
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ПрЬзатверджеННJI міської комплексної Програми запобіга~ 
дитячій бездоглядності, підтримки сімей з дітьми 

"Назустріч дітям" на 2010-2017 роки 

На виконaННJI Законів України "Про забезпечеННJI організаційно
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи ДJIJI дітей", "Про охорону дитинства", розпорядження 
голови Київськоі обласної державної адміністрації від 17.12.2008р. N!! 1617 
"Про проект обласної комплексної Програми подолання дитячої 
бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформувaННJI інтернатних 
закладів ДJIJI дітей "Назустріч дітям" на 2008-2017 роки" з метою соціально
правового захисту дітей, які перебувають у складних житrєвих обставинах, 
застосування ефеІСТИВНИХ форм їх соціальної підтримки та поліпшеННJI 
соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклувaННJI, та осіб з їх числа, керуючись частиною 1 пункту 22 статті 26 
Закону України "Про місцеве самоврядувaННJI в Украіні", враховуючи 
рекомендації ·постіЙНих комісій з гуманітарних питань, з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін Броварська 

міська рада 

вирішила: 

1. Затвердити міську комплексну Програму запобігання дитячій 
бездогЛJIДНОСТЇ, підтримки сімей з дітьми ,,назустріч дітям" на 2010-2017 
роки (далі-Програма), що додається. 

2. Службі у справах дітей Броварської міської ради забезпечити 

виконання Програми. 

з. Фінансовому управлінню, під час формування показників міського 
бюджету на відповідні роки, передбачати кошти на виконання заходів 
Програми вихоДJIЧИ з фінансового ресурсу бюджету міста. 

4.Управлінням, відділам, службам Броварської міської 
забезпечити безумовне виконання заходів Програми. ; ~:' :1 ft f\ Г~ 

ради 

.) . 
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Про хід виконанНJI Програми інформувати службу у справах дітей 
Броварської міської ради щокварталу до 2S числа останнього звітного місяця. 

5. Службі у справах дітей щорічно в грудні місяці інформувати 
Броварську міську раду про хід виконання Програми. 

6. Службі у справах дітей, центру соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей та 
молоді, відділу у справах сім'ї та молоді в грудні місяці 2009 року 
прозвітуватися на сесії міської ради щодо виконання Програми запобігання 
дитяій безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки, затвердженої 
рішеНВJIМ Броварської міської ради від 28. 12.2006р. N!199-14-0S (із 
змінами), міської Програми підтримки сім'ї на період до 2010 року, 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 24.0S.2007p. 
N!342-21-0S, міської Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на період 2009-2012 років, 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 13.01.2009р. 

Н!982-53-05. 

7. РішеННJI набирає чинності з 01.01.201 О року. 

8. Контроль за виконанням цього рішеННJI покласти на заступника 
міського голови Виноградову Л.М. 

Виконуючий обов'язки міського f'atL(Ji1JiII 
секретар ради 

м.Бровари 

від -16: -І (). .tN' 
N! 1,l.Tl-~I-К 

І.В.Сапожко 
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п. Мета і пріоритети програми 

ш. Завдання програми та ії основні заходи 

IV. Терміни дії програми 

v. Механізм реалізації програми 

VI. Очікувані результати 

VII. Заходи з реалізації програми 

1. ЗабезпечеННJI раннього ВИJlВЛеННJI та cтвopeВВJI умов ДJIJI підтримки сімей з 
дітьми, JПd опинились в складних житrєвих обставинах. 

2. ЗабезпечеННJI реалізації права кожної дитини, па заJIиlllмася без ПЇICJIyвaннJI 
батьків, виховуватись у сім'ї (опіка, ПЇICJIyвання, національне усиновлеННJI, 
прийомна сім'я), зберігаючи принцип родинності. 

3. CтвopeННJI в місті ефективної системи задоволеННJI потреб дітей та молоді з 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського ПЇICJIyвaннJI. 

4. ПосилеННJI відповідальності місцевих органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, громади міста за забезпечеННJI прав дітей. 



МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

запобігання дитячій беЗДОГJJЯДНОсті, підтримки сімей з діТЬМl1 
"Назустріч дітям" на 2010-2017 роки 

І. Вступ 

Діти - це наше майбутнє, гарант самозбереження, здоров'я і поступу нації. 
Повноцінний розвиток дітей і ЇXВJJ активна участь у житті суспільства 
надзвичайно важливі ДJIJI здорового майбутнього будь-JIКОГО міста чи 
суспільства. якими вови зростатимуть, цілком залежить від оточуючого 
середовища. 

для повного і гармонійного розвитку дитині необхідно зростати в 
сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміВВJI. 

ЗабезпечеВВJI права дитини на виховаввя у сім'ї або, у випадку вtpати 
батьківського піклування, у сімейному оточенні за прmщипом родинності, є 
основним пріоритетом при визначенні форми влamтyвaВВJI дітей, зазначеної 

категорії. 
На сучасному етапі розвитку державної соціальної політики та 

враховуючи кардинальні зміни, що відбуваються у системі захисту прав дітей, у 
зв'JlЗКУ з ЇЇ реформувaВВJIМ, прИЙВJIТЇ нормативно-правові акти, JJКЇ cyтrєвo 
розширюють повноважеВВJI територіальних громад ДJIJI реалізації державної 
політики щодо опіки, піклування, усивовлеВВJI, соціального захисту дітей, 
запобігаввя ДИТJJЧiй бездогЛJIДВОсті тощо, і у свою чергу вимагають виваженого, 
юридично та соціально грамотного підходу до вирimеВВJI того чи іншого 
ПИТaВВJI, а відтак, подальшої долі дитини. 

Найбільш соціально-незахищеними У даному контексті є діти-сироти та 
діти, позбавлені батьківського піклування, отже, саме по відвошеmпo до цієі 
категорії дітей структурні підрозділи Броварської міської ради, ії вихонавчого 
комітету, до компетенції JIКИX належить здійснеВВJI захисту прав дітей, 
визначають найоптимальніші ПШJIXИ вирimеВВJI проблем, відповідно до 
індивідуальних поtpеб кожної дитини. 

Броварською міською радою, її вихонавчим комітетом проводиться 
цілеспрямована робота щодо підтримки B~~~ сімей з дітьми, попереджеВВJI 
бездогЛJIДВОсті дітей та іх вилучеввю 13 С1Меиного середовища, активізації 
процесу національного усивовле~, розвит~ сімейних форм влamтyваввя 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених ба~ювського ~~. . 

Бровари вже tpадиційво є тонером у Киівськш облаcn щодо опробувaввJJ 
та впроваджеВВJI кращих світових моделей соціальної роботи з сім'JIМИ та 

дітьми. 
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Щоб стати проrpесивним містом, СПРИJIТливим ДJIJ( ЖИТТЯ дітей, необхідно 
р~зр~б~ відповідну політику, зорієнтовану на раннє виявлення та підтримку 
СІмеи, ЯКІ опинилися в складних життєвих обставинах, на захист прав та 
інтересів дітей, а також розробити необхідні механізми та інструментарій щодо 
їі впровадження в життя. 

Саме ДJIJ( цього розроблено міську комплексну Програму запобігання 
дитячій бездоглядності, підтримки сімей з дітьми «Назустріч дітям». 

п. Мета і npiopllTeTl1 ПрограМl1 

Метою створення цієї Програми є створення в місті Бровари до 2017 року 
умов ДJUI реалізації права кожної дитини виховуватись у спрИJIТЛИВОМУ 
сімейному середовищі на основі запровадження ефективної системи підтримки 
сім 'і, спрямованої на збереження ії цілісності і стабільності. 

у ході виконання Програми передбачається: 
забезпечити пріоритетність влаштування ДИТИНИ в сім'і громадян; 
забезпечити влаштування дітей соціально-психологічного центру (дитяче 

містечко) «Любистою), які набули статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в сімейні форми влаштування; 

приймати рішення стосовно влаштування кожноі дитини в сім'ю громадян 

ДJIJ( усииовлеиня, під опіку та піклування, в прийомну сім'ю та до СОС -
Дитячого Містечка на основі комплексноі оцінки ії потреб; 

забезпечити дотримання принципу родинного походження при 

влаштуванні дітей. 

