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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБ.ПАСТІ  

VII СК.ЛИКАНІ3Я  

РІ  ШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  районної  Програми  «Діти  України» 
на  2018-2023 роки  

Відповідно  до  пункту  1 б  частини  1 статті  43 Закону  України  «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні», згідно  з  поданням  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області, враховуючи  висновки  і  рекомендації  
постійних  комісій  районної  ради  з  питань  освіти, науки, культури, духовності, 
історії, спорту  та  туризму  та  з  питань  охорони  здоров'я, материнства, 
дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення, районна  рада  

вирішила: 

1. Внести  зміни  до  районної  Програми  «Діти  України» на  2018-2023 роки, 
затвердженої  рішенням  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  
від  19.12.2017 року  №  379-25-VII, згідно  з  додатком . 

2. Рекомендувати  управлінню  фінансів  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області  забезпечити  контроль  за  
використанням  коштів  на  реалізацію  Програми  (зі  змінами). 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  освіти, науки, культури, духовності, історії, спорту  та  
туризму. 

Голова  радіі 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
24 липня  2018 року  
№  438-28-VII 



Додаток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  24.07.2018 року  Ns 438-28-VII 

Зміни  до  районної  Програми  «Діти  України» на  2018-2023 роки  

1.1. Пункти  7.2., 7.3., 7.5. розділу  VII «Порядок  призначення  та  виплати  
соціальної  допомоги  у  Киево-Святошинському  районі  дітям-сиротам  та  дітям, 
позбавленим  батьківського  піклування, які  перебувають  під  опікою  (піклуванням ) і  
проживають  на  території  Киево-Святошинського  району  Київської  області» 
викласти  в  наступній  редакції: 

«7.2. Порядок  регламентуе  призначення  та  виплату  соціальної  допомоги  у  
Киево-Святошинському  районі  Київської  області  дітям-сиротам  та  дітям, 
позбавленим  батьківського  піклування, які  перебувають  на  обліку  та  під  
патронатом  служби  у  справах  сім'ї  та  дітей  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області  (діти  під  опікою, піклуванням , вихованці  
з  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків  сімейного  типу; сироти  та  позбавлені  
батьківського  піклування  — переселенці)»; 

«7.3. Допомога  призначаеться  дітям-сиротам  та  дітям, позбавленим  
батьківського  піклування, які  перебувають  на  обліку  та  під  патронатом  служби  у  
справах  сім'ї  та  дітей  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області  (діти  під  опікою, піклуванням , вихованці  з  прийомних  сімей  та  
дитячих  будинків  сімейного  типу; сироти  та  позбавлені  батьківського  піклування  — 
переселенці )»; 

«7.5. Допомога  призначаеться  дітям-сиротам  та  дітям, позбавленим  
батьківського  піклування, які  перебувають  на  обліку  та  під  патронатом  служби  у  
справах  сім'ї  та  дітей  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області  (діти  під  опікою, піклуванням , вихованці  з  прийомних  сімей  та  
дитячих  будинків  сімейного  типу; сироти  та  позбавлені  батьківського  піклування  — 
переселенці) від  дати  взяття  на  первинний  облік  до  повноліття». 

1.2. Назву  розділу  VIII «Порядок  призначення  та  виплати  стипендії  голови  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області  учням  
(студентам) сиротам  та  позбавленим  батьківського  піклування, які  навчаються  у  
вищих  навчальних  закладах  України  І-ІІ  та  III-IV рівнів  акредитації , місце  
проживання  яких  зареестровано  в  населених  пунктах  Киево-Святошинського  
району  Київської  області» викласти  в  новій  редакції, а  саме: розділ  VIII «Порядок  
призначення  та  виплати  стипендії  голови  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області  учням  (студентам) сиротам  та  
позбавленим  батьківського  піклування, які  навчаються  в  закладах  вищої  освіти  
цкраїни  І-ІІ  та  III-IV рівнів  акредитації  і  постійно  проживають  у  населених  пунктах  
Киево-Святошинського  району  Київської  області». 

1.3. Пункти  8.1., 8.2., 8.3. розділу  VIII «Порядок  призначення  та  виплати  
стипендії  голови  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  
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області  учням  (студентам) сиротам  та  позбавленим  батьківського  піклування, які  
навчаються  в  закладах  вищої  освіти  України  І-ІІ  та  III-IV рівнів  акредитації  і  
постійно  проживають  у  населених  пунктах  Киево-Святошинського  району  
Київської  області» викласти  в  наступній  редакції: 

«8.1. Стипендія  голови  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  учням  (студентам) сиротам  та  позбавленим  
батьківського  піклування, які  навчаються  в  закладах  вищої  освіти  України  І-ІІ  та  
III-IV рівнів  акредитації  і  постійно  проживають  в  населених  пунктах  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  (далі  - Порядок), запроваджуеться  з  
метою  сприяння  продовженню  навчання  в  закладах  вищої  освіти  дітей  - сиріт  та  
дітей, позбавлених  батьківського  піклування, які  перебувають  під  опікою  
(піклуванням) та  постійно  проживають  в  населених  пунктах  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  (що  підтверджуеться  довідкою  та  
клопотанням  про  призначення  стипендії  органу  місцевого  самоврядування  за  
місцем  проживання  особи), стимулювання  кращих  учнів  (студентів) зазначених  
категорій  за  добрі  та  відмінні  успіхи  у  навчанні, а  також  забезпечення  соціального  
захисту  малозабезпечених  верств  населення  та  надання  матеріальної  підтримки  
талановитій  і  обдарованій  молоді  району»; 

«8.2. Порядок  регламентуе  призначення  та  виплату  стипендії  голови  Киево- 
Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області  учням  
(студентам) сиротам  та  позбавленим  батьківського  піклування, які  навчаються  на  
денному  відділенні  в  закладах  вищої  освіти  України  І-ІІ  та  ІІІ-IV рівнів  акредитації, 
встигають  з  усіх  предметів, постійно  проживають  в  населених  пунктах  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  (що  підтверджуеться  довідкою  та  
клопотанням  про  призначення  стипендії  органу  місцевого  самоврядування  за  
місцем  проживання  особи), в  межах  витрат, передбачених  на  ці  цілі  районною  
Програмою»; 

«8.3. Стипендія  призначаеться  на  навчальний  рік, з  1 вересня  поточного  року  
до  31 серпня  наступного  року, учням  (студентам) сиротам  та  позбавленим  
батьківського  піклування, які  навчаються  на  денному  відділенні  в  закладах  вищої  
освіти  України  І-ІІ  та  III-IV рівнів  акредитації , встигають  з  усіх  предметів , постійно  
проживають  в  населених  пунктах  Киево-Святошинського  району  Київської  області  
(що  підтверджуеться  довідкою  та  клопотанням  про  призначення  стипендії  органу  
місцевого  самоврядування  за  місцем  проживання  особи), в  межах  витрат, 
передбачених  на  ці  цілі  районною  Програмою». 

Заступник  голови  районної  ради 	 О.М. Однороманенко  
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