
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 затвердження Програми «Діти Запоріжжя на 2022-2024 роки». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського                                голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія Васюка.  

 
 

Секретар міської ради  Анатолій КУРТЄВ



ПРОЄКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження Програми 
«Діти Запоріжжя на 2022-2024 роки» 

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. Затвердити Програму «Діти Запоріжжя на 2022-2024 роки». 

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 
 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення виконавчого комітету «Про подання проєкту рішення» 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 
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. Станом на 01.11.2021 на обліку в 

службі (управлінні) у справах дітей м. Запоріжжя перебуває 1771 дитина, з них – 

699 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та 1072 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування.  
 

2. Мета прийняття проєкту рішення 
Актуальність проблем дитинства обумовлює необхідність реалізації у 2022 

році міської Програми «Діти Запоріжжя на 2022-2024 роки» (далі – Програма) задля 

підтримки дітей та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, 

підтримки опікунських, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, 

сімейного патронату, забезпечення соціальною підтримкою дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених  батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також 

матерів з дітьми, що опинились в складних життєвих обставинах, шляхом надання 

послуг підтриманого проживання в комунальному закладі «Центр соціальної 

підтримки дітей та сімей «Затишна домівка». 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення: 

 

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

справах дітей, шляхом проведення міських та інших заходів 

Захід Сума, тис. грн. 

Організація та проведення міського заходу з нагоди 

Дня знань "Рейд Урок" для дітей, які опинились в 

складних життєвих обставинах 

275,344 

Надання одноразової адресної грошової допомоги 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, випускникам шкіл для придбання одягу 

та взуття 

96,768 

Урочисте вручення портфелів та наборів 

канцтоварів для майбутніх першокласників, які 

перебувають на обліку в службі (управлінні) у 

справах дітей. 

67,488 

Урочисте вручення годинників дітям-сиротам, 

дітям, позбавленим батьківського піклуваня, які 

отримують паспорт громадянина України 

136,500 

Міське свято з нагоди Дня захисту дітей 57,814 

Футбольний матч з нагоди Дня захисту дітей 26,600 

Привітання підоблікових дітей, які тимчасово 

перебувають в Православному дитячому будинку 

3,550 



«Надія» Запорізької Єпархії УПЦ з нагоди Дня 

народження закладу 

Привітання підоблікових дітей, які тимчасово 

перебувають в православному дитячому будинку 

«Надія» Запорізької Єпархії УПЦ, Запорізькому 

обласному центрі соціально-психологічної 

реабілітації дітей, з нагоди Дня захисту дітей 

6,300 

Міський конкурс "Кращий опікун року" 98,600 

Привітання опікунів, піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів з 

нагоди Дня усиновлення 

45,000 

Міські заходи для дітей, які перебувають на обліку в 

службі (управлінні) у справах дітей, з нагоди дня 

Святого Миколая, у т.ч. для дітей, які тимчасово 

перебувають в православному дитячому будинку 

«Надія» Запорізької Єпархії УПЦ, Запорізькому 

обласному центрі соціально-психологічної 

реабілітації дітей, Запорізькому обласному 

спеціалізованому будинку дитини «Сонечко» 

125,350 

Підтримка, розвиток та популяризація сімейних форм виховання 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

Проведення інформаційних кампаній з 

популяризації сімейних форм виховання, сімейного 

патронату з метою реалізації права кожної дитини на 

проживання в сім’ї  

8,000 

Організація та проведення Школи підтримки 

прийомних батьків, дитячих будинків сімейного 

типу 

70,072 

Підтримка прийомних сімей та  дитячих будинків 

сімейного типу (надання адресної грошової 

допомоги) 

849,542 

Створення умов  для функціонування КЗ «Центр 

соціальної підтримки дітей та сімей «Затишна домівка» 

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 

 

6516,154 

 

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання 

Нормативно правовою базою у цій сфері є: закони України «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». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація проєкту рішення у 2022 році потребує виділення з місцевого 

бюджету 8383,082 тис. грн. 

 
 
Начальник служби (управління)             Наталія СИВОРАКША 
 

 