ш. Завданнв Програми та її основні заходи 

Під час реалізації Програми передбачається вирішити наступні завдання: 
3.1. Забезпечити раннє виявлення та створення умов ДJIJ( підтримки сімей з 

дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах. 
ПокQ3НUЮl дОCJIZнення: 
жодна дитина не вилучена з сім'ї без надання комплексу наявних 

соціальних послуг у громаді; 
90% сімей, JIКЇ перебувають у складних життєвих обставинах, перебувають 

під соціальним супроводом; 
зменшеиня на 50% батьків, JIКЇ не виконують своіх батьківських обов'JlЗКЇВ 

відносно своіх дітей; . . 
80% дітей, JIКЇ перебувають в складних життєвих обставинах, ВІДВІДуЮть 

гуртки, спортивні секції; . .. 
98% матерів не ВЇДМОВЛJПOться ВІД новонароджено! дитини. 
3.2. Забезпечити реалізацію права. ~~жно~ дит~, па з~ася без 

піклувания батьків, виховуватись у СІМ! (o~1Кa, mклув~, нацІОнальне 
усиновлення, прийомна сім'я, СОС-Дитяче Містечко), збер1raIOЧИ принцип 
родинності. 

ПОКQ3нuкидОCJIZнення: 
100% дітей влаштовані у сімейні, або наближені до сімейних, форми 

виховання; 
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. Зменшено на 50% вихованців соціально-реабілітаційного центру (дитяче 
МІстечко) <<.Любистою); 

. ~ь~cть ~рийомних сімей, потенційних прийомних батьків, усиновителів, 
ОШКУНІВ В1ДПОВlдає потребам дітей, які потрібують влаштуванНJI; 

98% дітей віком до 3-х років влаштовані у сімейні форми влаштуванНJI; 
Biдcyrнicть дітей в лікарНJIX за соціальними показниками. 
3.3. Створити ефективну систему задоволенНJI потреб дітей та молоді з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванНJI, в середовищі 
громади. 

110казнuкидосяzнення: 
пріоритетність сімейних форм влаштуванНJI; 
діти отримують підтримку та соціальні послуги відповідно до своіх 

потреб; 

100% дітей, які не мають житла, поставлені на позачерговий квартирний 
облік. 

3.4. Посилити відповідальність місцевих органів виконавчоі влади та 
місцевого самоврядуванНJI, територіальної громади за забезпечеННJI прав дітей. 

110казнuкидосягнення: 

зменmеННJI кількості дітей, які залишилися без батьківського піклуванНJI; 
зменmеННJI piBНJI злочинності, бродяжництва та інших негативних проявів; 
наявний комплекс доступних соціальних послуг ДJIJI сім'ї, дітей та молоді 

на території громади. 

IV. Термін діі Програми 

Заходи Програми передбачають поетапне вдосконалеННJI в місті системи 
соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та сімей з дітьми, які опинились в кризових життєвих ситуаціях, 
протягом восьми років поспіль, з 2009 по 2017 роки, ВКJПOЧНО. 

у. Механізм реалізації Програми 

Реалізація програми буде відбуватись у суворій відповідності із 

задекларованими принципами:.. . . 
пріоритет інтересів конкретнОІ ДИТИНИ в процеСІ влаштування вихованцш 

СОціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) <<.JIюбистою) до сімейних 

форм виховaнНJI; . . ... 
родииного походжеВИJI при влamтyванн~ ДITe~; 

б контактів дитини з бlОЛОПЧНОЮ родиною, родинним 
з ережеННJI .•. . . 

оточеННJIМ у тому разі, коли це не ШКОДИТЬ 11 ~pec~, 
• wт.rrт.nnк JIИIIlе на ОСНОВІ оцІНКИ потреб дитини та 

переМ1ЩеВИJI ,....& ..... _-. . 
індивідуального плану її розвитку в Інтересах дитини, . 

. .... до усунеВИJI причин, що спонукають направлеННJI ДІтей 
прІОритет ДІВ ЩО .... ф . ... . . та ЩОДО розвитку сwеиних орм виховВВНJI Дlтеи-

до 1Нтернатних закладІВ, ... . інтернатних закладів. 
сиріт, соціалізаціі та адапТВЦІІ випусКНИКІВ 
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Передбача~ся створити цілісну систему опіки та піклуванНJJ ДИТИНИ, яка 
упередить КРИЗОВІ вища всім 'ї, забезпечить комплексний підхід до вирішенНJI 
проблем, що унеможливить, в подальшому, вилученНJJ дитини з родини. 

Передбачається створити оптимальні умови ДЛJI вихованНJI та розвитку 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванНJJ, на основі 
комплексної оцінки їх потреб, що неминуче зумовить активний розвиток 
сімейних форм влаштування дітей, зазначеної категорії, розвиток широких 
можливостей поступової соціальної адаптації таких дітей, формуванНJI навичок 
здорового способу життя, що в свою чергу дозволить розірвати коло сімейного 
неблагополуччя та досяМ'И розвитку суспільства на рівні європейських 
стандартів. 

Станом на 01.10.2009 року в місті діє декілька міських програм: програма 
зanобігaннJJ дитячій безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки; міська 
програма підтримки сім'ї на період до 2010 року, міська програма соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванНJJ, на період 
2009-2012 років. 

ВпроваджеННJI даної комплексної Програми (яка поєднає всі вище 
зазначені Програми ШЛJIXОМ відбору лише найІІріорітетніmиx напрямків 
розвитку соціальної сфери) дасть можливість об'єднати зусИЛЛJI структурних 
підрозділів, громадськості міста та забезпечити комплексний підхід у вирішенні 
питань щодо покращеННJI становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклув8ННJI, сімей з дітьми, JIКЇ перебувають у складних життєвих 
обставинах, попередженНJI бездогЛJIДНОсті та безпритульності, зменшить ризики 
вилучеННJI дітей з сімейного середовища, що водночас дасть можливість 
охопити масову частку соціально незахищених верств населеННJI, в тому числі 
дітей, та зекономити фінансові і людські ресурси, а значить оптимізувати 
дiJшьність кожноі з ВJlадних структур, до компетенції яких належить вирішеННJI 
питань сімей, дітей та молоді. 

Фінансув8ННJI Програми здійсшоватиметься за рахунок та в межах коштів, 

передбачених у бюджеті міста на поточний рік, та інших джерел, не 
заборонених законодавством. 

VI. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити дотримання 
державних гарантій та конституційних прав ~тей; забезпе;ити ~amтyвання 
дітей вИКJПOЧНО у сімейні ~орми вихов~; ~1ДНеc:rи ~ СУСПUlЬСТВI. пр~с~ та 
авторитет сімей усиновитеЛІВ; .зме~ти ю.льюсть Д1теи, .вилучених ІЗ .. С1Меиного 
середовища; посилити відпОВІДальНІсть .Мlсце~их OP~B ~иконавЧОI влади та 
органів місцевого самоврядув8ННJI за СОЦlальвии захист Д1теи. .. 

у ході викон8ННJI Програми передбачається створити ЦШІСНУ систему 
опіки та піклування ДИТИНИ, яка передбачить кризові явища в сім 'і, забезпечить 
комплексний підхід до вирішення проблем, що унеможливить, в подальшому, 

вилучеННJI дитини з родини. 
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vп. ЗаХОДl1 з реалізації ПрограМl1 

1. 3а6езllечеllНЯ pallll.OZO В'IRвлеННR 'ІІа С'ІІвореНl1R У.ltІОВ для nідn'Р'UІНU 
сіАІе;; з ді'ІІЬАІН, які OllUII,muc. в СЮlадllUX 3IСПІІ'n'ЄВUX 06сn,авпнах. 

1.1. Забезпечити своєчасне ВИJlвленНJI та облік кожної сім'ї з дітьми, яка 
перебуває у складних ЖИ1їєвих обставинах. 

Центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, 
дітей та молоді, 
Відділ у справах сім'ї та молоді, 
Служба у справах дітей, 
Кримінальна міліція у справах дітей, 
Управління освіти 

Постійно 

1.2. Ведення єдиного банку даних сімей з дітьми, які перебувають у 
складних жи1їєвих обставинах. 

Центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, 
дітей та молоді 

Постійно 

1.3. ЗдійСlПOвати оцінку потреб дитини та її сім'ї як основу ДJIJI прИЙНJlТ1'я 
рішень в інтересах дитини. 

Центр соціальних служб ДJIJI сім'і, 
дітей та молоді, 
Служба у справах дітей, 
Управління освіти, 
Центральна районна лікарня 

Постійно 

1.4. Відпрацювати систему єдиного документообігу стосовно виявлеННJI та 
інформування про сім'ї та дітей, що мають ознаки перебування в складних 
житrєвих обставинах. 

Центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, 
дітей та молоді, 
УправлїИНJI освіти, 
Центральна районна лікарня, 
Служба у справах дітей 

До 01 червня2010 року 

1.5. Вжити заходів щодо вирimеННJI у встан~вл~ному порядку питання про 
збільmеННJI штатних одиниць служби у справах Д1теи, центру СОЦІальних служб 

ДЛJI сім'ї, дітей та молоді. 

Управління фінансів, 
Служба у справах дітей, 
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Центр соціальних служб ДJIJI сім 'і, дітей . 
та МОЛОДІ 

2010 - 2011 роки 

. ~ .6. Забезпечити функціо~ання інтегрованих соціальних служб 
ВІДПС?ВІ~О до ~отреб. міста JспеціалізованОі соціальНf?Ї с~би підтримки сім 'і, 
спеЦlалlзованО1 СОЦlалЬНО1 служби супроводу СІмеиних форм виховання 
<dIрийомна сім'я», спеціалізованоі соціальноі служби ~eiнтeIpaцii та соціалізаціі 
B~CКН~B інтернат них заКJI~іl!, спеціалізованоі соціальноі служби супроводу 
Д1теи, JII(1 перебувають у КОНфЛІКТІ З законом, ТОЩО) 

Цен!р соціаль~ служб ДJIJI сім 'і, 
Дlтеи та МОЛОДІ 

Постійно 

1.7. Забезпечити tувкціонування спеціалізованих формувань цe~y 
соціальних служб ДJIJI сім і, дітей та молоді (служби супроводу неповнолітніх та 
молоді, які повернулись з місць позбавлення волі, слркби супроводу дітей, які 
зазнали насИJШJI та жорстокого поводження в сім'і, служби соціально
профілактичноі роботи, ЖІночого клубу «rapMOHW) тощо) 

Цеlf!P соціаль1!ИХ служб ДJIJI сім'ї, 
Дlтеи та МОЛОДІ 

Постійно 

1.8. Сприяти. підвищеншо .кваліф~ії ... та IIЇдгc?~Bцi спеціалістів 
соціальноі сфери, JIКI будуть долучеНІ до реал1Зaцtl завдань ЦlЄ1 Програми. 

Служба у справах дітей, 
Центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, 
дітей та молоді 

Постійно 

1.9. Соціальний супровід і надання необхідноі допомоги сім'ям з дітьми, 
які опинились у складних житrєвих обставинах. 

Центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей 
та молоді, 
Служба у справах дітей 

Постійно 

1.10. Забезпечити ФYJI!Щ~онування .консультативного пункту центру 
соціальних служб ДJIJI сім'ї, Дlтеи та МОЛОДІ пр~ п~лого~~му будинку ~ метою 
запобіraннJI відмов від новонароджених Дlтеи, ЗДlИснеННJI СОЦІального 

супроводжеННJI таких матерів. . . .. . 
Центр СОЦІальних служб ДJIJI CIМ'I, ДІтей 
та молоді, 
Центральна районна лікарня, 

Управління освіти 
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Постійно 

1.11 .. ~творити на базі громадської організації «Центр соціального захисту 
T~ адаптачlї (~ДiM. ЖИТТJl» консультативний пункт довіри по підтримці вагітних 
ЖІнок та СІмеи з ДІТЬМИ раннього віку груп ризику. 

Центр соціальних служб ДЛJI сім'ї, дітей 
та молоді, 
Центральна районна лікарНJI 
Центр соціального захисту та адашації 
«Дім житrJl» 

2010 рік 

1.12. Вести облік сімей, в JlКИХ існує ризик передачі дитини до закладів 
ДЛJI дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пікnyванНJI, проводити 
профілактичну роботу з біологічними батьками, Jlкі не виконують виховних 
функцій, з метою ycyнeHНJI факторів, наявність яких унеможливлює утримaнНJI 
дітей в сім'ї. 

Служба у справах дітей, 
Центр соціальних служб ДЛJI сім'ї, дітей 
та молоді, 
Управління освіти, 
Кримінальна міліція у справах дітей 

Постійно 

1.13. Проводити щорічний аналіз соціального становшца сімей з дітьми у 
місті, ДЛJI визначеННJI проблем та формувaнНJI пакету необхідних соціальних 
послуг. 

Відділ У справах сім'ї та молоді, 
Центр соціальних служб ДЛJI 
сім'ї, дітей та молоді, 
Служба у справах дітей 

І квартал кожного року 

1.14. 3апровади;и в оуганах праці ~ соціальиого ~ахиcтr HacenellНJ!. 
області єдину технологІЮ прииому ГPOM8ДJIН 1 призначеННJI всІХ вИДІВ державНО1 
соціальиої допомоги за оДН1ЄЮ заявою. 

Управління праці та 
соціального захисту HaCeneННJI 

Постійно 

1.15. Вживати заходів ~ по!ср~еННJI. ~лових умов сімей, в JIКИX 
народилаСJl трiйНJl, ВИХОВУЄТЬСJl п JlТЬ 1 б~m~ Д1теи. 

В1ДДШ з житлових питань, 
Відділ у справах сім'ї та молоді 

Постійно 
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1.16 ... З метою підвищенни правової культури дітей уразливих категорій, 
розвитку ІХ мис~ецьких та спортивних здібностей, формуванни здорового 
С!10с~бу житrя, пщrpи~ національних сімейних традицій, правової культури 
СІмеи проводити в МІСТІ: 

-валеолекторій «Здоров'я»; 
- правовий лекторій «Підліток і право»· 
- акцію «Міцна родина- здорова дитин~)· 
- rpY Брей-ринг "Підліток і право"; , 
- шахово-ш~овий турнір "Граємо в шахи разом"; 
- мистецькии фестиваль "Світ дитинства"; 
- с~ткуванни дни захисту дітей (1 червни); 
- ВlдзначеННJI дни спільних дій в інтересах дітей (20 листопада); 
- святкуванни дни розвитку сімейних форм виховаННJI дітей-сиріт; 
- святкуванни новорічних та різдвяних свят, дни Святого Миколая; 
- відзначеННJI дни матері; 
- відзначеННJI дни сім'ї; 
- відзначеННJI дни міста. 

Служба у справах дітей, 
Центр соціальних 
С!І)'ЖБ ДЛJI сім'ї, дітей та молоді, 
ВІдділ r справах сім'ї та молоді, 
УправлlННJI освіти, 
Центральна районна лікарня 
Управління праці та соціального 
захисту населеННJI 

Постійно 

1.17. Організовувати та проводити благодійні акції ДЛJI дітей: <<Хай завжди 
буду Я», «З турботою про дітей», «Милосердя». . . .. 

Центр СОЦІальних служб ДJIJI CIМ'I, 
дітей та молоді 

Постійно 

1.18. Забезпечити уча~ пр~омних б~?~ .прИЙомиих сімей з дітьми, 
які в них виховуються, у . mтнш оздоровчш З.~І, ~ ... прово~ с~ба ~ 
справах діт~Й. та це!'fP СОЦІальних служб ДЛJI СІМ І, Дlтеи та МОЛОДІ КИ1ВСЬКОІ 
облдеРЖадм1Н1стрaцtl. . ... 

Служба у справах ДІтеи 
Центр соціальних служб ДЛJI сім'ї, дітей 
та молоді 

Постійно 

1.19. Забезпечити максимальне перебування у пришкільних таборах дітей 
із числа сімей які опинились в складних житr~их обст~инах. 

, УnpaвmВВJI ОСВІТИ 
Центр соціальних служб ДЛJI сім'ї, дітей 
та молоді 

ІЦороку,червень-серпень 

1.20. Провести семінари ДJIJI ~ацівників, які ж;tPацюють в організ~, що 
дотичні до захисту прав та ~тepec1В дитини, запоб1ГВННЮ бездогJUlДВОСТ1 серед 
дітей, іх реабілітацією та СОЦІальним захистом. 
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Служба у справах дітей 
Центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей 
та молоді 

Двічі нарік 

1.21. Провести ~цію «Турбота» до Всеукраїнського рейду «Урою) з 
метою HaдaHНJI матеРІальної допомоги сім'ям з дітьми, які опинились в 
складних життєвих обставинах. 

Служба у справах дітей 

UЦороку,серпеНЬ-Гjpудень 

1.22. Забезпечити BeдeHНJI єдиної електронної бази даних багатодітних 
сімей. 

Відділ у справах сім'ї та молоді 

Постійно 

1.23. Проводити міський фестиваль творчості ДJIJI дітей зобмеженними 
фізичними можливостями «Повір у себе». 

Центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей 
та молоді 

Постійно 

1.24. Проводити інформаційно-просівтницьку роботу серед молоді, 
спрямовану на підготовку до сімейного ЖИТfЯ і формувaннJI навичок 
відповідального батьювства, популяризацію здорового способу житrя. 

Центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей 
та молоді, 
Служба у справах дітей, 
Управління освіти, 
Відділ у справах сім'ї та молоді 

Постійно 

1.25. CтвopeННJI та розповсюджеННJI соціальної реклами з питань 
запобігання насильства в сім'ї (телевізійні та радіо прОГjpами, друкована 
продукція), організувати треніlП"И. і се~інари у ... загальноосві~, .. та вищих 
навчальних закладах з питань запоБІгання 1 ПРОТИД11 насильства в СІМ 1. 

Центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей 
та молоді, 
Служба у справах дітей, 
Управління освіти, 
Кримінальна міліція у справах дітей 

Постійно 

1.26. ПроведеННJI щорічних міських заходів, приурочених акції «16 днів 
проти насильства». Центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей 

та молоді, 
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Служба у справах дітей 

Постійно 

. ... 1:27. Забезп~чити позачергове влаштування в дошкільні навчальні заклади 
ДІтеи ІЗ теРИТОРІальної rpомади міста, сім'ї ЯКИХ опинились у складних 
житrєвих обставинах. 

Управління освіти, 
Центр соціальних служб ДJUI сім'ї, дітей 
та молоді 

2010-2017 роки 

1.28. З метою пропаганди переваг сімейного виховання проводити 
вручення пам'ЯТН~ї ме~алі та пакунку малюка (ПЛJШIечка та підryзники) 
новонародженим ДІТЯМ МІста. 

Відділ У справах сім'ї та молоді, 
Відділ реєстрації актів цивільного стану 
Броварського міськрайонного 
управління юстиції, 
Фінансове управління 

Постійно 

1.29. Забезпечити функціонування мережі позашкільних навчальних 
закладів за місцем проживання дітей, підвищеННJI ефективності іх роботи, 
залучення до занять в гуртках, спортивних секціях дітей, JIКЇ опинились в 
складних життєвих обставинах. 

Відділ У справах сім'ї та молоді, 
Центр дитячо-юнацьких клубів 

Постійно 

1.30. Проводити щорічний облік і прогнозування iнкmoзивних 
(особистісно орієнтованих) груп навчання ДJIJI забезпечення навчання дітей з 
особливими потребами. 

УпрaвлiннJI освіти 

2010-2017 роки 

1.31. Своєчасно вИJIВЛJ1ТИ та проводити розслідування фактів насИJШJI та 
жорстокого поводження з дітьми. 

Відділ У справах сім'ї та молоді, 
Служба у справах дітей, 
Центр соціальних служб ДJUI сім'ї, дітей 
та молоді, 
Кримінальна міліція у справах дітей 
УпрaвлiннJI освіти, 
Центральна районна лікарня 

Постійно 

1.32. Забезпечити здійснення контролю за дотримaННJIМ культурно-

закладами, ігровими залами, комп'ютерними клубами 
розважальними 
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нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони 
продажу алкогольних ~апоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, 
пропаганди ПРОСТИТУЦІІ, насилля, жорстокості. 

Служба у справах дітей, 
Відділ у справах сім'ї та молоді, 
Центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, 
Броварський МВ ГУ МВС в 
Київській області, 
Відділ культури 

2010-2017 роки, 

. 1.33. Надавати матері8:ЛЬ~ допомогу дітям із сімей, які перебувають під 
СОЦІальним супроводом спеЦІалІЗОВаних соціальних служб. 

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді 
Фінансове управліННJI 

Постійно 

1.34. З8Щ)овадити медико-соціальний супровід сімей З дітьми першого 
року житrя, які опинились в складних житrєвих обставинах. 

Центральна райОlDlа лікарня, 
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді, 
Служба у справах дітей 

Постійно 

1.35. Надавати мате'ріаль~ допомогу, реабілітаційне обладнання сім'ям, в яких 
виховуються діТИ-ІНВаліди, З метою покращеШDI. ЯІС~сті реабілітаційного 
процесу та створення сприятливих умов для ро~витку ДІ~еи вдo~a. 

Управл1ШDl пр8Ц1 та СОЦІального захисту 
населення 

Постійно 

2. 3а6езnе"еНIIЯ реалїзаЦІУ ІІрава кожно, дllтиНІІ, ва залlllllШlасв 6ез 
ІІіюrуваннв 6атьюв, Вlаовуваn,ись У сіА" (опіка, nіюryваНlIR, націонольне 
усuноtlЛеНlIR, nрuйол,на сіА, ~), з6ерігаю,," nР"НІ(lІn родинноcm, 

2.1. Забезпечити, шляхом проведення інформаційно-освітніх заходів та 
через засоби масової інформації, по~ляриз~ію сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьКІВСЬКОГО mклyв~. 

Служба у справах ДІтей, 

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді 

Постійно 
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2.2. ПроведеННJI t>екламних кампаній «Чужих дітей не буває» з метою 
пропагування пріоритетІВ сімейних форм влаштуванНJI. 

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

Постійно 

. 2.3. СТВ~Р'ити ... міжвідомчу групу для здійснеННJI аналіз)' діяльності 
~ОЦlально-реаБШlтацIИНОГО центру «Любистою) та визначенНJI доцшьності його 
ICНYВВННJI, за результатами аналІЗУ провести відповідну роботу З персоналом 
центру. 

Служба У справах дітей 

Липень 201 О року 

2.4. Забезпечити роботу з підготовки та CТВOpeHНJI прийомних сімей для 
B!lXOB~ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклувВННJI, 
ВІДПОВІДНО до потреб громади. 

Центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей 
та молоді, 
Служба У справах дітей 

2010 -2017 рік 

2.5. З метою недопущеННJI передачі дітей до інтернатних закладів 
забезпечити cтвopeННJI та ФункціОНУВВННJI двох прийомних сімей термінового 
влamтyвВННJI дітей, пі ЗВJIИПIИJIИся без батьківського пїЮІувВННJI. 

Центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей 
та молоді, 
Служба У справах дітей 

2010 -2017 рік 

2.6. Організувати роботу груп взаємопідтр~ ДJIJI прийомних б~~~ .. 
Центр соЦІальних служб ДJIJI CIМ'I, ДІтей 
та молоді 

Щорічно, один раз на квартал 

2.7. Забезпечити пріоритет влaпrryв~ .дітеЙ віком до трьох років У 
сімейні форми вихов8ННJI, насамперед У сІМ І нацlОнальНОГО.УС!fНОВJПOвача. 

Служба У справах ДІтеи 

Постійно 

2.8. Розробити мех~ізм .взаємодії з підбору по~нч!йних усино~вачів, 
прийомвих батьків, опікунІВ М!Ж с~бою у справах Д1Te~ :!ентром соЦІальних 
служб для сім'ї дітей та МОЛОДІ та каБІНетом плавув8ННJI c~ І ... 

, Служба у справах ДІтеи, 
ЦеН'9' соціаль~ служб для сім'ї, 
Дlтеи та МОЛОДІ 

2010 рік 
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2.9. ~аб:зпечити підготовку спеціалістів, Jlкі займаюТЬСJl вирішенНJIМ 
проблем д!теи,. щодо практичного застосуванНJI оцінки потреб дітей та 
ПІДГОТОВКИ ІНДИВІДУальних планів їх розвитку. 

Центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей 
та молоді, 
Служба у справах дітей, 

У правліННJI освіти 

Щорічно, починаючи з 2010 року 

3. C"'BopeHНR ефеЮІІUВІІО; сuс".иІІ' задоволеllНR nО"Іре6 ді".еіі ".а 
Аfолоdі з числа діmеіі-сuріn. n.а dilneii, ІІ0з6авлеlllІХ 6anI6KiBC'I(OZO ІІіклуваllНR, 
в середОВlIlI(; гРОАІадu. 

. 3 .1.. За~езпечити BeдeHНJI єдиної інформаційно-аналітичної системи 
«Діти», ВІДПОВІДНО до нормативних вимог. 

Служба у справах дітей 

2010-2017 роки 

3.2. Проводити семінари, тренінги, конференції, кру!лі столи ДЛJI опікунів 
та піклувальників, прийомних батьків з ~етою . шформування іх про 
законодавство щодо захисту прав та законних ІНТереСІВ дитини. 

