
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

~ Про хід виконання рішення Броварської міської рад-;] 
B~Д 13.01.2009 Н!! 98~-5!-05 "~po затвердження міської Програми 

СОЦІального захисту ДІтеи - СИРІТ та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на період 2009 - 20 12 років", протягом 2009 року 

Заслухавши інформацію начальника відділу у справах сім'ї та молоді 
Теплюк Л.М; та у зв'язку із затвердженням міської Програми запобігання 
дитячій бездоглядності, підтримки сімей з дітьми "Назустріч дітям" (рішення 
Броварської міської ради від 15.10.2009 Н!!1256-71-05), яка об'єднує три міські 
Програми, а. саме: міську Програму соціального захисту дітей - сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на період 2009 - 2012 років, 
затверджену рішенням Броварської міської ради від 13.01.2009р. Н!!982-53-05, 
міську Програму підтримки сім'ї, затверджену рішенням Броварської міської 
ради від 24.05.2007р. Н!!324-21-05, міську Програму запобігання дитячій 
безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки, затверджену рішенням 
Броварської міської ради від 28. 12.2006р. Н!!199-14-05, відповідно 
до п.6 рішеННJI Броварської міської ради від 15.10.2009 Н!!1256-71-05 "Про 
затвердження міської Програми запобігання дитячій бездоглядності, 
підтримки сімей з дітьми "Назустріч дітям", враховуючи рекомендації 
постійної комісії з гуманітарних питань, постійної комісії з питань соціально -
економічного та культурного розвитку, БJОДЖету, фінансів і цін та керуючись 
ПУНктом 22 cTaтri 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", міська рада 

ВИРШlИЛA: 

. 1. Інформацію про хід виконання міської Прогр~и соціально~о захисту 
Д1тей - сиріт та дітей, позбавлених батьювсь~ого ПІКЛУВання, 
1Іа період 2009 _ 2012 років, протягом 2009 po~, в~яти до ВІдома (дод~є~ься) ... 

2. Визнати таким, що втратило ЧИННІСТЬ РІшення Бр~ваРС~КОІ МІСЬКОІ 
Ради від 13.01.2009 р. Н!! 982-53-05 "Про затвердження МІСЬКОІ Програми 
с~ціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьювськоro 
nllr"'"" .• " --.JDанWI, на період 2009 - 2012 роюв . 

з. Контроль за виконанням цього 
М· 
ІСЬкого голови Виноградову Л.М. 

заступника 

ВИkОRyючий обов' ЯЗКИ міського голови -
сеІСретар міської ради 

.Сапожко 

~. Бровари . ~ 
ВІД "~~,, ~..t. 2009 р. 
}f!! ~~;-:::'~~"l1:r~~--



подАННЯ: 
начanЬНltк віддіпу . 
у справах сім'і та МОПОДІ 

поГОДЖЕНО: 

заступник міського гопови 

начальник юридичного відділу 

начальник фінанСQВОГО управління 

ВИКОНУ1Оча обов'взки начальника 
ynравлінНJI економіки -
заступник начальника 

начальник загального відділу 

rOJIOBa постійної комісії з пит • &нь 
СОЦІально - економічного та 1n1 

."JJILТYPHoro 
розвитку, БIОДЖету, фінансів і цін 

rOJIOB~ постійної комісії з 
гумаН1тарних питань 

' . . \ 
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Додаток 

до рішення Броварської міської ради 
від .. ';/#" ~..e... 2009 р. 
N2 f30'1'-J; 

111формація . 
про хід в~ко~ання міської Програми соціального захисту дітей - сиріт та 

ДІтеи, позбавлених батьківського піклування, за 2009 рік 

На виконан.ня Указів Президента України від 17.1 0.97р. N2 11 S3 "Про 
заходи щодо ПОЛІпшення становища дітей - сиріт та дітей, які залишилися 
без піклуван~ батьків" та від 23.06.2001р. N2 467/2001 "Про додаткові 
заходи щодо ьдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та 

