005 І 2006 І 2007 2008 

Закінчили навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 

'16 І 9 І . . 14. . І .~ 8 
В :туп о навчальних закладІВ різних РІВНІВ аIg)едитацll 
сили Д 7 І 13 І 16 

12 І .. .. ... 
. ня у навчальних закладІВ РІЗНИХ Р1ВН1В ~едитацll 

Заюнчили навчан І 1 О І 1 О 
9 І 9 ... 

сіб з числа аної катего 11 3-Не вступили на навчаннЯ до ВИЗ 9 одр ( 
... . дила дитину 2 - померли, 3 - працюють). 

виишли замІЖ, 1 - наро ' 



L. 

Постійно забезпечується відвідування дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування загальноміських свят та заходів, а 
саме: 

- 19.12.2006 р. 140 дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування були запрошені на свято Святого Миколая, яке відбулося у 
Броварській міській школі мистецтв, де діти дивилися виставу "Чарівна 
музика" та по завершенню свята отримали солодкі подарунки; 

- 04.01.2007р. 1 7 дітей цієї категорії відвідали новорічне свято у Палаці 
дітей та юнацтва м. Київ; 

- 06.01.2007 р. 1 09 дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування відвідали Новорічне свято у МКЦ "Прометей"; 

- 19.12.2007 р. на День Святого Миколая, у Броварській школі мистецтв 
діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування переглянули 
новорічну виставу Київського дитячого театру "Колесо", отримали Новорічні 
подарунки від міського голови та від голови благодійного фонду Влади 
Литовченко; 

- 29.12.2007 р. 25 дітей цієї категорії відвідали Новорічну виставу у 
центрі дитячої та юнацької творчості на Відрадному, м. Київ; 

- 30.05.2008р. 28 дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування взяли участь в обласному святі до Дня захисту дітей, яке пройшло 
у Національному цирку України. 

Під супроводом Спеціалізованих соціальних служб центру соціальних 
сл б для сім'ї, дітей та молоді потягом звітного пе іо пе еб ало: 

2005 2006 2007 2008 

17 опікунів 

(25 дітей) 

15 опікунів 

(23 дітей) 

11 опікунів 

(17 дітей) 

18 опікунів 

(11 дітей) 

Цим сім'ям за рахунок місцевого бюджету була надана матеріальна 

допомо саме' га,а . 
2006 2007 2008 

1952,00 ГрН. 266,00 ГрН. 924,00 ГрН. 
(634 грн. - продукти (266 грн.- (480 грн. - портфелі та 

харчуваННІ, 1063 грн.- портфелі та шкільне ПРИnВДДІ; 
шкільний однг та шкільне шкільне 444,0 гнр. - постільна приn8ДДR, 255 грн.- приnаддн) 

білизна) вітаміни) 

. ' .. ... 
О 1 2006 Року в рамках реалlзацl1 проекту Європеиського Союзу лютого . .... . ... 

сср • их соціальних служб для вразливих СІмеи І ДІтеи в 
озвиток Інтегрован " 

Ки'· .... б .,,' булося підписання Угоди МІЖ Броварською МІСЬКОЮ 
ІВСЬКІИ о Л~СТІ ВІД П авах сім'ї та молоді Київської обласної державної 

paд~~, УПР~ІННЯ~ у С ~правах неповнолітніх Київської обласної державної 
aдM~H~CТPaц~~, c~ ОЮ У бласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей 
адМ1шстрацl1, КИІВСЬКИМ о 



та м~л.оді та Представни~твом благодійної організації "Кожній дитині" в 
УкраІНІ про CTBopeHH~ Інте~ованих соціальних служб у м. Бровари 
(26.01.2006 р. бу.ло прииняте РІшення Броварської міської ради за Н!! 915-43-04 
"Про створення Інтегровани~ соціальних служб в м. Бровари"). 