Служба у справах дітей, 
УправліННJI освіти, 
Центр соI;dальних служб ДЛJI сім'ї, дітей 
та МОЛОДІ, 

УправліННJI праці та соціального 
захисту населеННJI 

IVквартал кожного року 

3.3. Забезпечити формувaRНJI житлового фонду соціального призначеННJI 
(соціального житла, соціальних rypтожитків) ДJIJI дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа, в JIКИX відсутнє житло, термін 
перебувaиRJ1 яких в інтернатних закладах, ДИТJIЧИX ~удииках сімейного типу, 
прийомвих сім'ях, під піклуванням чи па~Оl.lатом з8К1ВЧИВCJI. 

ВІДДІЛ з житлових питань 

Постійно 

3.4. Забезпечити реаліз~ права на розвит~к ді~~й-сиріт ~a дітей, 
позбавлених батьківського Пll(J1УВaНRJI, в теРИТОРІ8JIЬВ1И ГРОМ8Д1, тобто 
ВИХОВaиRJ1 насамперед за місцем іх походжеННJI. . .. 

Служба у справах Д1теИ 

Постійно 

3.5. Створити сист~му пості~ернатної адаптаціі у громаді дітей-сиріт та 
Д1'тей позбавлених батьювсьКОГО mклyвaНRJI. • 

, Центр СО~lальних служб ДJIJI сім'ї, дітей 
та МОЛОД1, 

Служба у справах дітей 

2010 рік 
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3.6 ... Заб~зпечити реалізацію правових, організаційних та соціальних засад 
д~p~aвHOI ПОЛІТИКИ щодо забезпеченНJI житлових та майнових прав дітей-сиріт 
ДІтеи позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа за Micцe~ 
походжеИНJI. " 

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

3.7. Запровадити систе~ кураторства із числа соціальних педагогів та 
практичних психологів закладів освіти міста для дітей та молоді з числа дітей
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванНJI. 

у правлінНJI освіти 

з 2010 року 

3.8. Частково погашати (у розмірі до 50%) за рахунок коштів міського 
бюджету вартість оплати за навчaRНJI у вищих навчальних закладах різних 
рівнів акредитації дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклуванни, та особам із їх числа, які перебувають у надзвичайно складних 
умовах. 

Відділ У справах сім'ї та молоді, 
Фінансове управліННJI 

Щорічно 

3.9. Виплачувати грошову допомогу випускникам 9-х та l1-х класів 
загальноосвітніх закладів міста із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклувaRНJI. 

С~ба у справах дітей, 
Фінансове управліННJI 

Щорічно (у червні та жовтні поточного 
року) 

3.10. Виплачувати одноразову матеріальну ~ОПОА!ОГУ опікувВlt! 
(піклувальникам), пр~о~ б!іТЬкам на придБВННJI. ПІК1ЛЬНОl :ra спортивно! 
форми для дітеЙ-СИРІТ ~a ~теи, позб~ених батьК1ВСЬКОГО ШХЛУВ8ННJI, JПQ 
навчаюТЬСJl у загальНООСВІТН1Х закладах МІста. . .. 

С~ба у справах ДІтеи, 
Фінансовеупр~ 

Щорічно (у жовтні поточного 
року) 

3.11. Надавати матеt?іальну допомогу з!l рахунок. ко.!Шів . з Micь~ox:.o 
бюджету студентам денної !lJоРми навч~ 13 числа ДІтеИ-СИРІТ та Д1теи, 
позбавлених батьківського mКЛУВ~J JIК1 н~~аються у вmциx навчальних 
закладах освіти I-lV. SiвНJI акредитацll, у рОЗМІрІ 200 грн. на МІСЯЦЬ, кожному 
(починаючи з 18 роК1В . В. . . ,- . 

щш у справах С.ІМ 1 та МОЛОДІ, 
Фінансове управл1ННJl 

Постійно 
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• w 3.!2. Забезпечити безкоштовними путівками ДJIJ( оздоровленНJJ малолітніх 
Дlтеи, МІсцем ПОХО1tЖенНJI JlКИХ є місто Бровари, та їх матерІВ, Jlкі проживають у 
СО~-ДИТJIЧО~ ~стечку, та дітей, що ВИХОВУЮТЬСJl В прийомних сім'ях та іх 
прииомних батьКІВ. 

Відділ у справах сім'ї та молоді, 
Фінансове управлінНJJ 

Постійно 

3.13. Частково погашати за рахунок бюджету міста заборгованість за 
ЖИТЛОВО-К.О~lU!ьні послуrи сіМ'JlМ, в JlКИХ ВИХОВУЮТЬСJl діти-сироти та діти, 
позбавлеНІ батьКІВСЬКОГО Пlклуваннв, що перебувають у надзвичаино складних 
умовах. 

УправлінНJJ праці та соціального 
захисту населенНJJ, 

Фінансове управлінНJJ 

Постійно 

3.14. Забезпе~ати всебічне висвітлеННJJ в засобах масової інформації 
умов призначенНJJ соціальних допомог, передбачених законодавством. 

УправлЇННJJ праці та соціального 
захисту населеННJJ 

Постійно 

З.15. Проводити оздоровлеННJI дітей-сЩ)іт та дітей, позбавлених 
батьківського піклувaННJJ, залучати до співпраці з цього напрямку благодійні 
фонди. 

Відділ У справах сім'ї та молоді, 
Фінансове управліННJJ 
ЦeН1E8JIЬHa районна лікаРНJJ 
ПОСТІЙНО 

З.16. Вести реєс1'р житла та майва дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклувaННJJ. 

Служба у справах дітей 

Постійно 

З.17. Постійно прово~и <еД» ~ГJIJIД згідно з віковими групами дітей-сиріт 
та дітей позбавлених батьКІВСЬКОГО ш~аннв. .. . 

, ЦeНtp8JIЬHa раионна ЛlкарНJJ 

Постійно 

З.18. СпрИJ1ТИ працевлаштуванню неповноJ!Ї~ IЩIJIXОМ броlПOВaнНJJ 
робочих місць на підприємствах, установах та op~aцtJIX Мlc.:ra.. .. .. 

Броварськии б!ІЗОВИИ МIСЬХРаиоНRИИ 
цeНtp З8ЙВJ1тоСТІ 

Постійно 

З.19. Проводити профорієвтаційві заходи ДЛJI учнів загальноосвітніх шкіл 

міста. Броварський базовий місьхрайонний 
цeНtp зайНJlТOСТЇ, 
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у правлінНJI освіти 

Постійно 

3.20. Забезпечити соціальний супровід прийомних сімей та сімей, Jlкі 
виховують дітей під опікою. 

Центр соціальних служб ДJUI сім 'і, дітей 
та молоді 

Постійно 

3.21.Забе~пе~ити фун!ЩіОНУВI!ІІНJI ~бу ДJUI випускників та 
старшокласниКІВ ІЗ числа ДІтеЙ-СИРІТ та дітей, позбавлених батьківського 
піклуванНJI <<Як стати успішним?». 

Центр соціальних служб ДJUI сім'ї, дітей 
та молоді 

Постійно 

3.22. Надавати інформаційно-консультатив~, правову, психологічну 
допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піКЛ)'ВaнНJI, іх 
опікунам {!JіI.<JIYВальникам>., І}РIt!ЙОМНИМ батькам. При необхідносТІ залучати 
висококвалІфІКОВаних спеЦІалІСТІВ ДJUI HaдaнНJI допомоги. 

Служба у справах дітей, 
Центр соціальних служб ДJUI сім'ї, дітей 
та молоді 

Постійно 

4. Посилення відповідольності А.ісцевux органів виконавчо; влади Іnа 
місцевого сtlA,оврядування, гРОА.ади А.ісn.а за за6езnечення прав дітеіі. 

4.1. Визначити єдині критерії для здійснеВВJI моніторишу дUшьності 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядувaDНJI щодо 
забезпеченВJI прав дітей. 

Служба у справах дітей 

І квартал 201 О року 

4.2. Вюпочити розділ щодо ~ахисту прав діт~й, підтримки сімей до 
щорічної програми соціально-еКОНОМІЧНОГО роз~итку М1ста. . 

УпрaвmВВJI еконоМІКИ, 
Служба у справах дітей 

Починаючи з 2010 року 

4.3. Забезпечити взаємодію структурних підрозділів органу місцевого 
самоврядувaнВJl, до компетенції яких H~e~ вирimеВНJI проблемних ~ 
сімей та дітей та ГPOMaдcь~ ?рганIЗIЩ1И, ~OM проведеВВJI спІЛЬНИХ 
навчальних заходів, засідань В1ДПОВІДВИХ коордивацlИВИX рад TO~O. оо 

Служба у справах ДІтеи 

Постійно 
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4.4. Продовжувати роботу громадської приймальні з питань дітей за 
принципом "Єдиного вікна". 

