
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про подання проекту рішення 
 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Порядком провадження органами 

опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866, 

Положенням про дитячий будинок сімейного типу, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564, Положенням про прийомну 

сім’ю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 

№565, постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 №834 «Про 

затвердження Положення про центр соціальної підтримки для дітей та сімей», з 

метою здійснення заходів, спрямованих на реалізацію прав та інтересів дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей, які 

опинились в складних життєвих обставинах, виконавчий комітет Запорізької 

міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проект 

рішення «Про внесення змін до Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 

роки», затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №31» (зі змінами), а 

саме: додатки 1, 2, 3 викласти у новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. та 

постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення (Маляренко А.Є.). 

 

 

Міський голова        В.В.Буряк 
 
 
 
 
 

 
 
 



Пояснювальна записка 
до проекту рішення виконавчого комітету «Про подання проекту рішення» 

 

Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради на розгляд 

виконавчого комітету міської ради виносить зміни до Програми «Діти 

Запоріжжя», затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2019 № 31» (зі 

змінами), шляхом викладення додатків у новій редакції. 

На сьогодні, в м. Запоріжжі функціонує комунальний заклад «Центр 

соціальної підтримки дітей та сімей «Затишна домівка». Проте, заклад  ще не 

повністю має обладнання для повноцінного функціонування та надання 

соціальних послуг. 

Відповідно до вимог Санітарного регламенту щодо зберігання свіжих 

продуктів, а саме: овочів, яєць тощо, є гостра необхідність у придбанні 

холодильної шафи за КЕКВ 3110 (сума шафи 28,311 тис. грн.). Окрім того, 

обов’язковою вимогою Санітарного регламенту є наявність сміттєвого 

контейнеру для вивозу твердих побутових відходів за (сума контейнеру 8,400 

тис. грн.). По КЕКВ 3110 установа має економію коштів на суму 7,450 тис.грн., 

яка утворилась в процесі проведення електронних закупівель на сайті 

Держзакупівлі.Онлан з придбання комп’ютерів. З урахуванням економії потреба 

по КЕКВ 3110 – 29,261 тис. грн.  

В Запоріжжі також діє комплекс дитячих будинків сімейного типу за 

адресою пр.Інженера Преображенського, 3, де проживає 4 сім’ї  та виховується 

34 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Завдяки міській 

Програмі за попередні роки всі дитячі будинки сімейного типу були обладнанні 

зсередини технікою, меблями та іншими предметами довгострокового 

користування. Проте, на подвір’ї комплексу відсутнє будь-яке паркове 

обладнання чи дитячі комплекси для того, аби діти проводили вільний час на 

свіжому повітрі. У зв’язку з цим є необхідність у встановленні 8 паркових лавок 

(по 2 на кожну родину) на території комплексу дитячих будинків сімейного 

типу (сумою 3300,00 кожна) на загальну суму 26 400,00 грн. 

 Враховуючи вищевикладене, необхідно внести зміни до Програми , а 

саме до п. 4.1. та до п. 3.1. шляхом викладення додатків 1, 2, 3  у новій редакції. 

  

Назва програми Затверджена 

сума, тис.грн. 

Необхідна сума, 

тис. грн. 

Проект 

тис.грн. 

«Діти Запоріжжя» 1420,104 55,661 1475,765 

 
 
 
Начальник служби (управління) 
у справах дітей міської ради      Н.С. Сиворакша 
 
 

 

 



ПРОЕКТ 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №31 (зі змінами) 
  

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Порядком провадження органами 

опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866, 

Положенням про дитячий будинок сімейного типу, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564, Положенням про прийомну 

сім’ю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 

№565, постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 №834 «Про 

затвердження Положення про центр соціальної підтримки для дітей та сімей», з 

метою здійснення заходів, спрямованих на реалізацію прав та інтересів дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей, які 

опинились в складних життєвих обставинах, Запорізька міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №31 (зі змінами), а саме: 

додатки 1, 2, 3  викласти у новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. та 

постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення (Маляренко А.Є.). 

 

 

Міський голова        В.В.Буряк 

 
Рішення підготовлено службою 
(управлінням) у справах дітей  
Запорізької міської ради 
 
Начальник служби (управління) 
у справах дітей міської ради      Н.С.Сиворакша 
 
 



Пояснювальна записка 
до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми «Діти 

Запоріжжя» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради  
від 19.12.2018 №31» (зі змінами) 

 
Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради на розгляд 

сесії міської ради виносить проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 19.12.2018 №31» (зі змінами). 