На ~иконання цього РІшення наказом начальника відділу у справах сім'ї 
та МОЛО~І у додаток до. ДІЮЧИХ служб підтримки сім'ї і супроводу сімейних 
форм О~1КИ у ~TP~КТYPI. цeH~y соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
створеНІ спеЦІалІзоваНІ СОЦІальні служби, однією з яких є Слуз/с60 . ...... ... 
ре,,,,,,егра'(ІІ , соц,ал"ОЦІІ ВІІ"УСI(IІ11I(ЇВ ЇIII"ep"on,",1X ,омодїв. Протягом 

звітного періоду соціальним супроводом було охоплено 18 осіб, із них: 
13 вихова~ців СРЦ "Любисток" та 5 випускників інтернатних закладів, які 
після заКІнчення закладу повернулися в м. Бровари. Соціальними 
працівниками даної Служби розроблено серію тренінгів з метою соціалізації 
вихованців інтернатних закладів. 

Протягом звітного періоду дітям - сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, та Їх опікунам надавалась інформаційно -
консультативна, правова та соціальна допомога. 

Так, з 06.02.2006 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів 
України Н!!106 "Про порядок призначення і виплати державної соціальної 
допомоги на дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та Постанова КМУ від 
12.07.2006р. Н!!956 "Про проведення експерименту з призначення і виплати 
державної соціальної допомоги на дітей -сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і 
проживають всім' ях опікунів (піклувальників) за принципом "гроші ходять за 
дитиною" (у 2007 році - Постанова КМУ від 04.04.2007 3605, у 2008 році -
постанова КМУ від 19.03.2008 Н!!199), про що терміново було проінформовано 
опікунів. За період з 2006 року по 30.09.2008 року управлінням праці та 
соціального захисту населення було нараховано та виплачено зазначеної 

доп омоги: 

2006 2007 2008 
Сума допомоги прийомним батькам та їх вихованцям (тис. грн.) 

84 1 114,2 139,2 
(6 .. ' б . та 7 (7 прийомних батьків та 8 (8 прийомних батьків та 1 О 
прииомних аТЬКІВ . . 

. ) вихованЦІВ) вихованЦІВ) 
вихованЦІВ • • 

С и дітям -сиротам та Д1ТЯМ, позбавленим баТЬК1ВСЬКОГО 
ума допомог 

піКJIY!!ання (тис. І1!н.) 

276,6 429,9 528,4 
(88 дітей) (87 дітей) 

(78 дітей) . .08.2005 о Н!! 823 сеп о В.· постанови КМУ В1Д 25 Р ку Р 
1ДПОВ1ДНО до ання одноразової допомоги дітям-сироТам та дітям, 

затвердження поря~ку над піклування після досягнення ними 18-річного 
позбавленим баТЬК1ВСЬКОГО ' 
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віку" дітям даної категорії починаючи 
допомога, а саме: 

з 2006 року виплачується така 

2006 2007 2008 
7155,0 грн. 18285,0 грн. 20670,0 грн. 

{9 дітей по 795 ГРН. (2З дітей по 795 ГРН. (ІЗ дітей по 1590 ГРН. 
КОЖНОМУ) КОЖНОМУ) КОЖНОМУ) . . 

ВІДПОВІДНО ДО законодавства службою у справах дітей проводиться 
робот.а щодо .встановлення юридичного статусу дітям, позбавленим 
батьКІВСЬКОГО ПІклування. Протягом 2006 року 45 дітям встановлений 
юридичний статус, у 2007 році - 34 дітям, у 2008 році - 21 дитині. 

Щорічно для майбутніх випускників загалЬНООСВІТНІХ закладів 
Броварський базовий міськрайонний центр зайнятості проводить ярмарки 
вакансій та професій (весняний та осінній), де широко представлені 
інформаційні матеріали щодо підготовчих курсів, умов навчання та 
перспективних спеціальностей. Крім того для учнів загальноосвітніх шкіл 
щомісячно проводяться масові профорієнтаційні заходи: "Крок у професійне 
майбутнє", "Урок реального життя", профорієнтаційні зустрічі з учнівською 
молоддю, в яких беруть участь майстри - ветерани, фахівці високої 
кваліфікації. 