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

. 4.5 ... Провести комплексну інформаційну кампанію ДЛЯ суб'єктів 
С~Ц1альН~1 РОбо~ rpомади, дітей міста щодо алгоритму дій в разі ВИJlвленНJI 
С1Мей з ДІТЬМИ, яю опинилися В складних життєвих обставинах ШJIJIXом: 

- залучеВНJI ЗМІ; 
- поширенНJI соціальної реклами; 
-безпосередньої роботи з трудовими та дитячими колективами. 

Служба у справах дітей, 
Центр соціальних служб ДЛЯ сім'ї, 
дітей та молоді, 
У правлінНJI освіти, 
Відділ у справах сім'ї та молоді, 
УправлінНJI праці та соціального 
захисту населеННJI, 

Броварський базовий 
міськр8ЙОННИЙ центр зайнятості 
Постійно 

4.6. Забезпечити ведення спеціальних рубрик в місцевих ЗМІ для 
висвітлеННJI результатів та заходів цієї Програми. 

Служба у справах дітей, 
Центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, 
Управління освіти, 
Управління праці та соціального 
захисту населеННJI, 

Броварський базовий 
міськрайонний центр зайнятості 
Постійно 

4.7. Забезпечити взаємоінформування кримінальної міліції у справах 
дітей, служби у справах дітей, управління освіти, відділу у справах сім'ї та 
молоді, центру соціальних служб ДЛJI ciM'~, дітей та МОЛО~і, постійної .комісії з 
питань розвитку та благоустрою терИТОрІЙ, земельних ВІДНосин, арХІтектури, 
будівництва та інвестицій, постійної комісіі з гуманітарних питань, про дітей, 
які не навчаюТЬСЯ, скоїли злочини, правопорушеННJI, затримані за вживання 
наркотичних речовин, алкОГОЛЬНИХ напоїв, бродяжництво, жебракування. 

Служба у справах дітей, 
Постійна KOмicїJI з питань розвитку 
та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, 
Постійна KOMicїJI з гуманітарних 
питань, 

Броварський МБ ГУ МВС в 
Київській області, 
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Відділ у справах сім'ї та молоді, 
Центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, 
Управління освіти 

Постійно 

4.8. З метою оперативної координації дій, пов'Jlзаної з питаннями захисту 
прав дітей, удосконалення системи їх обліку, забезпечити службу у справах 
дітей та центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді комп'ютерною 
технікою, підключити до Інтернет-мережі та забезпечити їі обслуговування. 

Виконуючий обов'изкв міського голов 

секретар ради 

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

2010 рік 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

. 
Начальник служби . .. 
у справах ДІтеи 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

.. 

~ В.М.Власенко 

___ ctl/-..;... ______ ----.;л.М.ВиноградоВа 



І , І 

/ /ВCWJПJ Ь .,ICItICDI"D fi 
І -1)1&'-

. . 

..... 7. ПymrrJ.15 

Пuan ..... 8IIIIIIIfII.аа: 

_lIDIicn.- -

rCIIIda 7. Пymrr 1.7 

Пuan ...... UIlllIl8I111r. 

_ .lІІіcn. nac:mmt. raи. 

rCIIIda 7 ПJIIІСІ' 1.10 

ПаIlDllDIСІІ ._118ІІІІ8І 

ТlIC.I1IIL 

l'a1IIIr 7 ПJlllCl' 1.11і 

ТІІС. rau. 
ПJlDlUl'lllL' IIIICIIDIIIКnIpID "3аара8 •••• 1IJIIID8IИ1I aanopira "пімітаа і 
...... ·.ІІІІІІ .. ~1Dl8 pIIIUIII8-..... aнmнa·.llila.ldcn. JIIIIUIЇ8 

ТІІС. raи. 

BЇ18auI dМCII на Мlbui ClllliQIIИ аа дна матері 18 дна сім"
, .aмell 

_l8DIЇcn. IIIII:IМ'IL raи. 

п ..... _.п ....... 

Па_11m ... па.пп.: 
1I1C..IJIIL 

Binua181D111111111X 118 МdIII.1 C8IIIiaan ао m18l1ir:n -1IiIa.IdCn. аа 

ПDD1lП.811 8InnU18nllr. 

1IIC..11IIL 

І ........... _ .. - 2О.а 2В •• 2В.2 2В.3 2В ... 20IS 201. 

.. s ., • , 10 

20JIJ.Z017 раІСІІ "",150 1116'7,150 ІЩUO 107"'15 1075,150 1075,150 

ЗU U u u u u u u u 
540 1i0 liD 65 65 70 7D 75 75 
70.4 liU lіІі Іі 71і.9 71і!} 7І 14 7І 14 66.1і lіІі , 

ШаааlСУ 
51.0 U U 71J 7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
3030 350 350 375 37.5 390 390 400 400 
191 171 171 IIIі IIIі 20,.5 20..5 200 200 

381a,ne'11m1 фyJucaUnayaнu 1ICIIICja18111111111'D JJYIIICIY ~ COIIЇ8IIWIIIX .;IIJ8I.1IIIII_ciм'J;'ahcA 18 мaaui apll ~ 6y.1uua.y:ll1Cl'DlD JIIIIOOII'IВII8Iia11aa.iII 
~~ .. i.;;.::~· .•.. :-:-._;:~ :; .. -:..:.'. -.':.~ • .. .::.·_~1ІІтеІІ.'3ІІіІІсІІаїІІіaиafIllWlDnlCJllllll8Clї8eи __ aincpia 0.;·:-= •.. '.. • • 

Іііііоа8У 
22.0 2.D 2-D 3,0 3,0 ЗоО 31J 31J З,О 
7920 9IiD 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
'1.71 2..1 2,0 3.0 ~,o 3.0 3.0 3.0 3.0 

~ • = ~ ~ ~ lIJIII8IIIOf іу".' ~ "umm.xllliwrjpln: pїllry Іх }IIICI'CIUoIIIIXТII caQnl8llllX ЦI6НaC:rdI. ... РІІ)--......" aracalit8lllmt 
• ••• • ••• ... ••• І.. 00. • • •• .0. i:iМcn.a.'.a.aaa.' . . CiSieI . . • • •. "-:':-" .,' :' ' _. ", .;' IIIII&IOIIIIIIW • I.мim:,: , • 
ШаааlСУ 

47.0 5.D 5.D 5.D U 1.0 LD 7.0 7.0 
24 3 3 3 3 3 3 3 

317000 3700 3700 3700 4000 4000 4000 4300 4300 
1.5 14 14 14 1.5 1..5 1..5 17 17 

Шааа .... 
711.2 7.2 ііі 10 'IJ ID ,.о '.о 9.0 
71.0 І 10 10 10 10 10 10 10 

900.0 9000 tDOО 9000 _О 9000 9000 9000 9000 
Ша ...... 
НJJ 1ZJJ 12.D 12.D 12.D J2.D 12.D 12.D 12.D 
І І І І І І І І 

НОО 120 120 
І 

120 120 120 120 120 100.0- 1000 1000 1000 1000 1000 
120 

Ша_ 
1000 1000 1000 

124.1 15,1і 15,1і 15,1і 15,1і 15,1і 15,Ii 15,Ii 15,Ii 
ііі 12 12 12 12 12 12 

900.0 9000 
12 12 9000 9000 900--11 900.0 1000 1000 

"І Іі Іі 900.0 
Іі Іі Іі Іі Іі Іі IDDО 1000 100.0 100.0 IDD.О _100.0 

Ша ...... . 1000 100.0 IDDО 
1.0- 1.0 10 llJ І.о 10 1.0 
І 1.0 1.0 І І J І І І І І 



'1 ...,..,,--

І - -_ .. -1iDa:D 6110_0 100.0 "7 --.. 
__ О 

_.о 

_.n 
~ 

."""'--

І 
111- -. .. - .,. ... '_11 .,. 