На сьогодні, в м. Запоріжжі функціонує комунальний заклад «Центр 

соціальної підтримки дітей та сімей «Затишна домівка». Проте, заклад  ще не 

повністю має обладнання для повноцінного функціонування та надання 

соціальних послуг. 

Відповідно до вимог Санітарного регламенту щодо зберігання свіжих 

продуктів, а саме: овочів, яєць тощо, є гостра необхідність у придбанні 

холодильної шафи за КЕКВ 3110 (сума шафи 28,311 тис. грн.). Окрім того, 

обов’язковою вимогою Санітарного регламенту є наявність сміттєвого 

контейнеру для вивозу твердих побутових відходів за (сума контейнеру 8,400 

тис. грн.). По КЕКВ 3110 установа має економію коштів на суму 7,450 тис.грн., 

яка утворилась в процесі проведення електронних закупівель на сайті 

Держзакупівлі.Онлан з придбання комп’ютерів. З урахуванням економії потреба 

по КЕКВ 3110 – 29,261 тис. грн.  

В Запоріжжі також діє комплекс дитячих будинків сімейного типу за 

адресою пр.Інженера Преображенського, 3, де проживає 4 сім’ї  та виховується 

34 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Завдяки міській 

Програмі за попередні роки всі дитячі будинки сімейного типу були обладнанні 

зсередини технікою, меблями та іншими предметами довгострокового 

користування. Проте, на подвір’ї комплексу відсутнє будь-яке паркове 

обладнання чи дитячі комплекси для того, аби діти проводили вільний час на 

свіжому повітрі. У зв’язку з цим є необхідність у встановленні 8 паркових лавок 

(по 2 на кожну родину) на території комплексу дитячих будинків сімейного 

типу (сумою 3300,00 кожна) на загальну суму 26 400,00 грн. 

 Враховуючи вищевикладене, необхідно внести зміни до Програми , а 

саме до п. 4.1. та до п. 3.1. шляхом викладення додатків 1, 2, 3  у новій редакції. 

  

Назва програми Затверджена 

сума, тис.грн. 

Необхідна сума, 

тис. грн. 

Проект 

тис.грн. 

«Діти Запоріжжя» 1420,104 55,661 1475,765 

 
 
 
Начальник служби (управління) 
у справах дітей міської ради      Н.С. Сиворакша 



 
 
Додаток 1 
до Програми «Діти Запоріжжя» на 
2019-2021 роки 

 
Завдання і заходи  

з виконання фінансування Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки 

(найменування міської цільової програми) 

Найменування завдання Найменування заходу 

Головний 
розпорядник 
бюджетних 

коштів, виконавці 

Джерела 
фінансування 

(бюджет міста, 
державний, 
обласний 

бюджети, інші) 

Прогноз-

ний обсяг на 

2019 рік 

(тис.грн) 

Прогноз-

ний обсяг 

на 2020 рік 

(тис.грн) 

Прогноз-

ний обсяг 

на 2021 рік 

(тис.грн) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Підтримка дітей, що 

перебувають на обліку 

в службі (управлінні) у 

справах дітей шляхом 

проведення міських 

заходів 

 

 

1.1. Підтримка дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

дітей, що опинились в складних життєвих 

обставинах шляхом надання адресної 

допомоги та придбання подарунків. 

 

Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької 

міської ради 

 

 

загальний 

фонд бюджету 

міста 

 

 

 

 

460,910 

 

486,721 

 

 

 

 

511,057 

 

 

 

1.2. Міські заходи для дітей, що 

перебувають на обліку в службі 

(управлінні) у справах дітей, з нагоди 

Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня 

Святого Миколая та Новорічних свят. 

 

 

341,000 

 

 

360,096 

 

 

378,101 

 Разом за завданням 1 801,910  846,817 889,158 

2. Підтримка, розвиток 

та популяризація 

сімейних форм 

виховання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

2.1. Проведення інформаційних кампаній 

з популяризації сімейних форм 

виховання з метою реалізації права 

кожної дитини на проживання в сім’ї. 

Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької 

міської ради 

загальний 

фонд бюджету 

міста 

 

8,000 

 

8,448 

 

8,870 



 

 

 

 

 

2 

батьківського 

піклування 
2.2. Організація та проведення школи 

підтримки прийомних родин. 