сім'ями", Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94р. N2 226 "Про 
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 
забезпечення дітей - сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків", 
Законів України від 21.06.2001р. N225558-III "Про соціальну роботу з дітьми 
та молодцю" та від 13.01.2005р. N22342-IV "Про забезпечення 
організаційно - правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, 
позбщених батьківського піклування" було затверджено рішенням 

Броварської міської ради від 13.0 1.2009р. N2 982-53-05 міську Програму 
соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на період 2009 - 2012 років, на виконання якої протягом 2009 
року відділом у справах сім'ї та молоді, центром соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, управліннями освіти, службою У справах дітей, відділом 
фізичної культури та спорту, управлінням праці та соціального зюшсту 
населення, відділом з житлових питань проводилась така робота: 

Відповідно до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорту від 28.04.2008 року N21386 "Про ведення єдиного електронного банку 
даних дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 
громадин, які бажають взяти їх на виховання, та єдиного електронного банку 
даних дітей, які опинились в складних життєвих обставинах", службою у 
с?равах дітей Броварської міської ради забезпе:ено BeдeH~ банку д~ 
ДІтей - сиріт та дітей, позбавлених батьювськог?... ПІКЛУВан~ ЯКІ. 
перебувають на первинному обліку служби, в ЄДИНІИ ІнформацlИНО -
АналіТИЧНій Системі "Діти". Станом на 15.12.2009 року на первинному 
обліку перебуває 135 дітей (44 дитини. - ~ироти~ 91 д~~a, позб~~ен~ 
батьківського піклування), а загальна КІЛьюсть ДІтей ДанОl катеГОРІІ,. я~ 
ПРОживають у нашому місті - 154 дитини (43 дитини - сироти, 111 - Д.1теи, 
ПОЗбавлених батьківського піклування). . . ... 

Ств ний б даних дітей - СИР1Т та ДІтеи, позбавлених 
оре анк Ф .... . 

батьТl':В . що закіuuvrnть навчання У про еСІИНО - теХНІЧНИХ 
'А& ського П1клування, .. ..-..J.- •• • 

lІавчаль аються у старших класах загалЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 
них закладах та навч . 

Міста Та інших навчальних закладах. 



2009 
Закінчили навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 

1 1 
Вступили до навчальних закладів різних рівнів акредитації 

1 1 
Закінчили навчання у навчальних закладів різних рівнів 

акредитації 

9 . . . 
СпеЦІалІстами центру СОЦІальних служб для сім'ї, дітей та молоді було . , . 

ПІдготовлено п ять ЛИСТІВ про сприяння У навчанні дітей - сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, а саме: ' 
1. Охріменку Руслану Ігоровичу (на денну форму навчання за освітньо

кваліфікаційним рівнем "Кухар" до Вищого комерційного училища 
Киівського національного торговельно - економічного університету). 

2. Сікорській Мирославі Олегівні (на денну форму навчання за 
спеціальністю "Фінанси" до Київського національного торговельно 
економічного університету). 

з. Мироненко Тетяні Анатоліївні (на денну форму навчання за 

спеціальністю "Менеджмент організацій" до національного педагогічного 

університету ім. М.П.Драгоманова). 
4. Артамоновій Ірині Олександрівні (на денну форму навчання за 

спеціальністю "Менеджмент соціальної роботи" до Національного 
педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова). 

5. Котляру Володимиру Миколайовичу (на денну форму навчання за 
спеціальністю "Менеджмент організацій" до Київського національного 
університету культури і мистецтв). 

Всі діти вступили до навчальних закладів. 

Діти - сироти' та діти, позбавлені батьківського піклування постійно 
залучаються до загальноміських свят, конкурсів та заходів, які проводяться 
відділом у справах сім'ї та молоді, центром соціаль~ c~~ д.?я сім'!, дiTe~ 
та молоді, управліннями освіти, службою у справах ДІтеи, ВІДДІЛОМ фІЗИЧНОI 
КУЛьтури та спорту, а саме: . .. " ... 

