
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 11 грудня 2020 року                                                                                      № 23/2-20 

м.Бурштин 

  

 

Про затвердження цільової Програми  

соціального захисту і підтримки  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених  

батьківського піклування,захисту їх  

житлових прав, попередження дитячої  

бездоглядності та безпритульності  

на 2021-2025 роки Бурштинської міської 

територіальної громади 

 

 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 міська рада 

вирішила: 

 1. Затвердити Цільову Програму соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності на 2021-2025 роки Бурштинської міської територіальної 

громади (далі – Програма), що додається. 

 2. Службі у справах дітей Бурштинської міської ради (С.Козар): 

 2.1. При складанні та поданні фінансовому відділу Бурштинської міської ради 

бюджетних запитів на 2021 рік та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію 

заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини міського бюджету. 

 3. Фінансовому відділу міської ради (О.Петровська) передбачити кошти на 

фінансування Програми. 

 4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей Бурштинської міської 

ради. 

 5. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову постійної депутатської 

комісії з питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва та першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська. 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин   



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 11.12.2020 № 23/2-20 

 

 

 

                                                                     Паспорт 

Цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності на 2021 – 2025 роки Бурштинської міської 

територіальної громади 

 

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): служба у справах дітей 

Бурштинської міської ради. 

 2. Розробник Програми: служба у справах дітей Бурштинської міської ради. 

 3. Термін реалізації Програми: 5 років. 

 4. Етапи фінансування Програми: 2021 – 2025 роки. 

 5. Очікувані обсяги фінансування Програми (тис.грн.): 

 

Роки 

 

 

Обсяги фінансування 

Всього в т. ч. за джерелами фінансування 

обласний 

бюджет 

міський бюджет інші джерела 

2021-2025 

в т.ч. 

1 700 000    

2021 340 000 - 340 000 - 

2022 340 000  340 000  

2023 340 000  340 000  

2024 340 000  340 000  

2025 340 000  340 000  

 

 

 6. Очікувані результати виконання Програми: 

 Подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, запобігання соціальному 

сирітству, розвиток сімейних форм виховання, забезпечення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом. 

 

  



 

Обгрунтування доцільності затвердження цільової Програми соціального захисту 

дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, 

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади 

Загальні положення 

 Відповідно до закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей» службою у справах дітей  організована робота з питань соціального 

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

прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. 

 Усиновлення є однією з пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та  дітей, 

позбавлених батьківського піклування, внаслідок якого вони набувають прав рідних дітей та 

позбуваються статусу дитини-сироти. 

 Службою у справах дітей ведеться постійна робота щодо встановлення статусу дітям, 

позбавленим батьківського піклування. 

 З метою попередження соціального сирітства службою у справах дітей забезпечено 

раннє виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та стовідсоткове 

внесення інформації про цих дітей в Єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти» (ЄІАС 

«Діти»). 

З метою захисту прав та законних інтересів дітей працівники служби беруть участь у 

судових засіданнях по кримінальних та цивільних справах, які стосуються захисту прав та 

законних інтересів неповнолітніх, збирають необхідні документи та підготовляють для 

подання до суду висновки, що стосуються неповнолітніх обвинуваченого у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітніх. 

 Вживаються ряд заходів щодо вирішення житлових проблем дітей.  

 

Мета Програми 

Умови, що сьогодні склалися, призвели до такого соціального явища, як 

безпритульність і бездоглядність дітей, соціальне сирітство. 

Основною причиною цього явища є неспроможність сім’ї виконувати виховні 

функції. Асоціальна поведінка батьків, зловживання алкоголем, ухилення від виховання 

дітей, жорстоке поводження з дітьми призводять в кінцевому результаті до позбавлення їх 

батьківських прав. 

Значна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не мають 

житла у зв’язку з тим, що воно було відсутнє в їх батьків або вони втратили його через 

незалежні від них причини (батьки продали житло, покинули новонароджених дітей в 

закладах охорони здоров’я, тощо). 

Мета Програми полягає в подоланні дитячої бездоглядності та безпритульності, 

запобіганні дитячому сирітству, розвитку сімейних форм виховання дітей, створенні умов 

для всебічного розвитку та виховання дітей, забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

В службі налагоджено облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, які не мають житла, або потребують поліпшення житлових умов. 

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.Розвиток сімейних форм виховання дітей. 

4.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. 

 

Фінансове забезпечення Програми 

Реалізація заходів Програми здійснюється за рахунок обласного та місцевого 

бюджетів, позабюджетних джерел фінансування. 



Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при 

формуванні  бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини, та інших джерел 

фінансування. 

Прогнозовані обсяги фінансування  цільової Програми соціального захисту і 

підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових 

прав,попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2021 – 2025роки за 

рахунок бюджетних коштів та позабюджетних джерел наведені в паспорті Програми. 

