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Про затвердження міської Програми 
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На виконання Указів Президента Украіни від 17.10.97р. N!! 1153 "Про 
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заходи щодо ПОЛІпшення становища Дlтеи - СИР1Т та ДІтеи, яю залишилися 

без піклування батьків" та від 23.06.2001р. N!! 467/2001 "Про додаткові 
заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, МОЛОДДЮ та 
сім'ями", Постанови Кабінету Мініс'Ірів Украіни від 05.04.94р. N!! 226 "Про 
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 
забезпечення дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", 
Законів Украіни від 21.06.2001р. N!! 25558-Ш "Про соціальну роботу з дітьми 
та молоддю" та від 13.01.2005р. N!!2342-IV "Про забезпечення організаційно
правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування", рішення виконавчого комітету Броварської 
міської ради N!! 617 від 09. 12.2008р. ''Про схвалення проекту міської 
Програми· соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, на період 2009 - 2012 років", у зв'язку із 
закінчеВНJIМ 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. 12.2004р. 
Н2581-28-24, з метою поліпшення виховання, навчання, соціального захисту 
та матеріального забеЗпечення дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклуваНня в місті, враховуючи рекомендації постійних 
комісій з питань соціально - економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін, комісії з гуманітарних питань та керуючись 
lІУШ<том 22 статті 26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Украіні", міська рада 

ВИРПІІИЛА: 
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1. Затвердити міську Проrpаму соціального захисty ДІтеи - СИР1Т та Д1тe~, 
позбавлених батьківського піклування, на пеР10Д 2009 - 2012 роКіВ 
(далі - Програма), що додається. . . 

2. Фінансовому управліmпo на наСТУПН1 роки передбачити ф1Нансування 
заходів Програми в межах затвердженого КОІрТо~ису.:: 
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3 Відділам, управлінням Броварської міської ради, виконавцям Прогр~ 
. при формуванні бю~е~ на 2009 та на~тупні роки передбачити 
фіИансув~ на реалІзацІЮ Пр~грами СО~lального захисТ?' дітей -
сиріт та дітеи, позбавлених батьювського mклування, на пеРІОД 2009 -

2012 років. 
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4. Відділу У справах СІМ І та МОЛОДІ ЗДІиснювати координацІЮ захОДІВ 
щодо виконан~ Програми і щорічно ДО 25 січня інформувати 
виконавчий комітет Броварської міської ради. 

s. Визнати таким, що втратило чинність рішеННJI Броварської міської 
ради від 16. 12.2004р. N!!581-28-24 "Про затвердження міської 
Програми соціального захисту дітей - сиріт та дітей, які ЗaJIИmилися 
без батьківського піклування, на 2005 - 2008 роки" (зі змінами від 
21.02.2008р. N!! 633-33-05). . 

6. Коmpоль за виконанням даного РІшення покласти на заступника 
міського голови Виноградову Л.М. 

м.Бровари 

від " 4з " f.i'U1~ 
Н! 9/3. - 5'.3 -с, 

2009 р. 

" І.В.Сапожко 
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І.Актуальність Програми 

Діти - це люди. Вони мають рівний статус з дорослими як представники 
тв&, вони не є особистою власністю дорослих, продуктом держави. 

люде • ... ••• 
тт ноцінний розвиток ДІтеи І ІХНЯ активна участь у житті суспільства 
нов . "'б 
аn~вичайно важлИВІ для здорового маи утнього будь - якого міста чи 
H~ Д. б. 
суспільства. Іти почи~ають своє життя, удучи ЦІЛКОМ залежними. Вони 

стають незалежними в МІРУ свого розвитку за допомогою дорослих. 

у сучасних YMO~.ax проблема поліпшення становища дітей набуває 
особливої значущості. Ії розв'язання залежить не тільки від сім'ї, а й від 
дUmьності суспільних інститутів, які беруть участь у вихованні та навчанні 
дітей, сприяють їх соціалізації. Таким чином, формується державна політика 
стосовно дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як 
особливої соціально - демографічної групи суспільства, що має специфічні 
потреби та запити. У зв'язку з цим потребує активізації розроблення 
економічних, соціальних та правових заходів щодо створення умов для 
повного задоволення потреб і запитів дітей. 