  

 

 

62,500 

 

66,000 

 

69,300 

 Разом за завданням 2 70,500 74,448 78,170 

3. Забезпечення 

дитячих будинків 

сімейного типу 

необхідними меблями, 

побутовою технікою та 

іншими предметами 

тривалого вжитку 

3.1.Забезпечення належних умов для 

виховання та розвитку дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в дитячих будинках 

сімейного типу. 

Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької 

міської ради 

загальний 

фонд бюджету 

міста 

 

257,826 272,264 285,877 

3.2.Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

спеціальний 

фонд 

бюджету 

міста 

159,373 168,299 176,714  

 Разом за завданням 3 417,199 440,563 462,591 

4. Створення умов для 

функціонування КЗ 

«Центр соціальної 

підтримки дітей та 

сімей «Затишна 

домівка» 

4.1. Придбання обладнання 

довгострокового користування для 

забезпечення функціонування Центру 

Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької 

міської ради 

спеціальний 

фонд 

бюджету 

міста 

99,711 105,295 110,560 

 Разом за завданням 4 99,711 105,295 110,560 

5. Виконання доручень 

депутатів обласної ради 

Виконання доручень депутатів обласної 

ради 

Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької 

міської ради 

загальний 

фонд 

обласного 

бюджету  

 

33,450 

 

 

 

35,323 37,089 

спеціальний 

фонд 

обласного 

52,995 55,963 58,761 



 

 

 

 

 

3 

бюджету 

 Разом за завданням 5 86,445 91,286 95,850 

 Разом за програмою 1475,765 1558,409 1636,329 
 
 
 
Секретар міської ради        Р.О. Пидорич  
 
 
 
 



 

 

 
Додаток 2 
до Програми «Діти Запоріжжя»  
на 2019-2021 роки 

 
 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування 

Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки 
 (найменування міської цільової програми) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

*Інші джерела можуть включати гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним    

законодавством 

 

 
Секретар міської ради          Р.О. Пидорич  
 
 

 
 

 Обсяг фінансування, 

всього 

(тис.грн.) 

За 2019 рік 

(тис.грн.) 

За 2020 рік 

(тис. грн.) 

За 2021 рік 

(тис. грн.) 

1 2 3 4 5 

Бюджет міста  4396,922 1389,320 1467,123 1540,479 

Державний бюджет - - - - 

Обласний бюджет 273,581 86,445 91,286 95,850 

Інші джерела*  - - - - 

Усього 4670,503 1475,765 1558,409 1636,329 



 

 

 
 
Додаток 3 
до Програми «Діти Запоріжжя»  
на 2019-2021 роки 

 
 
 
 

Очікувані результати 

виконання Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки 
      (найменування міської цільової програми) 

 

 

№ 

 

Найменування завдання  Найменування 

показників 

виконання завдання 

Одиниця 

виміру 

Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів 

Разом 

на 

2019 

рік 

Разом 

на 

2020 

рік 

Разом 

на 

2021 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

Підтримка дітей, що перебувають 

на обліку в службі (управлінні) у 

справах дітей шляхом проведення 

міських заходів 

 

Кількість заходів одиниця Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

ради 

15 15 15 

Кількість учасників 

заходів 

особа 2508 2508 2508 

2. 

 

Підтримка, розвиток та 

популяризація сімейних форм 

виховання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування. 

 

Кількість заходів одиниця 
Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

ради  

4 4 4 

Кількість учасників 

заходів 

особа 2060 2060 2060 

3. Забезпечення дитячих будинків 
Кількість дитячих 

будинків сімейного 

 

одиниці 
Служба 

5 5 5 



 

 

2 

сімейного типу необхідними 

меблями, побутовою технікою та 

іншими предметами тривалого 

вжитку 

 

типу, що планується 

облаштувати 
(управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

ради 

Кількість дітей  дітей 50 50 50 

Кількість одиниць 

меблів, побутової 

техніки та предметів 

тривалого вжитку 

одиниці 234 234 234 

4. 

Створення умов для 

функціонування КЗ «Центр 

соціальної підтримки дітей та 

сімей «Затишна домівка» 

Кількість одиниць, 

предметів 

довгострокового 

користування, які 

планується придбати  

одиниці Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

ради 

8 8 8 

5. 
Виконання доручень обласної 

ради 

Кількість закладів, які 

охоплені заходом 

одиниці Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

ради 

1 1 1 

 

Секретар міської ради            Р.О. Пидорич 
 