_ Святкова акція "Діти світу - ДІТЯМ УкраІНИ. В рамках аКЦll було 
Показано виставу "Любов все перемагає" (за мот~в~и Bi~OM.?Ї каз~ 
Г.Х.Андерсена "Снігова королева") - взяли участь 38 ДІтеи (2 - ДІтеи - СИРІТ, 
5 - дітей, позбавлених батьківського ПіКJIуван~); .. 

_ 26.03.2009 року в кафе "Візит" ВІД~УЛ~СЯ р?зважаль~.о - lI~OB~ 
ПРОГРама "Свято весни", в якій взяли участь 7 ~lтеи данОl катеГОРll (15 - ДІтеи 
- сиріт, 23 _ дітей, позбавлених батьківсьКОГО ~l~Вання); . . 

. _ 16.04.2009 року 14' дітей - сиріт та ДІтеи, позбавлених батьКІВСЬКОГО 
ПІКJIyвання отримали Пасхи до великодня; . ... 

_ 01.06 2009 о в кафе "Візит" відбулося свято дО Д~ захисту ~lтеи 
"Хай завжд . б Р "~ в рамках свята відбулася конкурсно - lIрова програма 
та св ~ УД.У я. . . ть 7 дітей (всі діти отримали подарунки від 

ЯТКовии оБІД - взяло учас 



депутатів Броварської міської ради). Також, 17 дітей із числа вихованці СРЦ 
"JlJобисток" та C~~ - ~итяче Містечко брали участь в обласному святі, яке 
відбулося У цеНТрІ СІмеиного дозвілля "Дивосвіт". . 

- 28.0~.2009 року відбулася акція "Школярик", де троє дітей отримали 
канцеЛЯРСЬКІ приладдя для школи. 

- 18.0~.2~~9 року відбулася акція "Турбота", де троє дітей отримали сік, 
молоко та м яКІ Іграшки. 

:- 1 0.1 0.20~9 року 43 ~ит~ни з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьКІВСЬКОГО ПІклування ВІДВІДали благодійну виставу "Свято сміху" (цирк 
"Шапіто"). 

-18.12.2009 р. у МКЦ "Прометей" відбудеться свято Святого Миколая 
ДЛЯ дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. По 
завершенню свята всі діти отримають солодкі подарунки. 

- 30. 12.2009р. 50 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування будуть запрошені на Новорічну виставу у Національний Палац 
"Україна" . 

Протягом звітного періоду дітям - сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, та їх опікунам було надано 549 інформаційно -
консультативних, правових та соціальних послуг. 

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, 
перспективних спеціальностей, наявних факультетів та вартості навчання в 
учбових закладах. Крім того для учнів загальноосвітніх шкіл щомісячно 
проводяться ·масові профорієнтаційні заходи: "Крок У професійне майбутнє", 
"Урок реального житrя", профорієнтаційні зустрічі з учнівською молоддю, в 
яких беруть участь майстри - ветерани, фахівці високої кваліфікації. 

у 2009 році під соціальним ~ynроводом сп~ціалізованої соціал~н~ї 
С~би супроводу сімейних форм ОПІКИ ~eH~y СОЦІальних служб ~ ~I~.I, 
ДІтей та молоді перебувало 7 прийомних СІмеи, в яких виховується 9 ДІтеи, ІМ 
було надано 341 соціальну послугу. 
Дві прийомні сім'ї припинили своє функціонування: 
- 1 дитину усиновили; ,. . 
- 1 ДИтина передана до інтернатного закладу в зв язку з ВІДСУТНІСТЮ 
взаєморозуміння між прийомними батьками та ~итино~. . .. . 

ПіД • упроводом спеціалlзованОI СОЦlальНОI служби 
СОЦІальним с . ". . ... . 