Одним з найважливіших чинників прогресивного розвитку суспільства є 
гуманне, дбайливе ставлення до дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які стали жертвою трагічних життєвих обставин, або 
байдужості чи злочинності дорослих. Станом на 01.12.2008 року на обліку 
перебуває 136 дітей (38 дітей - сиріт, 94 дітей, позбавлених батьківського 
піклування, 4 дітей без визначеного статусу ), із них: 
- під опікою (піклуванням) в сім'ях громадян виховуються 97 дітей; 
- у 7 прийомних сім'ях виховується 9 дітей; 
- у соціально - реабілітаційному центрі "Любисток" перебуває 21 дитина (із 
вих: 4 дітей без визначеного статусу); 
- у СОС - Дитячому містечку під довготривалою опікою перебувають 

5 дітей м. Бровари; 
- в інтернатних закладах обласної комунальної власності знаходяться 

4 дітей. 
Соціальна ситуація, в якій перебувають сім'ї, призводить до того, ЩО в 

процесі сімейного виховання опікуни стикаються з рядом проблем 
(матеріально - економічні, житлово - побутові, організації відпочинку, 
репродуктивного здоров 'я ). ці проблеми не можуть не позначитись на . .. .' ,.. .... 
С1Меииому мікрокліматі взаємостосунках МІЖ членами СІМ І, ВнутрlСІмеиному 
.' • v • 

СП1Лкуванні між опікунами, батьками та дітьми, психолого - емоцlИНОМУ станІ 

сім'ї. Це призводить до нестабільності взаємостосунків у сім'ї, перебування . .. '''' 
СІМ~И У стресових ситуаціях, дефіциту позитивних е~ОЦІИ, що познач~єrься на 
С~Ц1альній активності людей, їх працездатності, поnр~є стан ПСИХІчного T~ 
фІЗИЧНого здоров'я, призводить до депресій, сприяє ПОЯВІ важковиховуванОСТІ, 
алкоголізації, наркотизації підлітків та молоді. . .... 

Вимоги сучасного суспільства: поліпшити яюсть СІмеиного виховання 
Та Відповідальність опікунів за виховання дітей. Вод~очас вин~кають 
ПРОблемами матеріальної незабезпеченості сім'ї, віДСУТНІСТЬ ~ОШТІВ для 
задоволення фізичних потреб дітей; самоусуненвям школи ВІД проблем 
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·меЙногО виховання; недоступністю позашкільних закладів для розвитку 
СІ -.- • U • -.. •• • 

творчих здібностеи ДІтеи, оргаНlзаЦl1 ІХНЬОГО ВІЛЬНОГО часу. Отже, духовний 

розвито]с дитини часто зал~ша~ься поза увагою. . 
Також, на жаль, ВІДМІЧаються неПООДИНОКІ випадки порушень прав 

дитини мати майно в особистій власності, користування жилими 
приміщеннями та іншим майном, усп~кованим .від бат~ків, або родичів. 

Упродовж останнього деСЯТИРІЧЧЯ нацІоналЬНІ уряди взяли на себе 

важливі зобов'язання стосовно дітей. Вони здійснюють заходи, які є наслідком 
ратифікації Конвенції про права дитини і спрямовані на виконання завдань, 
поставлених У рамках програми "Світ, сприятливий для життя дітей". Однак 
діяльність щодо виконання цих найважливіших завдань не може обмежуватися 
лише рівнем центрального уряду. Ефективність процесів, що проходять на 
загальнонаціональному рівні, зростає, коли до них залучені зацікавлені 
сторони - місцеві органи влади. Щоб стати прогресивним містом, сприятливим 
ДJUI житгя дітей вищезазначеної категорії, місто повинно розробити відповідну 
політику, зорієнтовану на захист інтересів дітей, а також створити необхідні 
інструментальні й контрольні механізми. 

Досягнення цієї мети можливе шляхом створення та реалізації 
Програми соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, яка розрахована на період 2009 - 2012 років. 