11.03.2008 року в приміщенні соціально - реабілітаційного центру 
"Любисток" спеціалісти центру зайнятості спільно з центром соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді провели груповий профінформаційний захід 

"Профорієнтація учнівської молоді" (інформація про світ професій, наукові 
основи вибору професій, про потребу в кадрах на ринку праці тощо.) 

Управлінням освіти Броварської міської ради забезпечується 
безкоштовне харчування та навчання дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування в загальноосвітніх закладах міста. Також, діти цієї 
категорії відвідують дошкільні навчальні заклади безкоштовно. 

За рахунок коштів Micцe~oгo бюдже~ що~оку пер~очергово 
оздоровлюються діти - сироти та ДІТИ, позбавлеНІ батьКІВСЬКОГО ПІклування, 

а саме· . 
2005 2006 2007 2008 

За рахунок коштів місцевого бюджету 

32 11 28 63 
(ДОЗ "Чайка" (ДОЗ (4-ДОЗ (АР КРИМ, М. Aлymтв, 
Запорізька обл., "Меркурій" "Меркурій" с. Чайкв, ЗАТ ДОТ 

Акимівський Запорізька Запорізька обл., "Берег") 

Р-В.) обл., Акимівський Р-В; 

Акимівський 24 -АР Крим, м. 

р-В) Алушта, с. Чаііка, 
ЗАТ ДОТ 
"Берег") 
. 

ки сім'ї починаючи з 2008 . .. 
Ві овідно дО МІСЬКОІ програми ПІДТРИМ , 

. ~ сім 'ї та молоді займається оздоровленням дітей та іх 
року, ВІДДІЛ У справах 



матерів, які проживають у СОС - Дитячому Містечку та" . , . прииомних СІМ ях. 
Так ВЛІТКУ ~008 ~oкy було оздоровлено 4 прийомних мами (5 дітей) та 4 мам 
- вихователІВ, ЯКІ проживають у СОС - Дитячому Містечку (9 дітей). 

. Почина~чи з 2003 року за запрошенням Президента комітету 
ПОРІдне~и,: МІСТ ~онтеН~-С~-Буа Ерве ПУ АР'Є 8 дітей віком 11-12 років із 
чис~а дl:еи - СИРІ: T~ дl:еи, позбавлених батьківського піклування, дітей
наПІВС~РІТ, у ЛИПНІ МІСЯЦІ, оздоровлюються У центрі відпочинку м. Сен _ 
СЮЛЬПІС. 

Всі діти, які перебувають у соціально - реабілітаційному центрі 
"Люб" . исток за кошти МІсцевого бюджету та за спонсорські кошти 
благодійних організацій постійно влітку оздоровлюються в оздоровчо _ 
лікув~ьних закладах України та за кордоном (Німеччина, Італія, Іспанія, 
АвСТРІЯ). 

Службою у справах дітей здійснюється контроль за умовами 
влаштування і утримання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та своєчасного надання соціальної підтримки. Протягом 2005 -
2008 років постійно, один раз на рік, спеціалістами служби проводяться 
обов'язкові обстеження житлово - побутових умов (за потреби - декілька 
разів) дітей вище вказаних категорій, які знаходяться під опікою 
(піклуванням) всім' ях родичів, прийомних сім' п, СОС - Дитячому 
містечку, складаються відповідні акти. 

Служба у справах дітей контролює додержання діючого законодавства 
в частині майнових (житлових) прав дітей, своєчасно попереджає факти 
незаконного відчуження житла, проводить облік дітей з метою їх соціально -
правового захисту. Для збереження майна та житла дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування службою у справах дітей листами 
інформуються управління комунальним майном, ЖЕКи, міжміське бюро 
технічної інвентаризації, Броварська міська державна нотаріальна контора 
щодо заборони вчиняти будь-які дії з житлом дітей (реєстрація, знятrя з 
реєстраційного обліку, приватизація, тощо). 