підтримки сім'ї центру соціальних служб для СІМ І, ~т~и та МОЛО~І йпрот~roм 
2009 р б 7·... яКИХ виховується 9 ДІтеи з числа ДІте -СИРІТ та 
дітеи" ОКУбпере увал бо СІ~еи в го ПІ'клування ЇМ було надано 252 соціальні 

, поз авлених аТЬКІВСЬКО ' 
поCJIyrи, а саме: 

- інформаційні - 118; 
- психологічні - 34; . 
- СОЦіально-педагогічНі - 69; 
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_ Jоридичні - 2; 
_ соціально-медичні - 1; 
- соціально-економічні - 28. 
З меТОIО підготовки до самостійного житr '" '" · . u JI, СОЦlалЬНОI адаптацll, 

С~Цlального. супроводу. Д1теи-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
Пll(луванНJI, ІЗ. числа учнІВ старш~ класів та випускників інтернатних закладів 
для вихованцІВ СРЦ «Дитяче МІстечко «J1JOбисток» у 2009 . ф' . · .. б . . РОЦІ ахlвцем ІЗ 
COЦ~M~HOI... ро оти ~П~Цlалlзованоі соціальної служби реінтеграції та 
СОЦlaJIlзаЦll В~ПУСКНИК1Вu Інтернатних закладів було проведено такі заходи: 

- леКЦІЯ «Моя маибутня професія» - охоплено 6 дітей' 
- лекція «Кримінальна відповідальність» - охоплено 7 'дітей' 
- лекція «Молодь за здоров' я» - охоплено 8 дітей' ' 
- лекція «Який я є» - охоплено 6 дітей; , 
- лекція (<як контролювати свій гнів» - охоплено 7 дітей. 
Також була проведена бесіда з вихованцями щодо підготовки до 

с~мейного жиn:я, ~ормування відповідальності, самостійного проживання, 
пщготовки до СІмеиного життя - охоплено 5 дітей. Всього вихованцям СРЦ 
«Дитяче містечко «Любисток» було надано 35 соціальних послуг, а саме: 

- інформаційні - 13; 
- психологічні - 5; 
- соціально-педагогічні - 17. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2008р. 
Н!26 "Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоІ:И 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" в управлінні праці та соціального 
захисту населення станом на О 1.12.2009 року перебуває 5 прийомних сімей та 
7 вихованців. З початку 2009 року було нараховано та профінансовано 
зазначеної допомоги 152,1 ТІІС.ГРІІ. батькам - вихователям та ї~ вихованцям. 

Відповідно до п.17 Закону України "Про державну СОЦІальну допомогу 
сім'ям з дітьми", в управлінні праці та соціаль~ог~ захисТ?' насел~н~ 
перебувають 99 отримувачів допомоги на. 124 ДІтеи - СИ~IТ та. ДІтеи~ 
позбавлених батьювськоro піклування, ЯКІ перебувають ПІД ОПІКОЮ І 
ПРОживають у сім'ях опікунів. З них 39-ти одержува:~, де .. перебувають 
S6 дітей, призначено допомогу У максимально~ РОЗМІРІ,. я~и складає. два 
ПРОжиткових мінімуми на дитину відповідного ВІКУ. СпеЦН~ЛІСТИ УІ!раВЛl~ 
постійно надають інформаційно - консультативну, а разІ неоБХІДНОСТІ -
Правову допомогу опікунам (піКЛУВальникам), або прийо~н~ бат~кам. . u 

· Допомогу при усиновленні дит~ни отримують 5 СІмеи на п ятьох ДІтеи; 
J1kl перебувають на їхньому утримаННІ. . І 
. Заборгованості по виплаті вищезазначених державних допомог СІМ ЯМ З 

Щ'l'Ьми не має. 



Відповідно до Постанови КМУ від 25.08.2005 року Н!! 823 '.'Про 
затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного 
віку" управлінням освіти буде виплачено 17 дітям даної категорії у 2009 році 
коШТИ У сумі 27030,00 ГРН., із розрахунку по 1590 грн. кожному. 

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. 