11. Мета та основні завдання Програми 

Мета програми: створення сприятливих умов для поліпшення 
виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення 
дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Основними завданнями Програми є: 
підвищення рівня виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, створення умов для їх фізичного, духовного, 
морального становлення; 

удосконалення механізмів соціальної підтримки дітей, які перебувають 
у скрутних та надзвичайних умовах; 

сприяння всебічному розвитку системи соціального захисту дітей -
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
поліпшення умов для розвитку, виховання та освіти дітей цієі категорії, 
надання допомоги дітям, які навчаються; 

сприяння оздоровленню дітей - сиріт. та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у дитячих оздоровчих закладах; 
поліпшення матеріального забезпечення дітей - сиріт та дітей~ 
позбавлених батьківського піклування, надання їм реальної допомоги 1 

піДТрИМки підприємствами, установами та організаціями різних форм 
~ласності, культурно - освітніми, громадськими, спортивними та 

ІНШИМИ установами. 
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ІІІ. Очікувані результати Програми 

виконання Програми дасть змогу: 

- _ підвищити рівень виховання дітей 
батьківського піклування; 

сиріт та дітей, позбавлених 

_ створити належні умови для їх фізичного, духовного, морального 
становлення; 

_ поліпшити матеріальне забезпечення дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 

- сприяти всебічному розвитку системи соціального захисту дітей - сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

IV. Перспективні наслідки реалізаціі Програми 

- співпраця відділів та управлінь Броварської міської ради; 

- поліпшення організаційного, інформаційного і науково-методичного 
забезпечення реалізації міської програми у сфері виховання, навчання, 
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей - сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- поліпшення якості надання соціальних послуг сім'ям, у яких 
виховуються діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- поліпшення житлових умов проживання дітей - сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування; 

збільшення кількості прийомних сімей у м. Бровари. 

надання соціальної, юридичної, психологічної, педагогічної, медичної 
допомоги сім'ям, у яких виховуються діти - сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, для успішного виконання ними своїх функцій 
і обов' язків, реалізації прав, поліпшення внутріпmьосімейних стосунків, 
адаптації сім'ї до нових умов ЖИТІя; 

- створення умов для зменшення соціального сирітства, реалізації права 
дитини на виховання і розвиток у сім'ї; 

підготовка дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
до сімейного ЖИТІя; їхньої адаптації у суспільстві; 
забезпечення можливостей для самореалізації, самовизначення, 
самовдосконалення сімей, у яких виховуються діти - сироти та діти, 
позбавлених батьківського піклування, відтворення творчої активності, 
духовного потенціалу членів сім'ї як необхідних умов життєдіяльності 
сім'ї. 

v. Основні цільові групи 
діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування від О до 18 
років; 

- опікуни (піклувальники) дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 



- прийомні бать~, які виховують дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського ПІклування; 

_ молодь із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 

VI. Фінансування Програми 

Видатки, пов'язані з реалізацією заходів Програми, здійснюються 
за рахунок виділених в установленому порядку коштів з міського 
бюджету (кошторис додається), коштів підприємств, установ, 
організацій, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків 
юридичних, фізичних осіб та інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

VII. Організації - партнери щодо реалізації Програми 

- відділ у справах сім'ї та молоді; 

- служба у справах дітей; 

- спеціальний заклад "Броварський міський центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді"; 

- управління освіти; 

відділи фізичної культури та спорту; . . 
ВІДДШ культури; 

управління праці та соціального захисту населення; 

Броварський базовий міськрайонний центр зайнятості; 

центральна районна лікарня; 

фінансове управління; 

відділ з житлових питань; 

кп "Телестудія "Наше місто"; 

редакція міської газети "Броварська панорама"; 

редакція міськрайонної газети "Нове життя"; 

редакція міськрайонного радіомовлення. 