Один раз на рік, до 01 лютого, опікуни (піклувальники) готують звіти 
щодо використання майна дітей та подають їх до служби у справах дітей. 

Директором соціально реабілітаційного центру "Любисток", з метою 
захисту прав та інтересів підопічних, в тому числі збереження належного їм 
майна та житла, укладаються угоди про переда~ в ~peHДY жи~ла вихованців, 
а гроші за оренду перераховуються на рахунки ДІтеи (власниюв). 

Протягом звітного періО~ відділом з ~и~ловІ?' пит~ь ~ одержання 
житла позачергово взято 7 ОСІб з числа ДІтеИ-СИРIТ та ДІтеи, поз~~ен~ 
батьківського піклування (жодна дитина ще не. отримала). Tp~є ДITe~, ЯКІ 
повернулись з дитячих закладів, працевлаштоваНІ :~ ОТРимa;tи ЛІЖКО-МІсце у 
гуртожитку (гуртожитки Броварського профеСIИНОГО ЛІцею та заводу 

комунального устаткування). ... . 
П Д ЧІ· документів на розгляд ОПІКУНСЬКОІ ради щодо ВІдчуження РИ по а. . . 

Ж зареєстровані є СПІввласниками, власниками малОЛІТНІ та 
итла, в якому , 



неповнолітні діти, обов' язковою Є умова забезпечення 
(п одночасної 
опередньоі1 купівлі або дарування рівноцінного житла на ім'я дитини. 

2006 . [ 2007 І 2008 

Розглянуто справ по захисту житлових (майнових) прав дітей 
205 l 256 І 122 

. Службою у справах дітей перевіряється стан дітей в сім'ях, дійсність 
H~IPY на придбання. для. неповнолітніх іншого житла натомість того, що 
ВІДЧУЖУЄТЬСЯ. ВипаДКІВ, ЯКІ тягнуть за собою угоди погіршення житлових або 

W • w 

маинових прав ДІтеи, не виявлено. 

3 метою підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування щороку, студенти даної категорії, отримують від міської ради 
щомісячну матеріальну допомогу. Відповідно до даної програми у 2005 році 
розмір матеріальної допомоги становив 40 грн. на місяць студентам, які 
навчаються у закладах освіти 1-11 рівнів акредитації та 50 грн. - III-lV рівнів 
акредитації. 

23.02.2006 року було внесено зміни до Програми соціального захисту 
дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно якої розмір 
допомоги У 2006 році становив 80 грн. на місяць студентам, які навчаються у 
закладах освіти 1-11 рівнів акредитації та 90 грн. - III-lV рівнів акредитації. 

21.02.2008 року було внесено зміни до Програми соціального захисту 
дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно якої розмір 
допомоги У 2008 році становив 200 грн. на місяць студентам, які навчаються у 
закладах освіти незалежно від Їх івнів едитації. 

2005 2006 2007 
Кількість студентів, які о имали мате іаль 

28 27 30 34 

Відділ у справах сім'ї та молоді відповідно до частини 7 статті 8 Закону 
України від 13.01.2005р. N!! 2342-IV ."П~о забе~печен~ о.!'ганізаціЙно -
правових умов соціального захисту ДІтеи - СИРІТ та ДІтеи, позба~ених 
батьківського піклування" та частини 1 пункту 13 Постанови КаБІНету 
Міністрів України від 05.04. 1994р. ~!! 226 "Про поліпшен~ wвихов~нНSI, 
навчання соціального захисту та матеРІального забезпечення ДІтеи - СИРІТ та 

, ." чу гр у дітей, позбавлених батьківського ПІКJI~В~НЯ ви~а. є ошов допомоry 
ВИ скникам 9Х та 11 х класів загалЬНООСВІТНІХ закладІВ МІста. 