 

Очікувані результати 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

- підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування з питань захисту дитинства, удосконалення статистичного обліку дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в сім’ї громадян України; 

- профілактику негативних явищ у підлітковому середовищі, попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності; 

- здійснення контролю за дотриманням житлових та майнових прав дітей, особливо 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- вирішення проблеми 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; 

- забезпечення діяльності комісії з питань захисту прав дитини ; 

-   своєчасність наповнення ЄІАС «Діти»; 

- інформування громадськості з питань подолання дитячої бездоглядності та 

безпритульності, захисту прав дітей, в т.ч. житлових, розвитку сімейних форм виховання, 

пропаганди здорового способу життя тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік 

заходів, обсяги та джерела фінансування районної цільової програми 
 

Назва замовника:  Служба у справах дітей Бурштинської міської ради  

Назва програми:  Цільова Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх 

житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2021 -2025 роки Бурштинської міської територіальної громади 

 

№ 

п/

п 
 

Найменування 

заходу 
 

Виконавець 
 

Термін  

виконання 
 

Орієнтовні обсяги фінансуванні тис.грн. 
 

Очікувані результати 
 

роки 
 

всього 

 

в т.ч. за джерелами фінансування 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

1. 
 

Проаналізувати на 

засіданнях комісій, 

координаційних рад, 

нарадах, семінарах 

питання стан виконан-

ня положень Конвенції 

ООН про права дити-

ни, законів України 

„Про охорону дитинc-

тва”, „Про органи і 

служби у справах  

дітей та спеціальні 

установи для дітей”, 

„Про забезпечення 

організаційно-право-

вих умов соціального 

захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування” 

Відділ освіти, служба 

у справах дітей, відділ 

у справах  молоді та 

спорту, Бурштинська 

міська лікарня  

 служба у справах неповнолітніх, сектор у справах сім’ї, молоді 

 та спорту райдержадміністрації, районне управління юстиції, РВ УМВС України в області 

 служба у справах неповнолітніх, сектор у справах сім’ї, молоді 

 та спорту райдержадміністрації, районне управління юстиції, РВ УМВС України в області 

 служба у справах неповнолітніх, сектор у справах сім’ї, молоді 

 та спорту райдержадміністрації, районне управління юстиції, РВ УМВС України в області 
 

 

щорічно 2021     
2022 

2023 

2024 

2025 

        0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Аналіз стану роботи 

щодо забезпечення 

організаційно-правових 

умов соціального 

захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, влаштування 

їх у сімейні форми 

виховання, забезпечення 

прав дітей . 

 

2. 
 

Забезпечити 

організацію 

Служба у справах 

дітей, відділ освіти, 

День захисту 

дітей 
2021      

2022     
50 000 

60 000 

0 

0 
60 000 

60 000 

0 

0 

Посилення уваги 

суспільства до проблем 



підготовки і 

проведення святкових 

заходів, конференцій, 

круглих столів, радіо - 

та телепередач, 

присвячених 

Міжнародному дню 

захисту дітей, Дню 

усиновлення, річниць 

прийняття Конвенції 

ООН про права 

дитини та ін.. 

 

 

відділ у справах 

молоді та спорту 

(25 000 грн) 

 

День міста 

(15 000 грн) 

 

Закупівля 

паливно-мас-

тильних мате-

ріалів для пе-

ревезення  ді-

тей до місць 

проведення 

культурних 

заходів 

(20 000 грн) 

щорічно 

 

2023 

2024 

2025 

    

 

60 000 

60 000 

60 000 

  

0 

0 

0 

60 000 

60 000 

60 000 

 

0 

0 

0 

дітей, захисту їх 

законних інтересів, 

розвиток творчих 

здібностей дітей, заохо-

чення їх до творчої 

праці. 

 

3. 
 

Забезпечити повноту 

внесення даних про 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, і громадян 

України, які бажають 

взяти їх на виховання 

в сім’ю, до єдиної 

інформаційно-

аналітичної системи 

«Діти» (ЄІАС «Діти»). 

 

 

Служба у справах 

дітей  

 

Постійно  

 
2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

       

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Підвищення 

ефективності  діяльності 

органів виконавчої влади 

з питань захисту 

дитинства, 

удосконалення 

статистичного обліку 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, і 

громадян України, які 

бажають взяти їх на 

виховання в сім’ю. 

 



4. Здійснювати 

першочергове 

влаштування дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, в сім’ї, під 

опіку або піклування, 

дитячі будинки 

сімейного типу, 

прийомні сім’ї. 

 

Служба у справах 

дітей  

Постійно  

 
2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

 

       

0 

0 

0 

0 

0 

 

         

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

         

0 

0 

0 

0 

0 

 

Першочергове 

влаштування дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, в сім’ї, під 

опіку або піклування, 

дитячі будинки 

сімейного типу, 

прийомні сім’ї. 