VIП. Основні організаційні заходи Програми 

1. Здійснення моніторингу інформації 

1.1. Здійснювати облік дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
• .... • • w ••• '" 

ПІКЛУВання. Вести індивідуальні інформацlИНl картки ДІтеи ЦІЄl KaTeropll з 

метою надання їм соціальної допомоги. 
Служба у справах дітей; 
спеціальний заклад ,,Броварський міський центр 
соціальних служб для сім'ї, дітеА та молоді"; 
відділ У справах сім'ї та молоді; 
управління освіти 
Постійно 

1.2. Продовжувати роботу по створенню банку ~аних дітей - сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, що заюнчують навчавЮІ У 



Фесійно- технічних навчальних закладах та навчаються в старших класах 
про ., . . 

алЬНООСВІТНІХ ШКІЛ та ІНШИХ навчальних закладах, з метою визначення ЇХ за~ б' 
n8JIЬШОГО працевлаштування а о навчання в ІНШИХ навчальних закладах. 

по"" У . . 
праВЛІННЯ ОСВІТИ; 

спе~іальний заклад "Броварський міський цеmp 
СОЦІальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; 
відділ у справах сім 'ї та молоді 
Постійно 

2. Поліпшення умов для розвитку та виховання 

2.1. Забезпечувати безкоштовне відвідування гуртків та секцій дітьми -
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

Відділи фізичної культури та спорту; 
відділ у справах сім'ї та молоді; 
відділ культури; 
управління освіти 

Постійно 

2.2. Забезпечувати відвідування дітьми цієї категорії культурних 
закладів з метою змістовного відпочинку і дозвілля та залучати до 
загальноміських свят, конкурсів, змагань, походів. 

Відділи культури; 

відділ у справах сім'ї та молоді; 
відділ фізичної культури та спорту; 
управління освіти; 
служба у справах дітей; 

спеціальний заклад ,,Броварський міський центр 
соціальних служб ДmI сім'ї, дітей та молоді" 
Постійно 

2.3. Надавати інформаційно - консультативну, правову, психологічну та 
соціальну допомогу дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, їх опікунам (піклувальникам), або прийомним батькам. При 
необхідності залучати висококваліфікованих спеціалістів для надання 
ДОпомоги. 

Служба у справах дітей; 
управління освіти; 
спеціальний заклад "Броварський міський центр 
соціальних служб ДmI сім'ї, дітей та молоді"; 
відділ у справах сім'ї та молоді; 
управління праці та соціального захисту 

населення 

Постійно 

3. Забезпечення дотримання права на освіту 

З .1. Забезпечувати безкоштовне навчання аб~ пільгов~ оплату за 
навчання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьювського ПІКН?'Вання, в 
Дитячих школах естетичного виховання та позашкільних закладах ОСВІТИ. 

Управління освіти; 



відділи культури; 

відділ у справах сім'ї та молоді 
Постійно 

З .2. Надавати дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піКЛУВання, інфор~ацію про H~BHiCTЬ навчальних закладів, курсів для 
підготовки та переПІДГОТОВКИ кадРІВ, про строки та умови навчання в них. 

Броварський базовий міськрайонний центр 
зайнятості; 

відділ у справах сім'ї та молоді; 
управління освіти 
Постійно 

з.з. Дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 
що перебувають у надзвичайно складних умовах, частково погашати 
(у розмірі до 50%) за рахунок коштів з міського бюджету вартість оплати за 
навчання У вищих навчальних закладах різних рівнів акредитаціі. 

~ 4. Поліпшення здоров'я 

Відділ у справах сім'ї та молоді; 
фінансове управління 
Щорічно 

4.1. Проводити оздоровлення дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають на диспансерному обліку в 
санаторіях Украіни. 

Центральна районна лікарня 

Постійно 

4.2. Постійно проводити "Д" огляд згідно із віковими групами дітей -
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піКJIYВання. 

Центральна районна лікарня 

Щорічно 

4.З. ЗдіЙСlПOвати за рахунок коштів з міського бюджету та благодійних 
внесків оздоровлеlШЯ дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування ппdльного віку. 

