
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Про подання проєкту 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», постановами Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», від 26.04.2002 №564 «Про затвердження 

Положення про дитячий будинок сімейного типу», від 26.04.2002 №565 « Про 

затвердження Положення про прийомну сім’ю», від 16.11.2016 №834 «Про 

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

05.04.2018 №268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», від 20.08.2021 №893 

«Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною» 

та 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, дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, дітей, які через складні життєві обставини 

тимчасово не можуть проживати разом з батьками/законними представниками, 

надання їм та їхнім сім’ям послуг, спрямованих на реінтеграцію дитини у сім’ю 

або надання дітям статусу для прийняття подальших рішень з урахуванням 

найкращих інтересів дітей щодо забезпечення їхніх прав на виховання в сім’ї або 

в умовах наближених до сімейних, виконавчий комітет Запорізької міської ради 
ВИРІШИВ: 

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

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

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

викладення її у новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія Васюка.  

 
 

Секретар міської ради  Анатолій КУРТЄВ



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення виконавчого комітету «Про подання проєкту рішення» 

 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 №893 

«Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 

дитиною», рішення виконавчого комітету від 28.09.2021 № 344 «Про 

запровадження та організацію надання послуги патронату над дитиною» 

виникла необхідність внести зміни до міської Програми «Діти Запоріжжя» на 

2019-2021 роки зі змінами, шляхом викладення її в новій редакції. 

Даний проєкт рішення надасть можливість забезпечити захист прав 

дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати 

разом з батьками/законними представниками, надати їй та її сім’ї послуг, 

спрямованих на реінтеграцію дитини у сім’ю або надання дитині відповідного 

статусу для прийняття подальших рішень з урахуванням найкращих інтересів 

дитини щодо забезпечення її права на виховання в сім’ї або в умовах, 

максимально наближених до сімейних. Пропонується внести пункт 9 до 

Програми та викласти його у такій редакції: 

9. Забезпечення своєчасного догляду, виховання та реабілітації дитини, 

влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, шляхом виплати поворотної 

фінансової допомоги (резервні кошти) патронатному вихователю до моменту 

отримання державної соціальної допомоги.  

Сума резервних коштів повинна відповідати встановленому розміру 

соціальної допомоги з розрахунку одночасного влаштування до сім’ї 

патронатного вихователя двох дітей і становить 2,5 прожиткового мінімуму на 

кожну дитину відповідного віку (до 6 років та від 6 до 18 років).  

Дану суму 25,301 грн пропонуємо перерозподілити с п. 7 «Підтримка дітей 

віком до 18 років, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів і проживають на території м.Запоріжжя» враховуючи зменшення 

отримувачів адресної допомоги.  

По пункту 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» 

зменшуються видатки на суму 1191,264 грн.  

Враховуючи вищевикладене, просимо підтримати даний проєкт рішення, а 

саме внести зміни до Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки (зі 

змінами) та викласти її у новій редакції.  
 
 
Начальник служби (управління)      Наталія СИВОРАКША 



ПРОЄКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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», постановами Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», від 26.04.2002 №564 «Про затвердження 

Положення про дитячий будинок сімейного типу», від 26.04.2002 №565 « Про 

затвердження Положення про прийомну сім’ю», від 16.11.2016 №834 «Про 

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

від 05.04.2018 №268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», від 20.08.2021 

№893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 

дитиною» та 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, дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітей, які через 

складні життєві обставини тимчасово не можуть проживати разом з 

батьками/законними представниками, надання їм та їхнім сім’ям послуг, 

спрямованих на реінтеграцію дитини у сім’ю або надання дітям статусу для 

прийняття подальших рішень з урахуванням найкращих інтересів дітей щодо 

забезпечення їхніх прав на виховання в сім’ї або в умовах наближених до 

сімейних 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), шляхом 

викладення її у новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія Васюка та 

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

захисту населення. 