Щороку першочергово проводиться оздоровлення дітей 
б б 

сиріт та 
дітей, поз авлених атьК1ВСЬКОГО ПІклу_вання, а саме: 

2009 

1. За рахунок коштів місцевого бюджету відділом у справах сім'ї T~ 
молоді оздоровлено: 

Кількість дітей Загальна сума коштів 

27 дітей 41,5 Тllc.rpll. 

(дитячий пансіонат "СОНJIчний берег" 
(курорт Сергіївка, Одеська область) 

• • ІН 2. Відповідно до розподілу путівок через управЛІННЯ у спр~ах сІМ І ;а 
молоді Київської облдержадміністрації оздоровлено 8 ДІтей - СИРІТ та 
дітей, позбавлені батьківського піклування, із них: 

4 дітей - мдц "Артек" (пyriвки бlOджетні) 

1 дитина - в ДОТ "СлавУТИЧ" (Київська область, М. Переяслав - Хмельницький) 

2 дітей - в ДОТ "Факел" (М. Керч, АР КРИМ) 

1 дитина - в ДОТ "Ювілейний" (Баришівський район, Киівська обл.) 

3 Б Н1р8ЛЬна районна лікарня здійснює оздоровлення дітей, . роварська це . .. . 
які пе еб ають на диспансерному оБЛІКУ. ВІД ЛІкаРНІ оздор~влено в 

р . ув Ки'· .. області 13 дітей позбавлених батьювського санаторІЯХ IBCЬ~OI , 
піклування. , 

. 01 06 по 19.06.2009 року У пяти 
4. ПриmкіЛЬНІ табори пра~IОВ~И.З С·ОліЙника, ЗОШ Н!! 5, ЗОШ Н!! 9, 
зоm· (зоm ](0 2 ГІМНазІЯ ІМ. . ... . б' . МІста - , 19 ітей-сиріт та ДІтеи, яю поз авлеНl 
зоm Н!! 1 О). В них оздоровлено Д 

батьківського піJQ!Yвання. . ьно реабілітаційному центрі ~ 

S. 17 дітей, які перебувають У .СО:::':ти під час зимових канікул 
"ЛІобисток" за спонс~~ьК1 с" (Закарпатської області, м. Хуст); 
оздоровлювались в Л<?К.. аРЦ~авлених батьківського піклування 
11 .... Дlтеи поз ДОТ "М·" ДІтеИ-СИРIТ та '26 06 2009 року в РІЯ 
оздоровлені з 02.06 по . ~ НОК коштів "АВТО Інтернешл"; 
(М. Бердянськ, Запорізька обл.) ::но: релігійної місії ''Карітас спец"з 
1 дитина була оздоровлена за р ... 

t-- 13.06 по 15.07.2009 QOI<Y_ B~~l1. 27 червня по 11 липня 2009 J!o~ 
6. Через с~бу у c~aвax ДІтеи з 



12 дітей - c~piT та д~тей, позбавлених батьківського піклування 
оздоровлеНІ у М. Цаит (Німеччина) за сприяння СОС "Kinderdorf". 

7. За запрошенням ,През~де~т~ комітету споріднених міст Фонтене-су
Бrа ""Ерве ПУ АР Є 2 Дlте~1 ВІКОМ 11-12 років із числа дітей - сиріт та 
ДІтеи, позбавлених батьКІВСЬКОГО піклування та дітей-напівсиріт з 7 
липня по 24 ли?ня 2009 року, оздоровлювались у центрі відпоч~нку 
м. Сен -СJОЛЬПІС. 

8. ~праВЛі~~М OCBi~~ спільно з відділом у справах захисту населення 
ВІД наСЛІДКІВ .aBapI~ на ЧАЕС управління праці та соціального захисту 
населення ВІДП~ВІ~НО до розподілу путівок постійно проводять 
оздоровлення ДІтеи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. У 

серпні 2009 року 2 дітей даної категорії, оздоровлені у санаторії 
"Феміда" (м. Євпаторія). 