 

5. Забезпечити своєчасне 

виявлення та облік 

сімей з дітьми, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, і 

потребують 

сторонньої допомоги 

проведення оцінки 

потреб сімей та дітей, 

надання соціальних 

послуг 
 

Служба у справах 

дітей,  відділ 

соціального захисту 

населення 

 

Постійно  

 
2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Вирішення проблем 

сімей з дітьми. надання 

їм комплексної 

допомоги, попередження 

насильства в сім’ї, 

жорстокого поводження 

з дітьми. 

6. Забезпечити 

здійснення контролю 

за дотриманням 

культурно-

розважальними 

закладами, 

комп’ютерними 

клубами нормативно-

правових актів щодо 

Служба у справах 

дітей, відділ у справах 

молоді та спорту, 

Галицьке відділення 

поліції 

Постійно  

Закупівля 

паливно-

мастильних 

матеріалів для 

здійснення 

рейдових 

виїздів по 

території ТГ 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025          

20 000 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

      

0 

0 

0 

0 

0 

 

       

0 

0 

0 

0 

0 

 

Профілактика 

бездоглядності та 

правопорушень серед 

дітей, зниження дитячої 

злочинності, покращення 

організації дозвілля 

молоді в клубних 

закладах району. 



порядку відвідування 

їх дітьми, заборони 

продажу алкогольних 

напоїв, тютюнових 

виробів, 

розповсюдження 

наркотиків, 

пропаганди 

проституції, насилля, 

жорстокості. 

 

7. Взяти на контроль 

здобуття повної 

середньої освіти 

дітьми, які не 

навчалися тривалий 

час або не навчалися 

взагалі у 

загальноосвітніх 

закладах,  на базі 

вечірніх (змінних) 

шкіл і професійно-

технічних навчальних 

закладів. Проведення 

рейду «Урок». 

 

Відділ освіти, служба 

у справах дітей, 

Галицьке відділення 

поліції  

Постійно  

вересень 
2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

        0 

        0 

        0 

0 

0 

        0 

        0 

        0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Забезпечення здобуття 

дітьми повної середньої 

освіти. 

8. Здійснювати 

інформування 

громадськості про 

стан дотримання прав 

дітей, реалізацію 

державної політики з 

питань дітей через 

засоби масової 

Служба у справах 

дітей, відділ освіти, 

відділ у справах 

молоді та спорту, 

Галицьке відділення 

поліції 

Постійно  

 
2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

0 

0 

0 

0 

0 

        0 

        0 

        0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

        0 

        0 

        0 

Посилення уваги 

суспільства до проблем 

дітей, захисту їх прав і 

законних інтересів 



інформації. 

 

9. Створити систему 

взаємоінформування 

між групою 

кримінальної міліції у 

справах дітей, 

службою у справах 

дітей, відділом освіти 

про дітей, які не 

навчаються, скоїли 

злочини, 

правопорушення, 

затримані за вживання 

наркотичних речовин, 

алкогольних напоїв, 

бродяжництво, 

жебракування. 

 

Галицьке відділення 

поліції, служба у 

справах дітей, відділ 

освіти  

Постійно  

 
2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

        0 

        0 

        0 

0 

0 

         

         

         

        0 

        0 

        0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Профілактика дитячої 

бездоглядності та 

безпритульності, 

ведення банку даних 

дітей, які не навчаються, 

скоїли злочини, 

правопорушення, 

затримані за вживання 

наркотичних речовин, 

алкогольних напоїв 

 

11 Продовжувати спів-

працю з громадськи-

ми, благодійними, ре-

лігійними, молодіжни-

ми, дитячими, спорти-

вними організаціями, 

що працюють в інтере-

сах дітей, з питань 

попередження дитячої 

безпритульності і без-

доглядності, профі-

лактика вчинення діть-

ми злочинів та право-

порушень,розвитку 

сімейних форм вихо-

Служба у справах 

дітей,,відділ у справах  

молоді та спорту  

Постійно  

 
2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Залучення громадськості 

до подолання дитячої 

бездоглядності та 

безпритульності,захисту 

прав та інтересів дітей. 

 



вання, захисту прав та 

інтересів дітей. 

 

12 Забезпечити прове-

дення семінарів з 

питань запобігання 

бездоглядності серед 

дітей, профілактики 

негативних явищ  в 

підлітковому середо-

вищі, впровадження 

нових форм сімейного 

виховання. 

 

Служба у справах 

дітей, відділ освіти 

Галицьке відділення 

поліції, органи 

місцевого 

самоврядування 

Постійно  

 
2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Запобігання 

бездоглядності серед 

дітей, профілактика 

негативних явищ  в 

підлітковому 

середовищі. 

