
                                                                               
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківськоїобласті 
  

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від  31 березня  2017 року                                                                                   № 05/27 - 17 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до міської 

цільової Програми соціального захисту  

і підтримки дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

захисту їх житлових прав , 

попередження  дитячої бездоглядності 

та безпритульності на 2016-2020 роки 

 
 Керуючись статтями 25,26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні»,рішенням Бурштинської міської ради від 24 грудня 2015 року № 10/04-15 « Про 

затвердження міської цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження  

дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки», відповідно до Закону 

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

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх 

житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, враховуючи 

рекомендації комісій з питань гуманітарної політики, з питань бюджету та економічного 

розвитку, міська рада 

вирішила: 

 

1. Внести зміни до  міської  цільової  Програми соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження 

дитячої бездоглядності та безпритульності на  2016-2020 роки (далі – Програма) та 

викласти розділ «Основні завдання Програми» у новій редакції ( додаток 1). 

2.  Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення 

покласти на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей  Бурштинської  

міської ради . 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з питань 

діяльності виконавчих органів Бурштинської міської ради Надію Кицелу. 

 

 

 

 

Міський голова                                       Роксолана  Джура 



                                                                                           Додаток  

 до рішення Бурштинської міської ради  

від 31.03.2017 №05/27-17                                                                                                   

                            

Основні завдання Програми 

1. Підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування з питань захисту дитинства, удосконалення статистичного обліку 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

2. Попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. 

3. Забезпечення паливно-мастильними матеріалами та транспортом для проведення 

профілактичних рейдів. 

4. Розвиток сімейних форм виховання дітей. 

5. Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування,осіб з їх числа, які його не мають або втратили з незалежних від них 

причин, потребують його покращення. Проведення капітального та поточного 

ремонту приміщення дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування. 

6. Забезпечення роздатковими матеріалами для організації підготовки і проведення 

святкових заходів, конференцій, круглих столів, радіо - та телепередач, 

присвячених Міжнародному дню захисту дітей, Дню Незалежності, Дню міста 

Бурштина, Дню усиновлення, річниць прий-няття Конвенції ООН про права 

дитини, Всеукраїнського тижня права. 

7. Посилення уваги суспільства до проблем дітей, захисту їх законних інтересів, 

розвиток творчих здібностей дітей міста, заохочення їх до творчої праці. 

8. Забезпечення роздатковими матеріалами та подарунками до святкування 1 червня - 

Міжнародного Дня захисту дітей, 24 серпня  - Дня Незалежності, 17 вересня - дня 

міста Бурштина, 30 вересня- дня усиновлення, 20 листопада- Всесвітнього дня 

дітей, забезпечення потрібних матеріалів для проведення акції «16 днів проти 

насильства» та Всеукраїнського тижня права. 

9. Проведення Всеукраїнського профілактичного  рейду «Урок» та щорічної акції 

«Шкільний портфелик». Придбання необхідних канцелярських товарів  для 

надання адресної допомоги в підготовці до нового навчального року при 

проведенні акції «Шкільний портфелик». 

10. Придбання подарунків та подарункових наборів до Різдвяних,  Великодніх свят та 

Дня Святого Миколая для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

та дітей, що знаходяться в складних життєвих обставинах. 

11. Сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, 

соціальний захист, сімейне виховання. Придбання необхідних матеріалів для 

забезпечення якісної роботи комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради. 

12. Виділення коштів на придбання білетів та на витрати для організації та проведення 

заходів для дітей.  

13. Перевезення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,та дітей, 

які знаходяться на обліку в складних життєвих обставинах в дитячі табори, на 

екскурсії, до міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей в 

с.Мединя Івано-Франківської обл.,до дитячих будинків(при потребі)   . 

14. Організація безкоштовних культурно-екскурсійних програм для дітей. 

 

Секретар міської ради                                        Богдан Рибчук 


