
                                                                                  
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 24 грудня 2021 року                                                                                      № 13/25-21 

м.Бурштин 

 

Про доповнення до 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», на підставі спільного листа Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації від 08.12.2021р. №1091/0/2-21/01-137 та листа Івано-Франківської обласної 

ради від 08.12.2021р.№11-184/1202р/146 з метою тимчасового перебування (утримання) 

дітей в закладах соціального захисту дітей (центри соціально-психологічної реабілітації 

дітей, центри підтримки сімей та дітей, малі групові будиночки тощо), міська рада  
 

вирішила: 
 

 1. Внести доповнення до 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 (далі – цільова Програма): 

- в частині «Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування цільової програми» 

доповнивши пунктом №22 забезпечувати тимчасове перебування (утримання) дітей в 

закладах соціального захисту дітей (центри соціально-психологічної реабілітації дітей, 

центри підтримки сімей та дітей, малі групові будиночки тощо); 

- в частині Паспорта цільової Програми де зазначена сума 340 тисяч (триста сорок тисяч) 

врахувати в прогнозований обсяг додаткову потребу 100 тисяч (сто тисяч) для оплати 

тимчасового перебування (утримання) дітей в закладах соціального захисту дітей (центри 

соціально психологічної реабілітації дітей, центри підтримки сімей та дітей, малі групові 

будиночки тощо) при необхідності. 

           2. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради бюджетних запитів на 2022 рік та 

наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми. 

 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 даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

та на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

    Міський голова                                                                                  Василь АНДРІЄШИН 