 

Секретар міської ради          Анатолій КУРТЄВ 
Проєкт рішення підготовлений 
службою (управлінням) у справах  
дітей Запорізької міської ради 
Начальник служби (управління)       Наталія СИВОРАКША 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення міської ради 
___________№_______ 

 

 

ПРОГРАМА 

«Діти Запоріжжя»  на 2019-2021 роки 

 

1. Мета програми 

Метою Програми є забезпечення прав дітей на виховання в сім’ї, 

підтримку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, на захист і 

допомогу з боку органів місцевого самоврядування, запобігання соціальному 

сирітству, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми, 

покращення житлово-побутових умов для дітей-сиріт, дітей, позбавленого 

батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу. 

  

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання  

Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів як на державному рівні, так і у 

місті Запоріжжі визнана пріоритетною. 

Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова 

підтримка дітей, які залишилися без піклування батьків, вжиття комплексу 

заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль органів 

місцевого самоврядування, установ та закладів, спрямованих на захист прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Сьогодні змінено підходи до влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування шкільного віку, та в основу 

реформування системи державної опіки над дітьми–сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, покладено принцип пріоритетності 

сімейного виховання дитини. 

У м. Запоріжжі проживає 766,268 тис. чол., з них 123,186 тис. дітей 

віком до 18 років, які обліковуються в закладах охорони здоров’я . 

Одним із критеріїв стану захисту прав дитини, як у державі, так і у місті, 

є кількість дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом 

на 01.11.2018 на обліку в службі (управлінні) у справах дітей м. Запоріжжя 

перебуває 1611 дітей, з них 1074 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 537 дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах. 

У м.Запоріжжі функціонують шість дитячих будинків сімейного типу та 

15 прийомних сімей в яких виховуються 81 дитина. Два дитячих будинки 

сімейного типу прибули до міста із території проведення антитерористичної 

операції. Соціальний захист дітей являє собою систему заходів правового, 
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організаційного, фінансового плану, спрямовану на забезпечення безпеки їх у 

повсякденному житті та призначену для здійснення допомоги дітям, які з 

різних причин залишаються позбавленими повністю або частково тих пільг чи 

послуг, які необхідні для їх нормального життя. 

Актуальність проблем дитинства обумовлює необхідність вироблення 

якісного підходу щодо забезпечення дітям нашого міста повноцінного розвитку 

відповідно до їх потреб. 

У ході виконання Програми передбачається здійснити комплекс заходів, 

спрямованих на: 

-  соціальний захист дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, попередження вилучення дитини з сім’ї, надання будь-якої 

допомоги для збереження їх родинних стосунків; 

- забезпечення необхідним обладнанням, меблями та предметами 

тривалого вжитку дитячих будинків сімейного типу; 

-  підтримку прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу 

шляхом надання адресної допомоги; 

- створення сприятливого середовища для виховання, навчання, розвитку 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в 

дитячих будинках сімейного типу, шляхом забезпечення дитячих будинків 

сімейного типу автотранспортними засобами; 

-  соціальну підтримку матерів з дітьми і вагітних жінок, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, віком від 18 до 23 років; 

-  захист прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

віком від 2 до 18 років, зокрема, які проживають у сім’ях, де батьки або особи, 

які їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 

самовільно залишили місце проживання, постраждали від жорстокого 

поводження з ними, вилучених із середовища, в якому існувала загроза їх 

життю та здоров’ю, знайдених, підкинутих дітей та дітей, переміщених з 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганські областях, 

Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення 

антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, які залишилися без батьківського 

піклування; 

- підтримка дітей віком до 18 років, які мають статус дитини, що 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; 

- забезпечення тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини в 

сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або 

іншими законними представниками складних життєвих обставин. 
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3. Завдання і заходи 

Основними завданнями програми є: 

- підтримка дітей, що перебувають на обліку в службі (управлінні) у 

справах дітей. З метою виконання завдання заплановано забезпечення 

першокласників, що перебувають на обліку в службі (управлінні) портфелем з 

канцелярським приладдям, надання адресної допомоги дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, випускникам шкіл для придбання одягу 

та взуття, забезпечення канцелярським приладдям дітей шкільного віку, що 

опинились в складних життєвих обставинах, придбання пам’ятних подарунків 

для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з нагоди 

отримання паспорту громадянина України, придбання пам’ятних подарунків 

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; з метою підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, що перебувають на обліку в службі 

(управлінні) у справах дітей міської ради запланована участь у благодійних 

фестивалях для дітей «Гармонія сердець», «Гармонія краси», «Мама +Я», інші 

заходи; 