2005 2006 2007 2008 

16 9 
Кі . ТЬ ВИ скників, які О имали ошов допомо 
льюс 14 18 

18240,0 
16025,0* 
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·За станом на 01 1 О 2008 х • •• р. виплачено грошову допомогу 1 О 
в~п~скникам 11 клаСІВ з~гальноосвітніх закладів міста з числа дітей - сиріт та 
ДІтеи, позбавл~них ~aTЬКIBCЬKOГO піклування, на загальну суму 16025,0 грн., а 
випускникам 9 ~a~IB буде виплачено у жовтні 2008 року. 

Також BIДДI~ у справах сім'ї та молоді, відповідно до п.5 ст. ІЗ 
Постанови K~Y ВІД 05.04.2004 року Н!! 226 "Про поліпшення виховання, 
н~в:вння, СОЦІального захис~ та матеріального забезпечення дітей - сиріт та 
ДІтеи, позбавле~их батьКІВСЬКОГО піклування" щороку готує рішення 
виконавчого .КОМІтету ?роварської міської ради "Про надання матеріальної 
допо~оги ОПlку~ам (ПІклувальникам) дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
б~тьК1ВСЬКОГО ~Іклування для придбання шкільної та спортивної форми", 
ЗГІДНО яких ОПІКУНИ У листопаді - грудні щороку отримують матеріальну 
ДОПОМО для п идбання шкільної та спо тивної о ми. 

2005 2006 2007 2008 

81 69 
Загальна с ма ошової допомоги 

81 00,0 9199,50 21600,0 25000,0* 
(по 100,0 ГРН. (по 122,66 ГРН. (по 300,0 ГРН. (по 362,3 ГРН. 
кожном ) кожном ) кожном ) КОЖНОN ) 

* Виплата грошової допомоги буде проходити у листопаді 2008 року. 

На виконання п. З.З міської Програми соціального захисту дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2005 - 2008 роки, та з 
метою підтримки молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у 2005 році із місцевого бюджету було виділено та 
перераховано на рахунки навчальних закладів на погашення часткової вартості 
за навчання (у розмірі до ЗО%) 4 студентам вищих навчальних закладів цієї 
категорії кошти у розмірі 18ЗО,0 грн., у 2007 році - 5 студентам вищих 
навчальних закладів цієї категорії кошти у розмірі 5082,0 грн. У жовтні 2008 
року планується частково погасити вартість за навчання у ВИЗ шістьом 
молодим особам з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які навчаються на платній основі. 

у 2005 2007 та 2008 роках управлінням праці та соціального захисту , . 
населення було частково погашено заборговаНІСТЬ за житлово - комунальні 
послуги окремим мешкан~м міста, в тому числі дітям-сиротам та дітям, 
поз бавленим батьківського mклування. 

2005 І 2007 І 2008 
Кількість опікУнів, яким було погашено заборгованість 

5 І 15 І 1 
Загальна сума погашеної заборгованості (грн.) 

3000,0 І 44779,0 І 5469,0 

01.07.2005р. була підписана угода ПР~ спіВпр~ між Представ~ицтвом 
Асоціації "сос _ Кіндердорф Інтернешнл в УкраІНІ та центром СОЦІальних 



служб для сім'ї дітей та мол . В·· ... ,,~ ОДІ. ІДПОВІДНО ДО ЦІЄІ угоди реалізується 
програма П~ОфІЛактика соціального сирітства". Основним завданням Ц·ІЄ·І· 
програми є ПІдтримка . .... . .. ДІтеи ІЗ СОЦІально незахищених категорій у вигляді 
надання адреСНОІ допомоги. 

. 2~05 . ... '. 2006 І 2007 І 2008 
КІЛЬКІсть ДІтеИ-СИРІТ та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

отримали продуктові набори 
27 І 38 І 11 І 9 

14094,0 І 16704,00 І 10873,0 І 
Загальна сума наданої допомоги (грн.) 

4870,0 

Служба у справах дітей співпрацює зі спонсорами, які надають 
матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, а саме: 

2006 2007 2008 

Надана допомога благодійним фондом "Радість дітям" дітям-
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (тис.грн.) 