Відділ у справах сім'ї та молоді; 
фінансове управління; 
служба у справах дітей; 
управління освіти; 
спеціальний заклад "Броварський міський центр 
соціальних служб ДJIJJ сім'ї, дітей та молоді" 
Щорічно 

s. Створення умов для соціальної адаптації 
5.1. Забезпечувати професійну підготовку~ ~оводи:и aдp~c~e 

бронювання робочих місць та працевлаштування ДІтеи - СИРІТ та ДІтеи, 

позбавлених батьківського піклування. 
Броварський базовий міськрайовний цешр 
зайнятості 
Постійно 



5.2. Створити умови для тимчасового працевлаштування в 

ановленоМУ порядку під час літніх канікул учнівської молоді з числа дітей _ 
УСТ б б' . 
сиріТ та дітей, по~ авлени.х aTЬK~BCЬKOГO ПІ~Вання, шляхом організації 
молодіжних таБОРІВ прац~ та ВІДПОЧИНКУ, ІНШИХ трудових об'єднань, 
проведенlUI громадських роБІТ. 

Управління освіти; 

Броварський базовий міськрайонний центр 
зайнятості 

Щорічно у літній період 

5.3. Вжити заходів щодо проведення профорієнтації та відбору молоді з 
числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для 
здобyrrя робітничих професій шляхом здійснення серед учнів діагностування 
професійної схильності з використанням сучасних психологічних методів і 

технологій. 
Управління освіти; 

Броварський базовий міськрайонний центр 
зайнятості 
Постійно 

5.4. Забезпечувати соціальний супровід дітей сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, із числа випускників шкіл - інтернатів, 
протягом одного року з метою якнайефективнішої адаптації у сучасне . 
суспшьство. 

Служба у справах дітей; 

спеціальний заклад "Броварський міський цеИІр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" 
Постійно 

5.5. Забезпечувати проведення відповідних занять, лекцій, тренінгів з 
учнівською МОЛОДД10 із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, з питань самостійного проживання, ведення особистого 
господарства, формування сімейного бюджету тощо. 

Управління освіти; 
служба у справах дітей; 
спеціальний заЮІад "Броварський міський центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" 
Постійно 

6. Забезпечення дотримання житлових та майнових прав 

б.l. Здійсmoвати облік дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, що перебувають у державних навчально - .вихо~них закладах, з 
метою позачергового забезпечення їх упорядкованим, В1ДПОВІДНО д? чинного 
законодавства, житлом після закінчення перебування у такому закладІ. 

Управління освіти; 
відділ з житлових питань; 

служба у справах дітей 
Постійно 

б.2. Брати на квартоблік у виконкомі дітей - сиріт та д~теЙ,. позбавле.них 
батьківського піклування, що не мають ЖИТЛОВОІ ПЛОЩІ, ВІДРазу П1СЛЯ 



.вченНЯ перебування іх У державних навчально - виховних закладах та 
заЮ .... , ' 
.тей які виховуються У прииомних СІМ ях та не мають житла. 

ДІ , в· . 
1ДДШ з житлових питань 

Постійно 

6.3. Забезпечувати проживання дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у гуртожитках до моменту надання постійного 
житла, для чого зобов' язати підприємства та установи міста, які мають у своєму 
віданні гуртожитки (КП "Служба замовника" та ін.), виділити по одній кімнаті. 

Відділ 3 житлових питань 
Постійно 

6.4. Забезпечувати контроль за додержанням вимог законодавства в 
частині захисту майнових (житлових) прав дітей, попереджувати факти 
незаконного відчуження житла. 

Служба у справах дітей 

Постійно 

6.5. Проводити обстеження житлово - побутових умов з метою 
здійснення контролю за умовами влаштування і утримання дітей - сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та своєчасного надання 
відповідної допомоги. 

7. MaTepiaJIhHe забезпечення 

Служба у справах дітей; 

управління освіти; 
спеціальний заклад "Броварський міський цепrp 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; 

відділ у справах сім'ї та молоді 
Постійно 

7.1. В установленому порядку організовувати шефство підприємств та 
організацій усіх форм власності над дітьми - сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування. 