- підтримка, розвиток та популяризація сімейних форм виховання дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Заплановано проведення 

інформаційних кампаній з популяризації сімейних форм виховання з метою 

реалізації права кожної дитини на проживання в сім’ї, організація та 

проведення школи підтримки прийомних родин; 

- популяризація сімейних форм виховання та підтримка існуючих 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. З цією метою 

заплановано надання адресної цільової допомоги для вирішення нагальних 

потреб, відшкодування за утримання будинку, оплата за теплопостачання, 

одноразової цільової допомоги новоствореним прийомним сім’ям та дитячим 

будинкам сімейного типу; 

- забезпечення дитячих будинків сімейного типу необхідними меблями, 

побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку. З метою 

виконання завдання планується придбати обладнання, інвентар та предмети 

довгострокового користування для створених та функціонуючих дитячих 

будинків сімейного типу; 

- підтримка прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу 

шляхом надання адресної допомоги, а саме: надання щомісячної адресної 

допомоги на кожну дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського 

піклування, яка виховується в дитячих будинках сімейного типу; надання 

одноразової адресної допомоги новоствореному дитячому будинку сімейного 

типу (від 5 до 10 дітей); надання одноразової адресної допомоги новоствореній 

прийомній сім’ї (від 2 до 4 дітей); надання одноразової адресної допомоги на 

кожну дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, яка 
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виховується в прийомних сім’ях; надання одноразової адресної допомоги на 

кожну нововлаштовану дитину до прийомної сім’ї або дитячого будинку 

сімейного типу; 

- забезпечення дитячих будинків сімейного типу автотранспортними 

засобами шляхом придбання автотранспортних засобів та подальшої передачі 

їх у користування дитячим будинкам сімейного типу м.Запоріжжя;   

- соціальна підтримка осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, матерів з дітьми і вагітних 

жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах. Планується надання 

соціальних послуг вагітним жінкам і жінкам, які мають намір чи стосовно яких 

є ризик відмови від новонароджених дітей, особам з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, шляхом надання тимчасового житла; 

сприяння соціальній адаптації, інтеграції та реінтеграції осіб з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці до 23 років у суспільство; 

соціальна підтримка матерів з дітьми з метою запобігання відмові від 

новонароджених дітей та вилученню дітей із сімей; здійснення соціального 

захисту дітей та матерів, які перебувають або проживають у закладі; захист 

прав та влаштування до відділення термінового влаштування КЗ «ЦСПДС 

«Затишна домівка» Запорізької міської ради дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, віком від 2 до 18 років, зокрема, які проживають у сім’ях, 

де батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських 

обов’язків, самовільно залишили місце проживання, постраждали від 

жорсткого поводження з ними; вилучених із середовища, в якому існувала 

загроза їх життю і здоров’ю, знайдених, підкинутих дітей та дітей, переміщених 

з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, 

Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення 

антитерористичної операції і заходів із забезпеченням національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, які залишилися без батьківського 

піклування; 

- створення умов для виконання функцій, покладених на органи 

соціального захисту дітей, в частині реалізації державної політики у сфері 

соціальної підтримки дітей м.Запоріжжя. Завдання спрямоване на покращення 

матеріально-технічної бази органів соціального захисту дітей, що сприяє 

підвищенню ефективності роботи, служби (управління) у справах дітей 

Запорізької міської ради. 

- підтримка дітей віком до 18 років, які постраждали внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів і проживають на території м.Запоріжжя шляхом 

надання одноразової адресної допомоги дітям, які мають статус дитини, що 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; 

- забезпечення своєчасного догляду, виховання та реабілітації дитини, 

влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, шляхом виплати поворотної 

фінансової допомоги (резервні кошти) патронатному вихователю до моменту 
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отримання державної соціальної допомоги. Сума резервних коштів повинна 

відповідати встановленому розміру соціальної допомоги з розрахунку 

одночасного влаштування до сім’ї патронатного вихователя двох дітей і 

становить 2,5 прожиткового мінімуму на кожну дитину відповідного віку (до 6 

років та від 6 до 18 років). 

 

4. Обсяги та джерела фінансування 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету (додаток 2). 

