
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 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» 
 

 

У зв’язку з необхідністю збільшення коштів для забезпечення харчування та проживання 

прийомних сімей в рамках міського заходу «Школа прийомних родин», а також у зв’язку з 

необхідністю придбання подарунків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

учасників міського конкурсу «Кращий опікун», просимо перерозподілити економію коштів, яка 

виникла при закупівлі рюкзаків в рамках заходу «Рейд Урок» у сумі 57,146 тис. грн. наступним 

чином: 

 

Завдання Захід Затвердж

ено, тис. 

грн. 

Додатково 

необхідно, 

тис. грн. 

Проект, 

тис. грн. 

1.1. Підтримка дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

дітей, що опинились в 

складних життєвих обставинах 

шляхом надання адресної 

допомоги та придбання 

подарунків. 

Організація та 

проведення міського 

заходу «Рейд Урок» для 

дітей, які опинились в 

складних життєвих 

обставинах 

262,655 

 

-57,146 205,509 

 

 

 

1.2. 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 (в тому числі 

фестивалі талантів  «Гармонія 

сердець» «Гармонія краси»), 

організація участі у 

благодійному фестивалі для 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

«Мама+Я» та інші свята. 

Міський конкурс 

«Кращий опікун» 

73,700 +36,386 110,086 

2. Підтримка, розвиток та 

популяризація сімейних форм 

виховання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 

Організація та 

проведення школи 

підтримки прийомних 

родин. 

63,703 +20,760 84.463 

Всього по Програмі:  1726,053 0 1726,053 
 

Враховуючи вищевикладене необхідно внести зміни до Програми та викласти 

додатки 1 і 3 в новій редакції. 
 
 
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 та інших 

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 

 

 

 

418,805 

 

506,736 

 

 

 

456,750 

 

 

 

1.2. 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 (в тому числі 

фестивалі талантів  «Гармонія 

 

 

384,465 

 

 

325,056 

 

 

443,544 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

сердець» «Гармонія краси»), 

організація участі у благодійному 

фестивалі для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклува-

ння, «Мама+Я» та інші свята.  

 

 Разом за завданням 1 803,270  831,792 900,294 

2. Підтримка, 

розвиток та 

популяризація 

сімейних форм 

виховання дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

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 

 

 

 

6,640 

 

8,500 

 

8,976 

2.2. Організація та проведення 

школи підтримки прийомних родин. 

  

62,500 

 

84,463 

 

67,270 

2.3. Підтримка прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу. 

0,000 604,800 638,669 

 Разом за завданням 2 69,140 697,763 714,915 

3. Забезпечення 

дитячих будинків 

сімейного типу 

необхідними 

меблями, побутовою 

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 

загальний 

фонд 

бюджету 

міста 

 

260,847 0,000 0,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

технікою та іншими 

предметами 

тривалого вжитку 

3.2.Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

міської ради спеціальний 

фонд 

бюджету 

міста 

156,352 0,000 0,000 

 Разом за завданням 3 417,199 0,000 0,000 

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 0,000 0,000 

4.2. Реконструкція нежитлового 

приміщення частини будівлі з 

прилеглими до неї об’єктами за 

адресою: пр. Інженера 

Преображенського, 3,          м. 

Запоріжжя для розміщення 

відділення термінового влаштування 

дітей 

Служба 

(управління) 

у справах 

дітей 

Запорізької 

міської ради 

спеціальний 

фонд 

бюджету 

міста 

0,000 196,498 0,000 

 Разом за завданням 4 99,711 196,498 0,000 

5. Виконання 

доручень депутатів 

обласної ради 

Виконання доручень депутатів 

обласної ради 

Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької 

міської ради 

загальний 

фонд 

обласного 

бюджету  

36,720 

 

 

 

0,000 0,000 

спеціальний 

фонд 

49,725 0,000 0,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

обласного 

бюджету 

 Разом за завданням 5 86,445 0,000 0,000 

6.Створення умов 

для виконання 

функцій, покладених 

на органи 

соціального захисту 

дітей, в частині 

реалізації державної 

політики соціального 

захисту дітей м. 

Запоріжжя 

Покращення матеріально-технічної 

бази органів соціального захисту 

дітей 

Служба 

(управління) 

у справах 

дітей 

Запорізької 

міської ради 

спеціальний 

фонд 

бюджету 

міста 

141,312 0,000 0,000 

 Разом за завданням 6 141,312 0,000 0,000 

 Разом за програмою 1617,077 1726,053 1615,209 
 
 
 
Секретар міської ради        Р.О. Пидорич  
 
 
 
 



 
 
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 

17 10 10 

Кількість учасників 

заходів 

особа 3064  1666 1666 

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 2065 2065 



  

 

 

2 

 

 Кількість адресних 

допомог 

одиниця Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

ради 

0 5 5 

Кількість 

отримувачів 

адресних допомог 

особа 0 95 95 

3. 

Забезпечення дитячих будинків 

сімейного типу необхідними 

меблями, побутовою технікою 

та іншими предметами 

тривалого вжитку 

 

Кількість дитячих 

будинків сімейного 

типу, що 

планується 

облаштувати 

 

одиниці 

Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

ради 

5 0 0 

Кількість дітей  дітей 50 0 0 

Кількість одиниць 

меблів, побутової 

техніки та 

предметів 

тривалого вжитку 

одиниці 244 0 0 

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 0 0 



  

 

 

3 

 

Кількість об’єктів, 

по яким планується 

здійснити 

реконструкцію 

одиниці Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

ради 

0 1 0 

5. 
Виконання доручень депутатів 

обласної ради 

Кількість закладів, 

які охоплені 

заходом 

одиниці Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

ради 

1 0 0 

6. 

Створення умов для виконання 

функцій, покладених на органи 

соціального захисту дітей, в 

частині реалізації державної 

політики соціального захисту 

дітей м. Запоріжжя 

Кількість одиниць 

оргтехніки та 

інших предметів 

довгострокового 

користування, які 

планується 

придбати 

одиниці 

Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

ради 

12 0 0 

 

 

 

Секретар міської ради            Р.О. Пидорич 
 