Управління освіти; 
відділ у справах сім'ї та молоді; 
служба у справах дітей 
Постійно 

7.2. Забезпечувати безкоштовне харчування (обіди) у загальноосвітніх 
навчальних закладах дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

Управління освіти 
Постійно 

7.3. Частково погашати за рахунок бюджету міста заборгованість за 
користування житлом (квартирна плата) та оплату комунальних послуг 
(користування водою, газом, теплопостачанням, електро.енергією). сім'ям, в 
яких виховуються діти - сироти і діти, позбавлених батьювськоro mклyвання, 
що перебувають у надзвичайно складних умовах. 

Управління праці та соціального захисту 

населення; 

фінансове управління 



Щорічно 

7.4. виплачувати грошову допомогу випускникам 9Х та 11 х класів 
загальноосвітні~ закладів міста з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківсЬКОГО ПlIшування. 

Відділ у справах сім'ї та молоді 
Щорічно (у червні та жовтні поточного року) 

7.5. Надавати допомогу опікунам на дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, відповідно до п.17 Закону України "про Державну ., . " 
соціальну допомогу С1М ям З Д1ТЬМИ 

У правління праці та соціального захисту 
населення 

Постійно 

7.6. Виплачувати одноразову матеріальну допомогу опікунам 

(піклувальникам), прийомним батькам на придбання шкільної та спортивної 
форми для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
навчаються у загальноосвітніх закладах міста. 

Відділ у справах сім'ї та молоді 
Щорічно (у жовтні поточного року) 

7.7. Надавати матеріальну допомогу за рахунок коштів з міського 
бюджету студентам денної форми навчання із числа дітей - сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які навчаються у вищих навчальних 
закладах освіти I-lV рівня акредитації, у розмірі 200 грн., на місяць, кожному 
(починаючи з 18 років). 

8. Міжнародне співробітництво 

Відділ у справах сім'ї та молоді; 
фінансове управління 

Щомісячно 

8.1. Продовжувати співпрацю з міжнародними благодійними фондами 
та асоціаціями щодо оздоровлення дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Відділ у справах сім'ї та молоді; 
управління освіти; 
служба у справах дітей 
Постійно 

9. Науково - методичне та інформаційне забезпечення програми 

9.1. Проводити тематичні семінари та консультації для спеціалістів 
Установ і організацій, дотичних до соціального захисту дітей з питань 
соціальної та психологічної адаптації дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Управління освіти; 
Управління праці та 
населення; 

соціального 

служба у справах дітей; 
відділ у справах сім'ї та молоді 
Постійно 

захисту 



9.2. систематичнО інформувати через засоби масової інформації про хід 

виконання програми. 

Секретар міської ради 

кп "Телестудія "Наше місто"; 

редакція міської газети "Броварська панорама"; 
редакція міськрайонної газети "Нове >кипя", 
редакція міськрайонного радіомовлення 

Постійно 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 
Начальник відцілу 

~~ __ T.M.~( 

у справах сім'ї та молоді 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови ~л.м.в 
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f Т Суа •• коuniв. якn ПОтРlВllа МА реалЬацlt заходІв, Т1.ее 11111. 
oМn/n ПРОI"pDI\Ш 

ТераІіll 

В"КО'І.'ІІІЯ 2009 2010 2011 2012 

І· 2 3 4 5 6 7 

Всього із J\Ііського бlоджету: 105,100 302,2 335,5 368,8 
Міська проrpПl\lа соціnnьного ЗПХIІС1)' aiteR-Сllріт та дітеВ, 

2009-2012 РОК'І 105,100 302,2 335,5 368,8 
ПОJбаВJJеllllХ батьківського піК'JJуваllllЯ ІІа 2009-2012 POКlI 

СтвореННJI спрюrтлнвих умов ДnJl попіпшеННI вихованНІ. навчаННІ. соціального захисту та 

Мета: метріального забезпе,.еННJI дітеП-с .. ріт та дітеП. позбавnен"х батьківського пікnуваННІ 
Вllмата грошової ДОПОМОГ" випускникам 9-х та ll-х класів заranьноосвітніх закладів міспа із 

Р03JIіл 7. Пункт 7.4. числа дітеП-сиоіт та дітеП. позбавnеНlіХ батьківського пік IJYваННJI. 
ПОКD3IIIIК11 Вllконання: Щороку 