 

5. Очікувані результати, ефективність програми 

Виконання програми дасть можливість: 

- забезпечити індивідуальний підхід у роботі з дітьми, що опинились у 

складних життєвих обставинах; 

- реалізовувати право дітей на сімейне виховання, насамперед, 

біологічними батьками або в прийомних сім’ях, чи в дитячих будинках 

сімейного типу;  

-  збільшити відсоток влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в сімейні форми виховання (усиновлення, 

встановлення опіки чи піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі 

будинки сімейного типу) до 88%;  

-  зменшити кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються в державних закладах до 10%;  

-  забезпечити до 100% матеріальну підтримку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які є першокласниками та випускниками шкіл;  

-  забезпечити поширення соціальної реклами та широке висвітлення в 

засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних 

життєвих обставинах; 

-  забезпечити підтримку прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу шляхом надання щомісячної адресної допомоги на кожну дитину-сироту, 

дитину, позбавлену батьківського піклування, яка виховується в дитячих 

будинках сімейного типу; надання одноразової адресної допомоги 

новоствореному дитячому будинку сімейного типу (від 5-ти до 10-ти дітей); 

надання одноразової адресної допомоги новоствореній прийомній сім’ї (від 2-х 

до 4-х дітей); надання одноразової адресної допомоги на кожну дитину-сироту, 

дитину, позбавлену батьківського піклування, яка виховується в прийомних 

сім’ях; надання одноразової адресної допомоги на кожну нововлаштовану 

дитину до прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу; 

- забезпечити підтримку дитячих будинків сімейного типу м.Запоріжжя 

шляхом придбання автотранспортних засобів для створення необхідних умов 

для виховання, навчання, розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу;  
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-  забезпечити дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

вагітним жінкам і жінкам, які мають намір чи стосовно яких є ризик відмови від 

новонароджених дітей, особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, віком від 18 до 23 років комплекс соціальних послуг в 

умовах стаціонарного перебування, сприяння їх соціальній адаптації; 

Забезпечити першочерговими потребами, підготовкою до повернення в 

біологічні сім’ї або влаштування в сімейні форми виховання, підготовкою до 

самостійного життя дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

віком від двох до вісімнадцяти років, зокрема, які проживають у сім’ях, де 

батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських 

обов’язків, самовільно залишили місце проживання; постраждали від 

жорстокого поводження з ними; вилучених із середовища, в якому існувала 

загроза їх життю і здоров’ю, знайдених, підкинутих дітей та дітей, переміщених 

з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, 

Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення 

антитерористичної операції і заходів із забезпеченням національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, які залишилися без батьківського піклування; 

-  забезпечити 100% підтримку дітей віком до 18 років, які мають статус 

дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; 

- забезпечити захист прав дитини, яка через складні життєві обставини 

тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, 

надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на реінтеграцію дитини у сім’ю або 

надання дитині відповідного статусу для прийняття подальших рішень з 

урахуванням найкращих інтересів дитини щодо забезпечення її права на 

виховання в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних; 

-  підвищення ефективності роботи служби (управління) у справах дітей 

Запорізької міської ради. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради забезпечує 

виконання запланованих програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних 

показників, проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання 

завдань та заходів програми, цільового використання коштів і готує проміжні та 

щорічні  звіти про хід виконання програми. 

 

 

Секретар міської ради  Анатолій КУРТЄВ 

  



 

 

 

 

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 
 

506,735 
 

562,748 

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 

 

267,647 

 

285,062 
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 сердець» «Гармонія краси»), 

організація участі у благодійному 

фестивалі для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 
піклування, «Мама+Я» та інші свята. 

     

 Разом за завданням 1 803,270 774,382 847,810 

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 
 

7,490 
 

6,600 

2.2. Організація та проведення 

школи підтримки прийомних родин. 

 

62,500 
 

65,384 
 

52,692 

2.3. Підтримка прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу. 