г.;;.. _ 
'&_11 '_n ,.0 

І Т 1 І 
;:--{ "міао ,-··IІі,.... ... ••· 

. __ ..:. • J J 1 1 
~ 

= -8ііМІі 1000_0 ,nnnn lNiiiII -,мпп -,мпп 1Мnn ,Мпп 
.~ 

~.....н;,.,1IIICIWnt. na -2iiDO,0 2000.0 -2оаа.а 2іЮО.О -2DDD.о -•• 0 2000.0 20D0.0 ш __ 

~ .2.0 5.z5 5.25 -5.25 !us -ш 5.25 5.25 5.25 
~;;;;;;-.. .; ........ -- JID дна мicna- І І 1 1 -. 1 1 І І _.:..:.. ·r 

~ 120.0 15 15 -15 15 І' IS IS 15 
~ ;::..; :"';''';_ ....... - з50;0 350.0 350,0 -jsa.o 350.0 35D.O 350,0 350,0 3'0.0 

ЩgРIIIIf 

-na:.nм. 8D.O 10.0 10.0 10:0- 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
І .... : І 1 1 .. -. 1 -1 І Т 

• JIIIIIIIIiS =it 
32,0 32,0 З2:О 3іО -З2.0 3іО 31.0 32,0 

.1IOCIIYI'If. nІ/&. 300.0 300,0 3Оі.О зоо.о 300.0 300.0 300.0 300.0 

'IUIU!IIL 2.0 25.0 2s.o и.о и.iJ 2S.n Z5.O 25.0 -u:a 
___ ..I:r . -- l1u CUnIrO МlIIIDIIU- 32 4 4 4 --.. 4" .. .. 4 

г.;а.;; ... ...;.. .а..а - ..r • ..z-: •• 'IIIIL 16000.0 2000 2000 2ОіЮ 2DiїO 2000 2000 2000 2000 ..n.uu18 .. IIIf.:n. n ............... 3994.5.0 12.5 12.5 ~ Ifi 12.5 I~-i ІН ІН 
ШОІІОІСУ 

'ИbU'IDL ,и 9" 9" ІЗ 9З 9.;1 u ІЗ ,.3 
І~~-и~~аї r,~ .. -. 1 І І .- І 1 1 1 

І ..... --r ,па JIhd. аї 811111111U111C16a 1210,0 160,0 160,0 160--;0 1iOj" 160,0 160.0 160,0 160.0 
•• __ -ІІІіі. 

,vJiiilUid 1200.0 150 150 150 -но 150 ISO ISO 150 ~~ 30.0 30.0 30.0 ]011 30_0 30_0 3ііО 30.0 30.0 
пfaиm;; 

1'IItI:_ 3u U 4.1 -.(і ... , L6 .u 4.1 .... , _. -r ... ~ , •• ahd, • 1 1 -. 1 1 1 1 І 

Iccn.~ І";" 
ahdI.aї~ .. a&afay 

I": __ ..:~- .J-A 
1140.0 230 20.0 по по 130 130 130 i3Q-

Г-iUU .I'IIIL 20.0 20.0 20.0 2ііО -~-.o 20.0 -"20.0 20.0 20.0 ш_ 1 __ 
48.0 6.0 6.0 U IUI 6.0 u -&.О 6JJ _ . ~:'ClnиvМluluu "'-'t ,;;,,-
І 1 1 1 1 .. .... 

~ І І І 

I!.-;;;;-;"Мi~~ 1150.0 20.0 2D.O 20.0 2іі:ії 20.0 10_0 ~o_o 20.0 300.0 300.0 цо 300-:0 3DO.О 300.0 300.0 300.0 300.0 ІUIIIiПv 
~ 32,11 4,D 4.0 .... .с.о- ЦІ ці .... .... :=IJIII'-r 'r ._ ... _IIIJIIIICI" ...... І 1 f І І І 1 1 -. 
lIiIWdCn. '- 410.0 60 60 60 60 60 60 ~ 60 60 .~ 160,0 20 20 20 2D 20 20 20 20 .~rpп: 4DDO.o 4000.0 4000,0 ---:о -4IIiiQ,O 4000;0 4000,0 4000,0 4ОЩО Ша_-

~ 

1І1С. ПIIL 151,0 11.0 І"" 20.0 za:o 20.0 2D.O 2D.O 10.0 



І nc. ""'- ЯА LO LO 
lIЇIIWIЇtm UUт 24 3 3 

LO 
3 

u LO 
3 3 

'7А 

3 
1.0 
3 3 

100 

ПОaJНIІІСІІ ........ ІІІІІ 

1ІІСПIIL 

1'cadII'7. ПJlUCl' 1.20 

ПD"'llа 8lllCllll8ll1181 

_ 18D1icn.IIКI\YnL 111І. 

1IIC.I1IIL 

IClllClUllIIJI'Iim, IIIICIIJ1IID _iclra.11IIL 
l'nIaI:I 7. 1IYn," 1.21 

ПDII8JIIIIIІІІ .'_"'Н'18: 
1IIC.I1IIL 

ПОaJа.IІІІ •• а .... 1ID81 

1IIC.I1IIL 

1'О1ІІІа '7. П,... 1.21 

100 100 100 100 100 
fiOO 100 100 

• 1IImaIIII ..... 1IIU - • і.оо--· 

Шоооку 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 І О 1.0 1.0 I.IL 
• 1 1 І 1 1 1 1 1 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 

100 О 100.0 100 О 100 О 100 О 100 О 100 О 100 О 100 О 
';'~- П(lCl!CC1!'c:eмinaJII''''' nPDIIi ....... ~~. ~щодorn.'lRi ao8lllClY. ..... D fImpecia.lllman .. SIII06'II'IIIIIIO a~ cepu ~ IJ 
;:' -: •• :.:- ••. е." ... :" ... .: ........ О": "! .. ::" .. ~.. .."1ІІІІЇІІі1ІІІіС:Іа"" siasctaac"· .. .. #.. "оо, .. .. .. 

ШОDDКУ 
LU 2.0 2.0 2.0 1.!1 2.0 1.0 2.0 2.0 
lfi :1 :1 2 2 2 2 2 2 
ІНО 20 20 20 20 20 20 20 20 
1000 О 1000 О 1000 О 1000 О 1000 О 1000 О 1000~ 1000 О 1000 О 

41.0 
410 
1000 

••.• оо· І. ". ..... ' .... оо .. : 

Шоаоку 

100.0 - . 

LO 
Н 

100~ 1000 ~O ~O ~O ~O 
... .IIhd, 06 .......... Фі:ІІ .......... М1IIUII8IICmIII tdJoaiDy.a 

~ ~ ~ ~ ~ щ щ w 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
fi7 fi 5.. М.7 М.7 М 7 7O.fi 70,6 73,5 

• ПJIIIIIII,IIIЩI інформІщі~1ІІІІІоІіУ ~OIY CePrA MD/IOJIЇ. CllplIІІІІІ)' D abInmInY ао ciueIbIDroaDd18 і фopмJuIа ........... 
.. ОО •• ;;:", ... -::.~... .. -._. ~: •• .:.. 'оо оо: •. '.:._ .... :" .. '.. .aaavai .... tdIo2AODDICII'DcnocaIiYaarrai.: ...... _." 

u 
fiO 

1000 

25.0 
].80 

73,5 

21.0 2.0 2.0 2.0 3,0 3.0 3,0 3.0 3.0 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 

1000 О 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
2,6 2.D 2.D 1.0 3.0 3 О 3.0 3 О 3 О 

. CnCPIIiIa;' - CDIIЇIIIUIOI ~"'.:II JIIIТIIIIIana&Ii'aRna IIICIUIIoCIU •• ·Jf'l'lllell,illlli .-·'0 _ ..... --11----:.). _ .. ,'. __ 
~"""'. \ ........ r;ot:..i-.;:J~;;r_~;:f.-.'-: .• • •• , ••• ~ ••• '... I'''~'~:_._. . - ...... , ._~_.' -'."r-r--;oo;or .. -;-:- .. .-- v ... _,,_ •• \ 
• • ..... .,., П811111П1 І"'" ПIlDlll.", ''11І._ І :1._. . 11 : І. r:iк'J" '. • •.••••• 

2,,0 2.D 2,0 2.0 2.0 1.0 2.D 1.0 1.0 
оо_:· •• ' •• ' ,.' .... .: ....... ::-, .. ' _ ... :~ :. П tW _tDalXlIЇCItD1S UJI nai. 1І1ІіІ,llаніаllll nНlllClUlМ:18l» ...... ' ._' •• :;. • 

DlоllOlCY 

11,0 2.0 2,0 2,0 2,0 2.0 2.0 2,,0 2,0 
lfi 2 2 :1 2 2 2 2 2 

Паcrlluo . • - - . 

11t5.2 14'''' lі'''' 14'''' 14'", 14'''' 14'''' І"'''' ШО 830 1]0 830 830 830 830 14'.4 



J'IIJIdn 7. п,..... 1.35 

Пllllll1llmm ............... 
1ІІС. ПIIL 

O~ _оп. 

1ІІС. nIII. 

1ІІС. f1III.. 