11,8 14,4 8,4 
(26 дітей під опікою) (144 дітей під опікою) 

. 
Також, ПОСТІЙНО надається спонсорами благодійна допомога соціально

реабілітаційному центру "Любисток", а саме: 
Підприємство "Мазда Моторс" у 2006 році для дитячого будинку 

"Любисток" надало грошову благодійну допомогу на ремонтні роботи 
приміщень, з нагоди святкування Першого дзвоника організувало дозвілля 
для вихованців в м. Києві (Труханів острів), виділило путівки на 
оздоровлення в літній (м. Скадовськ) та зимовий (санаторії Львівської 
області) періоди. Благодійна організація "Крок у майбутнє" подарувала два 
персональних комп'ютери на суму 7800,00 грн., п'ять путівок у м. Євпаторія, 
двадцять вісім солодких новорічних подарунків та дитячу українську 
літературу. Українська асоціація діячів грального бізнесу надала грошову 
благодійну допомоry на ремонтні роботи приміщень дитячого будинку, 
приватне підприємство "В.Кроки" забезпечило вихованців канцтоварами, а 
благодійний фонд "Єдина" - засоби особистої гігієни. Фірма "Гарант" 
подарувала "Любистку" два холодильники. 

Протягом 2007 року спонсорами надана благодійна допомога 
соціально-реабілітаційному центру "Любисток" на с"!му 207834~5 грн. 
(пк - 11 ШТ., 2 телевізори, караоке, принтер, автомоБІЛЬ, музичнии центр, 
OДSlГ,2 СВЧ печі тощо). 

У 2008 році БроварськоЮ MiCЬKO~ ~адою виділено 7977,00 грн. на 
організацію та проведення Дня захисту ДІтеи. 

Постійно проводяться тематичні ~емінари консульта~ії ~ с.пеціал~ст~в 
установ і організацій, дотичних до СОЦІального захисту ДlтеИ-СИРIТ та ДІтеи, 



позбавлених батьківського піклування, конференції, а саме: міська 
конференція для опікунів (піклувальників) на тему "Забезпечення права 
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування на 

виховання та розвиток у сімейному оточенні", навчальний семінар для 
соціальних педагогів міста "Запобігання бездоглядності серед дітей, їх 
реабілітація та соціальний захист", навчальний семінар-тренінг щодо 
підвищення виховного потенціалу прийомних батьків "Міцна родина -

" щаслива дитина . 

Таким чином, на реалізацію міської програми соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, на 2005 -
2008 роки, з міського бюджету було виділено та використано коштів у сумі: 

2005 2006 2007 2008 (за 9 місяців) 

44200,00 ГРН. 43718,00 ГРН. 72476,00 ГРН. 71225,00 

Начальник відділу Т.М. Ковкрак 



ЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
.~ІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ 

пасть, " . Бровар .. , вуn. Гагаріlfа.18, тen.lфакс: (294) 6-51-86, e-mail: vid-sim312@mail.ru 

від PJ. ro, ~$ Н!! 1/1'- РО, І' - '-I~ 5 
наН2 за -----

Про перелік питань на засідання 
сесії Броварської міської ради 

ВІІКОНУЮЧОМУ 060В'ЯЗКII міського 
голови - секретарю міської раДl1 

Сапожку І.В. 

Прошу Вас виключити із переліку питань на засідання сесії Броварської міської 
ради, яке відбудеться 16.10.2008 року питання відділу у справах сім'ї та молоді, а саме: 
"Про затвердження міської Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків на період 2008 - 2010 років", У зв'язку з тим, що дана програма потребує 
доопрацювання. 

Також, прошу Вас включити до переліку питань на засідання сесії Броварської 
міської ради, яке відбудеться 16.1 0.2008 року питання відділу, а саме: "Про хід 
виконання рішення Броварської міськоі ради від 16.12.2004 Н2 581-28-24 "Про міську 
Програму соціального захисту дітей - сиріт та дітей, які залишилися без батьківського 

піклування, на 2005 - 2008 роки". 

Начальник відділу Т.М. Ковкрак 
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