0,000 594,216 687,960 

 Разом за завданням 2 69,140 667,090 747,252 

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 

260,847 0,000 0,000 

3.2.Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

спеціальний 

фонд 

бюджету 

міста 

156,352 0,000 0,000 
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 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 Преображен- 

ського, 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 6402,672 

 Разом за завданням 4 99,711 196,498 6402,672 

5. Виконання 

доручень 

депутатів обласної 

ради 

5.1. 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 

обласного 
бюджету 

49,725 0,000 0,000 

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

6.Створення умов 

для виконання 
функцій, 

покладених на 

6.1. Покращення матеріально- 

технічної бази органів соціального 

захисту дітей 

Служба 

(управління) 

у справах 

дітей 

спеціальний 

фонд 

бюджету 

міста 

141,312 54,126 0,000 
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органи соціального 

захисту дітей, в 

частині реалізації 

державної політи-

ки соціального 
захисту дітей 

м.Запоріжжя 

 Запорізької 

міської ради 

    

 Разом за завданням 6 141,312 54,126 0,000 

7. Підтримка дітей 

віком до 18 років, 

які постраждали 

внаслідок воєнних 

дій та збройних 

конфліктів і 

проживають на 

території 

м.Запоріжжя 

7.1. Підтримка дітей віком до 18 

років, які мають статус дитини, що 

постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів шляхом 

надання одноразової адресної 

допомоги 

Служба 

(управління) 

у справах 

дітей 
Запорізької 

загальний 

фонд 

бюджету 

міста 

0,000 0,000 225,699 

 Разом за завданням 7 0,000 0,000 225,699 

8. Забезпечення 
дитячих будинків 
сімейного типу 
автотранспортними 
засобами 

8.1. Придбання автотранспортних 
засобів для подальшої передачі їх у 
користування дитячим будинкам 
сімейного типу 

Служба 
(управління) у 
справах дітей 
Запорізької 
міської ради 

загальний 

фонд 

бюджету 

міста 

0,000 0,000 1191,264 

 Разом за завданням 8   1191,264 
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9. Забезпечення 

своєчасного 

догляду, виховання 

та реабілітації 

дитини, влаштованої 

до сім’ї 

патронатного 

вихователя 

9.1. Забезпечення своєчасного 

догляду, виховання та реабілітації 

дитини, влаштованої до сім’ї 

патронатного вихователя, шляхом 

виплати поворотної фінансової 

допомоги (резервні кошти) 

патронатному вихователю до моменту 

отримання державної соціальної 

допомоги 

Служба 
(управління) у 
справах дітей 
Запорізької 
міської ради 

загальний     

фонд 

бюджету 

міста 

0,000 0,000 25,301 

 Разом за завданням 9 0,000 0,000 25,301 

 Разом за програмою 1617,077 1692,096 9439,998 
 

 

Секретар міської ради            Анатолій КУРТЄВ 



 

 

 
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           Анатолій КУРТЄВ 
 
 

 
 

 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  12662,726 1530,632 1692,096 9439,998 

Державний бюджет - - - - 

Обласний бюджет 86,445 86,445 - - 

Інші джерела*  - - - - 

Усього 12749,171 1617,077 1692,096 9439,998 



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 9 12 

Кількість учасників 

заходів 

особа 3064  2147 1782 

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 2 

Кількість учасників 

заходів 

особа 2060 2085 90 

Кількість адресних одиниця 
Служба 

0 5 5 
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допомог (управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

ради 

Кількість 

отримувачів 

адресних допомог 

особа 0 91 102 

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 

Кількість об’єктів, 

по яким планується 

здійснити 

одиниці Служба 

(управління) у 

справах дітей 

0 1 1 
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реконструкцію Запорізької міської 

ради 

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 4 0 

7. 

Підтримка дітей віком до 18 

років, які постраждали 

внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів та 

проживають на території 

м.Запоріжжя 

Кількість 

отримувачів 

адресних допомог 

 

особа 
Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

ради 

0 0 224 

8 

Забезпечення дитячих будинків 

сімейного типу 

автотранспортними засобами 

Кількість 

автотранспортних 

засобів  

одиниці Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

0 0 1 
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ради 

9 

Забезпечення своєчасного 

догляду, виховання та 

реабілітації дитини, 

влаштованої до сім’ї 

патронатного вихователя 

Кількість дітей 

влаштованих до 

сім’ї патронатного 

вихователя 

особа Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

ради 

0 0 2 

 

 

Секретар міської ради             Анатолій КУРТЄВ 
 