тнс. грн. 15,3 36,0 38,0 40,0 
кількість матеріanьної ДОПОМОПI, од. 9,0 20 20,0 20.0 
сеоеда вартість поcnynl. грн. 1700.0 1800 1900.0 2000.0 

Одноразова матеріальна ДОПОI\IО1"8. опікунам (пікпувалЬНJlкам). ПРІІПОМНІІМ батькам на 

ПРlrдбання шкільної та СПОРТІІВНОЇ форt.IИ ДIIJI дітеП-Сllріт та дітеП. позбавnеНltХ батьківського 
Розділ 7. Пункт 7.6. пікnvванНJI Jlкі нвчаЮТЬСJl v зaranьноосвітніх зaкnапах Micra. 
ПоказНllЮI Вllконання: Щороку 

тнс. грн. 29,800 51,0 59,5 68,0 
кількість матеріanьноі lIOnOMOnl. од. 85,0 85.0 85,0 85.0 
ceoeдIUI ваРТість поCJlYПt. гон. 350,0 600.0 700,0 800.0 

Матеріальна дОПОМО1"8. студентам денної фОРМИ навчанНJI. Jlкі навчаютьСR у ВІІЩJІХ навчanЬНJIХ 
закладах І-ІУ ріВНJI акредитації. із Чllсла дітеП-сиріт та дітеП. позбaвnеНllХ батьківського 

Роздin 7. Пункт 7.7. піклування. 

Щомісяця, 
ПОКD3НIIКlI Вllконання: ПрОТRГОl\lрОКУ 

тнс.ГРн. 60.0 -Z0!,2 221,0 25СГ,к-
КШЬКlсть матіраальноУ ДОПОМОПI. ОД0 25.0 38 38.0 38 
cePeдIUI вартість поcnyrи на МІСЯць. грн. А"' .• Q а f ,., ~ 200.0 450 500.0 550 

т.'f ,,-0'- о" * мата дО SO % Bapтocri ОnЛaтll за навчана у ВИЗ Micra із числа дітеП-Сllріт та дітеП 
Роздin 3. Пункт 3.3. *,.-:О/':. ~~ бaвnенш( б;rrьківськоro піклуввна . 
ПОКD3I1IIК1. Вllконання: CIr ".-' ~.,. '01 Щl року 
тнс. грн. ~- UЛ ... ~ 10 о 10,0 10,0 10,0 
кількість матеріальної допомоrи, од. ~~~\ \.~ і ..... UJIi 

10 10 10 
середиJl вартість матеріanьної ДОПОМОГIt, гРн. ~ . .,. "- -- /, 1/' 1000.0 1000.0 

~-;~ 
'{І 'І 

1000.0 
• 

Секретар ради 
а/ ". 9 

.. II ~ 



поДАННЯ: 
начальнИК відділу 
у справах сім'ї та молоді 

погОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

_~~-- T.M.toc 

і 

_~t?A~~~_ л.м.вJ 
І 
І 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСП 
ВІДДІЛ у СПРАВАХ СІМ'Ї ТА молоДІ 

07400 Київська обnас:ть, м. Бровари, вуn. Гагарін&, 18, тenJфакс: (294) б-57-8б, e-mail: vid-sіmЗI2@mаіJ.ru 

від Р5.01. 2С[,9 Н!! ОІ - 09./- С,І 
ваН!! ____ .-.;за ---r:-~~'/ 

6,!. (). 
,"- -'.' 

е І еl 'виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю міської ради 
еавожку І.В. 

(7" L О/. ()" 

Про перелік вита ва засідавня 
сесії Броварської міської ради 

Прошу Вас ВКJПOЧИТИ дО переліку питань на засід8.ВЮІ сесії 
Броварської міської ради, па відбудеться 10.01.2009 року такі:питання . . 
вІДДШУ: 

1. Про затвердження міської Програми соціального захисту дітей -
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2009 -
2012 роки. 

2. Про зміну підпорядкування міського Центру ранньої та медико -
педагоriчвої реабілітації дітей - інвалідів. 

Начальник відділу т.м. Ковкрак 
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