1'n11111'7. ОУН'"' 2.15 
0.1181111І ... DUIIIIII8JI ••• 

..... '7. ОJlllCl' 3.1 

0 ........ _ ........ 

111І:. 111І1 

ССІІІІІІІ8 І .... 

п ............ -. •• : 
1ІІІ:.nm. 

8Iawdcn. aniavнi. (niaYIIIIWIIllill 
ICCllUlllIlIllim. ntICIМН., I1IIL 

пDll81 ....... _11І1 •• ' 

___ о • •• ___ -.0. _~_. -о' -_-' --., '-_ І-О' ........ -І - .......... - І ':D.U І. ~ 
sfi '., ., --.-., ."., І ., І" ., 

5liiiJ.D SJIIJD.D --.- saaa.o ~ D SDDD.D І SCICICI D ЯOD.D І 50D0оО saao.Q 

225.0 . 25.11 кп u.o 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
5«1 lіО lіО &S 155 '10 '10 75 75 

41157 41157 41157 31415 4151.5 421.15 421.15 400.0 41100 

::~.~_~.~~.IIJIII'!'oI·~~~.~"~ДЇ1I"iDI!U!"':I~DO~~~~~.~. 
•. ~".:"'.1'.,::". ~\: ..... '-:( .. ~.:O-:~"~~ .. ;.:.~_. "" ~.~!. ,,':: ~CDDpeнba·CIIJII."""YМU"'JllD8llllCYahd ........... ~ • .. : " .. :, о· ..... · .: .. - •. ~ ... ~: .. "/' 

110.0 ІВ 20.0 20.0 zs.o zs.o zs.o 
110 25 25 25 

10000 10000 
П 

10000 ~OO 1110О0 1000 О 1110О О 10000 1000.0 
..... ; tt .... .-J •...• -. I8МІ1ІІІіI .чv.нx-.пса 110 ~ rua:l МСІ'ІІІО 

110 1000 1000 1000 1000 
1000.0 1000.0 10000 10000 10000 

2:6 2:0 2:0 2,0 3 О 

12ао.о 

12500.0 
:. ....... .. 

ЩараlCJ, І ро ...... -
lso.a 

2 
4 

12500 
.. ...... , ... 

lso.o lso.o 150,0 
2 2 2 
4 4 

12500 12500 12500 

І DllїaDlnai. ciмeJbn .... ІМ : 

3.0 
1110О 1000 1000 1000 

.0000 1000.0 '000 О .000 О 
3.0 30 30 30 

150,0 lso.o lso.o lso.o 
2 
4 4 4 4 

12500 .2500 

14.a 1.0 1.0 2.0 2.0_ 2.0 2.0 2.0 2.0 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 

101 О 12 12 14 14 І4 І4 .4 14 
129.15. 83.3 83.3 142.9 • 142.9 142,,9 142.9 1429 142.' 

І І І • І І І І І 
20iii1.~ " 2111ИL0 _, 2000.0 • 2000.0 2000.0 2000.0 2000 О 2000 О 200Ciif 

w 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
І І І І І І І 1.0 2.0 

IUI 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 
І І І І І І • 1.0 2.0 

~ - ~ - - ~ ~ 10 10 10 10 10 10 10 30.0 30.0 



І 
...... 7.Пymrr.1.JО 

rDIIIIa .,. ПJlllC1' 3.12 
П1ll8JlllUCll81U1111188U81 

1ІІС.11IIL 

lIiJIUiCn, UnOМOnI. аа [1IYIЇ8D lІ81'ІІІі 18а1тDOl) 

rDIIIIa .,. Пymcr 3.13 

п_nn ... _ ..... : 

іUnOМDnt 
_ .. ~1ICICIМ1L ПІІL 

'ІНС mн. 

lIiIa.IIim. DUIUICIIIIII асІ6 'ІDIL 

·_._.-, ...... 
ІН , 2D 

IIJDO І 1100 

, 
І 

~ ,- ~ ,~ - І ~ І ~ ~ 
20 І 2D ,а 20 20 2D І 2D 

I!lDD.O І 2ODD.D І 2100 О 22DD О І 22DD.0 І 22DD.o І 2200.0 

ЩDРDІСУ 

~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ 
610.0 85.0 850 150 850 85.0 15.0 850 150 
762,,5 а.о 700JJ_ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Щомlaua. 
nDCmlI1lИ _КУ 

1314.0 '12,0 111І,0 144.0 1!J1,O I!JI,O 1'1,0 lt1,O 1'1,0 
240 30 30 30 30 30 30 30 30 

456,3 200 О 300 О 400.0 550 О 550.0 550.0 550.0 550.0 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
'13 • 10 11 11 11 11 11 11 

1175.0 1000 О 9000 О 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

ШDDDІСУ 

~. JU ЗU 3U 3U 3U ~U 3U ЗU 
240 3D 30 30 30 30 30 30 30 

1000.JJ 1000.0 1000 О 1000 О 1000 О 1000.0 1000 О 1000 О 1000 О 

ШDDDICY 

lз.а 1,0 1,0 1,0 -.z.o 2,0 2.0 2.0 2.0 
160 20 20 20 20 20 20 20 20 
11..3 500 50.0 "О 1000 1000 1000 1000 1000 

':i~'1 :--' ... :' "': .: ... : .. : •• * ':а .... ....... е .......... ~ о· ,.-. •• • 00;0"· .. • 

. ~~'~!"~l"!I·~!·~~~I.!JIII.~iтell.'~"CIIC1UIII~D&D&Y;3I&anetamI~·'~ah'III 18111И1Р 
... ~ ~~:'..! .. ' . ~~ м.! ёiIt r; """"'_1IOIIOId" .... 1In'CJIIIOID _dia_;ilWaiiatuma АО ral1'CJlllCl"1icpcai ,..san.aml п --- .• : ~ .: • ....... -+.=-__________________ ~IІ!!-"'~r-~-'·~ .... ~.uО&.:.і •• 1L,j~ 'а_... .'-S _"0. оо ... '1:="'., .. "·1·' _ .. <; • .:.- r,-..&;. __ t. ;. _ • І' _ •• _ о ....... ': .... • ... ..~.V.~!18 

:.-:а ... _п_ І{/ ~"".r~ оо..... - - _.... .'. . .' 
Кillwdm.lDмnacrrai. "',, !W/~ ...... ~ 
CIDUI18 88Plim.1IIICIIYI1I. mн. -""І... If ~~~f4;f'~~~-~;5t1oo"\~~-,..1.r------:..---:..---:..1-----:..---:..---:..--~t-:..------------~t-_-_ _:..-_-_-_-_-..Jt_:..-_ _:..-_-_-_-_-_1~_-_ _:..-_-_-:..----11-----:..-----:..-----:..,-' 

~ ВlIIDJ&уІО'ІІdI о6о.·ааl МЇQaanJ l'DJIOIIu-capmp,.,..1 ;;. ~ t n ~ rюlJ. ,~ ~ If 
с6,.. 'R --~ :,м '1 

'" ;-~~, 
Itr 'В"'~ 

LВ.СIlПOlDO 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСП 

СЛУЖБА у СПРАВАХ ДІТЕЙ 

07400 Київська область. м.Бровари. вул. Гагаріна.18. тел. (294) 4-61-15. 4-61-85<Фвкс) 

Від dl, </0. 2." /1.9 НІ! .J '" G 
НаН!! за "---

Про включення 
до порядку денного 

~ OUI/I І or=С~кр~арю Броварської 
~ M~leЬKOI ради 

j)~ r:r JA '. f Сапожку І.В. 
~' 

о 5:(0. О" . 
Шановний Ігоре Васильовичу ! 

На виконання Законів Украіни "Про забезпечення організаційно
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей", "Про охорону дитинства", розпорядження 
голови Київської обласної державної адміністрації від 17.12.2008р. Н!! 1617 
"Про проект обласної комплексної Програми подолання дитячої 
бездогШІДНОСТЇ, підтримки сімей з дітьми та реформуВаІіня інтернатних 
закладів для дітей "Назустріч дітям" на 2008-2017 роки" з метою соціально
правового захисту дітей, які перебувають у складних житrєвих обставинах, 
застосування ефективних форм іх соціальної підтримки та поліпшення 
соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклувания, та осіб з іх числа служба у справах дітей просить Вас включити в 
порядок денний чергової сесії розгляд питання про затвердження міської 
комплексноі Програми запобігання дитячій бездогЛJIДНОсті, підтримки сімей 
з дітьми ,,назустріч дітям" на 2009-2017 роки. 

Начальник служби ~- В.М.Власенко 
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