
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 додатків 1, 3 в 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



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 додатків 1, 3 в 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 
 
 
 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення виконавчого комітету «Про подання проєкту рішення» 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 

У зв’язку із збільшенням кількості дітей, що опинились в складних 

життєвих обставинах, необхідно збільшити видатки на новорічні подарунки, аби 

забезпечити всіх дітей, що перебувають на обліку в службі (управлінні) у справах 

дітей, подарунками, за рахунок економії коштів з п.9.1. Необхідно внести зміни 

до Програми, а саме: додатки 1, 3 викласти у новій редакції. 

Економія у розрізі заходів Програми надана у п.3. 

 

2. Мета прийняття проєкту рішення 

Метою проєкту є 100% охоплення дітей, що перебувають на обліку в службі 

(управлінні) у справах дітей новорічними подарунками. 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення: 

  Економія у розрізі заходів Програми: 

 

Захід Було, тис. 

грн. 

Економія, 

(відхилення

) тис. грн. 

Стало, тис. 

грн. 

Міські заходи для дітей, які 

перебувають на обліку в службі 

(управлінні) у справах дітей, з нагоди 

дня Святого Миколая 

113,602 +18,976 132,578 

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 

18,976 -18,976 0,000 

 

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання 

Нормативно правовою базою у цій сфері є: Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація проєкту рішення здійснюватиметься у межах бюджету. 

 
 
Начальник служби (управління)             Наталія 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 

 

506,735 

 

482,844 

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 

 

276,764 



2 
 

 сердець» «Гармонія краси»), 

організація участі у благодійному 

фестивалі для дітей-сиріт, дітей, 

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

     

 Разом за завданням 1 803,270 774,382 759,608 

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 
 

18,112 

2.3. Підтримка прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу. 

0,000 594,216 678,384 

 Разом за завданням 2 69,140 667,090 703,096 

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 0,000 227,808 
 

 Разом за завданням 7 0,000 0,000 227,808 
 

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 1190,000 

 Разом за завданням 8   1190,000 



5 
 

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 0,000 

 Разом за завданням 9 0,000 0,000 0,000 

 Разом за програмою 1617,077 1692,096 9283,184 
 

 

Секретар міської ради            Анатолій КУРТЄВ 



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 11 

Кількість учасників 

заходів 

особа 3064  2147 2671 

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 50 

Кількість адресних одиниця 
Служба 

0 5 5 



  

 

 

2 

 

допомог (управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

ради 

Кількість 

отримувачів 

адресних допомог 

особа 0 91 100 

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 



  

 

 

3 

 

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 0 226 

8 

Забезпечення дитячих будинків 

сімейного типу 

автотранспортними засобами 

Кількість 

автотранспортних 

засобів  

одиниці Служба 

(управління) у 

справах дітей 

Запорізької міської 

0 0 1 



  

 

 

4 

 

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 0 

 

 

Секретар міської ради             Анатолій КУРТЄВ 
 