Служба у справах дітей контролює додержання діючого законодавства 
в частині майнових (житлових) прав дітей, своєчасно попереджає факти 
незаконного відчуження житла, дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

для збереження майна та житла дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування службою у справах дітей направляються листи до 
управління комунального майна, ЖЕКів, міжміського бюро технічної 
інвентаризації, Броварської міської державної нотаріальної контори щодо 
заборони вчинення будь-яких дії та правочинів з житлом дітей (реєстрація, 
ЗНJIтrJl з реєстраційного обліку, приватизація, ТОЩО). 

Відповідно до повноважень, передбачених ст. 12, 34 Закону України 
"Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей 
- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" службою у справах 
дітей здійснюєrься контроль за умовами влаштування і утримання дітей -
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та своєчасного надання 
соціальної підтримки. 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) в сім'ях родичів, прийомних сім'ях, СОС - Дитячому 
Містечку, складаються відповідні акти. Протягом 2009 року c~aдeHO 120 
актів. 

Протягом звітного періоду відділом з ~и:лов~ пит~ь ~ одержання 
ЖИТЛа на квартоблік взято 6 осіб з числа ДІте~-СИРІТ. та ДITe~, позба~ених 
батьківського піклування, що не мають ЖИТЛОВОI ПЛОЩІ, а саме. 

1. Мусієнко Марина Олександрівна. 
2. Іова Ганна Ігорівна. 
з. Котляр Андрій Миколайович. 
4. Прокопюк Жанна Віталіївна. 
s. ~OCТJOK Ірина Миколаївна. 
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б. Кириченко Євген Анатолійович. 

. ~ідповідн.о до пункту 6.3 рішенням виконавчого комітету Броварської 
MICЬK~: ради ВІД 13.01.2009 року Н!! 14 дитині - сироті, Расходову Іллі 
ВалеРІИОВИЧУ, видано ордер на заселення І-кімнатної квартири Н!! 183 
будинку N!! 6 по вул. Олімпійській, ж/пл. -17,2 м2• 

При подачі документів на розгляд комісії із захисту прав дитини щодо 
відчуження житла, в якому зареєстровані, є співвласниками власниками . . . . . ' 
малОЛІТНІ та неПОВНОЛІТНІ ДІТИ, обов'язковою є умова забезпечення 

одночасної (попередньої) купівлі або дарування рівноцінного житла на ім'я 
дитини. 

2009 

Розглянуто справ по захисту житлових (майнових) прав дітей 

115 . 
. . 

Службою у справах ДІтей переВІРЯЄТЬСЯ стан дітей в сім'ях, дійсність 

наміру на придбання для неповнолітніх іншого житла натомість того, що 
відчужується. Випадків, які тягнуть за собою угоди погіршення житлових або 

майнових прав дітей, не виявлено. 

З метою підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклуванЦJI 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 
наВЧаІОТЬСЯ у закладах освіти І-П рівнів акредитації та 50 грн. - ПІ-IV 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 І-П рівнів акредитації та 90 грн. - Ш-IV рівнів акредитації. 
. 21.02.2008 року було внесено з~іНИ до П~ограми coцi~HOГO .~ахис~ 

ДІтей _ сиріт та дітей, позбавлених баТЬКІВСЬК?ГО ПІІmування, ЗГІ~НО ЯКОІ РОЗМІР 
Допомоги У 2008 році становив 200 грн. на Мlсяц~ .. студентам, ЯКІ навчаються у 
закладах освіти незалежно від їх івнів едитацll. 

2009 
Кількість с дентів, які о имали мате іаль 

23 

40600,0 грн. 
. 15 12 2009 виплачено за 11 місяців 37,2 тис. 
ІЗ них станом на .' . 

