
                                                                                   

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

Від 24 грудня 2015 р.                                                                               №  10/04 - 15 

м.Бурштин 

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 комісії з питань гуманітарної політики,міська 

рада 

вирішила: 

 1. Затвердити  міську цільову Програму соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності на  2016-2020 роки (далі – Програма), що додається. 

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

 2.1. При складанні та поданні фінансовому відділу (О.Петровська) бюджетних запитів 

на 2016 рік та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми, 

виходячи з можливостей дохідної частини міського бюджету. 

 3.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей  Бурштинської  міської 

ради . 

 4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з питань діяльності 

виконавчих органів  ради Надію Кицелу. 

 

 

Міський голова                                   Роксолана  Джура 



 

Додаток 1 

до рішення міської ради 

від  24.12.2015р.  №  10/04 - 15  

 

Міська цільова Програма соціального захисту дітей-сиріт  та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності  на 2016-2020 роки 

Загальні положення 

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

установи для дітей» службою у справах дітей Бурштинської міської ради  організована  

робота з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності. 

Чисельність дитячого населення  міста Бурштин та села Вигівка становить 3122 

особи. На обліку служби у справах дітей перебуває 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 7 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Крім 

того, в місті проживає 11 усиновлених дітей, 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в інших службах та 

виховуються в  сім’ях опікунів.  

 Усиновлення в нашому місті 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. З початку року підготовлено  проекти 

висновку про можливість і доцільність усиновлення дітей, за рішенням Галицького 

районного суду усиновлено 1 дитину, за рішенням Івано-Франківського суду-1 дитину. 

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

позбавленим батьківського піклування. З початку року підготовлено документи про надання 

4 дітям статусу дітей, позбавлених батьківського піклування. Призначено опіку над 4 дітьми 

даної категорії. 

  

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

судових засіданнях по 6 кримінальних справах, які стосуються захисту прав та законних 

інтересів неповнолітніх, та по 11 цивільних справах, що стосуються захисту прав та законних 

інтересів дітей, зібрано необхідні документи та підготовлено для подання до суду 6 звітів 

про неповнолітнього обвинуваченого у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього. 

 Впродовж  лютого-листопада 2015 року відбулося 7 засідань комісії, на яких за 

результатами розгляду заяв громадян було прийнято  36 рішень, за клопотанням служби у 

справах дітей Бурштинської міської ради прийнято 6 рішень виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради.  

Вжито ряд заходів щодо вирішення житлових проблем дітей.  



На даний час із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 2 дітей мають житло на праві власності, 9 – на праві користування,  1 - житло 

непридатне для проживання, 1 – потребує ремонту.  Не мають житла 2 дітей даної категорії у 

зв’язку з тим, що втратили його через незалежні від них причини або за відсутністю житла у 

батьків. 

 

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 місті 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 міського бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини, та інших 

джерел фінансування. 

Прогнозовані обсяги фінансування 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 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 Бурштинської міської 

ради; 

-   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.  

 

 

 Секретар міської ради                                             Богдан Рибчук  

 