 

14 Посилити контроль за 

дотриманням житло-

вих і майнових прав 

дітей, особливо дітей-

сиріт та дітей, які 

залишились без бать-

ківського піклування, 

організувати роботу 

щодо виявлення фак.-

тів незаконного від-

чуження житла, що 

належить дітям, в 

межах сприяти 

поновленню їх прав на 

житло. 

Служба у справах 

дітей  

Постійно  

 
2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Дотримання житлових та 

майнових прав дітей, 

особливо дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування 



 

15 З метою забезпечення 

житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського  

піклування,які не 

мають житла або 

втратили його з 

незалежних від них 

причин, здійснити 

моніторинг житла, яке 

пустує або виставлене 

на продаж, про що 

інформувати служби у 

справах дітей 

Виконавчі комітети 

міської. селищної  та  

сільських рад, служба 

у справах дітей  

Щорічно до 

20 січня  

 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Створення банку даних 

житла. яке має бути 

придбане для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування. 

16 Вживати заходів щодо 

соціальної адаптації 

осіб, які відбувають 

покарання, реабілітації 

засуджених осіб та 

тих, які відбули 

покарання у вигляді 

обмеження або 

позбавлення волі. 

 

Служба у справах 

дітей, відділ у справах 

молоді та спорту, 

Галицьке відділення 

поліції, Галицький РС 

ДВУ «Центр 

пробації» 

Постійно  

 
2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

Соціальна адаптація 

осіб, які відбувають 

покарання, реабілітації 

засуджених осіб та тих, 

які відбули покарання у 

вигляді обмеження або 

позбавлення волі 

17 Вирішити питання 

забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, осіб з їх 

числа,які його не 

мають або втратили з 

незалежних від них 

Служба у справах 

дітей, відділ освіти 

Постійно  

 
2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

200 000 

200 000 

200 000 

200 000 

200 000 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

    200 000  

200 000 

200 000 

200 000 

200 000 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, осіб з їх 

числа, які його не мають 

або втратили з 

незалежних від них 

причин, покращення 



причин, в т.ч.щодо 

покращення умов 

проживання цих дітей.  

умов їх проживання 

18 Залучати до вирішення 

житлових проблем 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування,осіб з їх 

числа, громадські та 

благодійні організації, 

фонди, меценатів 

тощо. 

 

Виконавчі комітети 

міської, селищної та 

сільських рад, служба 

у справах дітей  

Постійно 2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

        0 

        0 

        0 

0 

0 

        0 

        0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Забезпечення реалізації 

житлових прав дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, осіб з їх 

числа. 

19 Систематично 

організовувати 

проведення рейдів 

«Діти вулиці», 

«Вокзал», «Канікули» 

тощо з метою 

виявлення дітей, які 

займаються. 

Служба у справах 

дітей, відділ у справах 

молоді та спорту, 

Галицьке відділення 

поліції 

Постійно 2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

15 000 

15 000 

15 000 

15 000 

15 000 

 

0 

0 

0 

0 

0 

15 000 

15 000 

15 000 

15 000 

15 000 

 

0 

0 

0 

0 

0 

Запобігання 

бездоглядності серед 

дітей, профілактика 

негативних явищ  в 

підлітковому 

середовищі, обстеження 

умов проживання та 

виховання дітей в сім’ях,  



 

 

 

 

Секретар ради                                                                                         Роман Іванюк 

 

 

20 Проведення 

благодійних акцій 

«Миколай іде до 

дітей», до свята 

Великодня, 

«Шкільний 

портфелик»  для дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей, які 

опинились у складних 

життєвих обставинах. 

Служба у справах 

дітей, відділ освіти  

Великодні 

свята 

(25 000 грн) 

День Святого 

Миколая 

(25 000 грн) 

Щорічна ак-

ція«Шкільний 

портфелик» 

(15 000 грн) 

 

Щорічно 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

55 000 

65 000 

65 000 

65 000 

65 000 

 

0 

0 

0 

0 

0 

65 000 

65 000 

65 000 

65 000 

65 000 

 

0 

0 

0 

0 

0 

Посилення уваги 

суспільства до дітей 

соціально незахищених 

категорій 

21 Забезпечувати 

діяльність комісії з 

питань захисту прав 

дитини 

райдержадміністрації. 

Служба у справах 

дітей  

Постійно 2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Сприяння забезпеченню 

реалізації прав дитини на 

життя, охорону здоров’я, 

освіту, соціальний 

захист, сім.виховання 

 Всього на 2021 рік     2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

340 000 

340 000 

340 000 

340 000 

340 000 

0 

0 

0 

0 

0 

340 000 
340 000 

340 000 

340 000 

340 000 

          0 

0 

0 

0 

          0 

 

 Всього    1 700 000 0 1 700 000 0  