Загальна с а виплаченої мате іальної допомоги 

В. . . ,.. молоді відповідно до частини 7 статті 8 Зщсону 
ІДД1Л У справах СІМ І та . '" 

УКраі' 005.ко 2342-IV "Про забезпечення оргаНlзацlИНО -
ии ВІД 13.01.2 р. - ... сиріт та дітей позбавлених 

hБРавових умов соціального захисту ДІте1и yнТМ'V 13 Пост~ови Кабінету 
атькїв . " та частИНИ п 6"6J 
М" ського ПII(ЛУВаиня .N! 226 "Про поліпшення виховання 

1ІІlСтрів Украіни від 05.04. 1994р. g , 



навчанНJI, соціального зах~сту та матеріального забезпечення дітей - сиріт та 
дітей, позбавл~них ~aTЬК1BCЬKOГO піклування" виплачує грошову допомогу 

хам 9Х та 11 ~ клас' . ВIfIIYСКНИ ІВ загалЬНООСВІтніх закладів міста. 
2009 

І-' 

Кількість випускників, які отримали грошову допомогу 
13 

Загальна сума грошової допомоги . 
21430,5 ГрІ'. 

(із них 16485,0 грн. виплата 1 О випускникам за 2009 рік, а 4945,5 грн. - борг 
трьом випускникам 2008 року) . . . 

Також, ВІДДІЛ У справах СІМ'Ї та молоді, відповідно до п.5 ст. 13 
Постанови КМУ від 05.04.2004 року N!! 226 "Про поліпшення виховання, 
навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей - сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування" щороку готує рішення 
виконавчого комітету Броварської міської ради "Про надання матеріальної 
допомоги опікунам (піклувальникам) дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування для придбання шкільної та спортивної форми", 
згідно яких опікуни у листопаді - грудні щороку ОТРИМ}'lоть матеріальну 

для п идбання шкільної та спо тивної о ми. 

2009 
Кількість 

Загальна с а ошової допомоги 

22750,0 ГРН* 
по 350,0 н. кожном 

• Виплата грошової допомоги буде проходити у грудні 2009 року. 

28.05.2009 року службою у сп~ав~ ді~ей пров~дено семінар. для 
соціальних педагогів навчальних закладІВ МІста ~заЄМОД1Jl служби у справах 
дітей та закладів освіти з метою забезпечення С?Цlально - ?равового з~сту 
дітей - сиріт та дітей, позбавлених баТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВання, ІНШИХ 

• • u • .." 

СОЦІально незахищених катеГОРІИ С1Меи . 

Т реалізацію міської програми соціального захисту аким чином, на .' 2009 
дітей . '" бавлених батьківського ПІклування, на пеРІОД -
2012 -СИР.ІТ та Д~теи, ПОЗб жету було виділено та використано У 2009 'році 

роюв, з МІСЬКОГО юд 

KOII1ТiB У сумі 84780,5 ГРН. 

lІачальвик відділу 
у СПравах сім'і та молоді 

Л.М. ТеПЛIОК 



поДАННЯ: 
начальник відділу 
у справах сім'і та молоді 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

~~ ___ Л.М. Ten.t 

Л.М. ВIІИОIJ' 

t 
І 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ 

07400 КIІЇВСЬка область, м. Бровар .. , вул. Гагаріllв,18, телJфвкс: (294) б-57-8б, е-таil: vid-sіm312@mаіl.nI 

від ~~.12. 2009 Н!! О' ~ 09./ ~ ІІЄ9 
наН!! зв --

Jfп~ 
. ~ ВИКОНУІОЧОМУ обов'язки міського 

~'i'~ р. СапожкуІ.В. 

f1{)( O,9.tJ.,()J 

Про перелік питань а засідання 
сесії Броварської міської ради 

Просимо Вас ВКJIIOЧИТИ в перелік питань на засідання сесії Броварської 
міської ради, яке відбудеться 24.12.2009 року два питання відділу у справах 
сім'ї та молоді, а саме: . 

1. Про хід виконання рішення Броварської міської ради 
від 13.01.2009 року Н!! 982-53-05 ''Про затвердження міської Програми 
соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування на період 2009 - 2012 років". 

2. Про хід виконання рішення Броварської міської радИ 
від 24.05.2007 року Н!! 324-21-05 "Про затвердження міської Програми 
підтримки сім'ї на період до 2010 року". 

Начальник відділу #~ Л.М. ТеПЛIОК 

\ 
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