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РІ  ШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  з  питань  надання  однораsової  адресної  соціальної  
матеріальної  допомоги  дітям  з  інвалідністю, дітям-сиротам  та  дітям, 

позбавленим  батьківського  піклування, які  виховуються  в  дитячих  будинках  
сімейного  типу  та  прийомних  сім'ях, які  проживають  на  територіі  Киево- 

Святошинського  району  Київської  області, у  2019 році  

Відповідно  до  законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», «Про  
місцеві  державні  адміністраціїя», «Про  соціальну  роботу  з  сім'ями, дітьми  та  
молоддю», з  метою  соціального  захисту  дітей  з  інвалідністю, дітей-сиріт  та  дітей, 
позбавлених  батьківського  піклування, які  виховуються  в  дитячих  будинках  
сімейного  типу  та  прийомних  сім'ях, враховуючи  подання  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області, враховуючи  висновки  і  
рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  охорони  здоров  я, материнства, 
дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення, районна  рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 

1. Затвердити  Програму  з  питань  надання  одноразової  адресної  соціальної  
матеріальної  допомоги  дітям  з  інвалідністю, дітям-сиротам  та  дітям, позбавленим  
батьківського  піклування, які  виховуються  в  дитячих  будинках  сімейного  типу  та  
прийомних  сім'ях, які  проживають  на  території  Киево-Святошинського  району  
Київської  області, у  2019 році  (далі  — Програма), що  додаеться . 

2. Структурним  підрозділам  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, відповідальним  за  виконання  Програми, забезпечити  
виконання . 

З. Контроль  за  виконаннял7 цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  охорони  здоров'я, материнства, дитинства, праці  та  
соціального  захисту  населення . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
20 грудня  2018 року  
Ns 523-32-VII 
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І. ПАСПОРТ  

І . Ініціатор  розроблення  
Програми  

2. Підстава  

,...... 
7. Термін  реалізації  

Програми  
8. Перелік  бюджетів, які  

беруть  участь  у  виконанні  
Програми  

9. Загальний  обсяг  
фінансових  ресурсів, 
необхідних  для  реалізації  
Програми, всього  

Управління  соціального  захисту  населення  : 
Киево-Святошинської  районної  державної  : 
адміністрації  Київської  області  
Закон 	України 	«Про 	забезпечення  : 
організаційно -правових  умов  соціального  захист  : 
дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського  : 
піклування», Закон  України  «Про  основи  : 
соціальної  захищеності  інвалідів  в  Україні», ; 
Закон  України  «Про  реабілітацію  інвалідів  в : 
Україні» , постанова  Кабінету  Міністрів  України  : 
від  24.09.2008 Ns 866 «Питання  діяльності  : 
органів  опіки  та  піклування, пов'язаної  із  : 
захистом  прав  дитини» , постанова  Кабінету  
Міністрів  України  від  26.04.2002 Ns 564 «Про  : 
затвердження  Положення  про  дитячий  будинок  : 
сімейного  типу» , постанова  Кабінету  Міністрів  : 

~ України  від  26.04.2002 	Ns 565 «Про  : 
затвердження  Положення  про  прийомну  сім'ю» 

Управління  соціального  захисту  населення  : 
Киево-Святошинської  районної  державної  : 
адміністрації  Київської  області  
Киево-Святошинський  районний  центр  
соціальних  служб  для  сім'ї, дітей  та  молоді  
Управління  соціального  захисту  населення  : 
Киево-Святошинської  районної  державної  : 
адміністрації  Київської  області  
Структурні  підрозділи  райдержадміністрації , 
територіальні  органи  центральних  органів  : 
виконавчої  влади  у  Киево-Святошинському  
районі  Київської  області, органи  місцевого  : 
самоврядування, громадські  організації  
2019 рік  

Районний  бюджет  та  інші  джерела  відповідно  до  : 
законодавства  
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IL Визначення  проблеми, на  розв'язання  якої  спрямована  Програма  

Програма  з  питань  надання  одноразової  адресної  соціальної  матеріальної  
допомоги  дітям  з  інвалідністю; дітям-сиротам  та  дітям, позбавленим  
батьківського  піклування, які  виковуються  в  дитячик  будинкак  сімейного  типу  
та  прийомник  сім'як, які  проживають  на  території  Киево-Святошинського  
району  Київської  області, у  2019 році  (далі  - Програма) - комплекс  закодів, 
спрямованик  на  підтримку  та  надання  додатковик  соціальник  та  матеріальник  
гарантій  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  дітям  з  
інвалідністю; дітям-сиротам  та  дітям, позбавленим  батьківського  піклування, 
які  виковуються  в  дитячик  будинкак  сімейного  типу  та  прийомник  сім'як, які  
проживають  на  території  Киево-Святошинського  району  Київської  області . 
Зокрема, надання  їм  соціальної  та  матеріальної  підтримки, правової  допомоги, 
здійснення  соціального  супроводу, надання  допомоги  у  вирішенні  соціально - 
побутовик  питань, поліпшення  фінансово-матеріального  стану, забезпечення  їк  
оздоровленням  та  освітою . 

Слабкість  державної  соціальної  політики  зумовлюють  необкідність  
посилення  соціального  закисту  дітей  з  інвалідністю, дітей-сиріт  та  дітей  
позбавленик  батьківського  піклування, які  е  найменш  закищеними  та  
потребують  невідкладної  допомоги . 

Програмою  окоплені  діти  з  інвалідністю, діти-сироти  та  діти, позбавлені  
батьківського  піклування, які  виковуються  в  дитячик  будинкак  сімейного  типу  
та  прийомник  сім'як, які  проживають  на  території  Киево-Святошинського  
району  Київської  області . 

ІІІ. Визначення  мети  Програми  

Метою  Програми  е  надання  дітям  з  інвалідністю  допомоги  на  лікування  та  
реабілітацію, підвищення  рівня  соціального  закисту  фінансово-матеріального  
стану  дітей  з  інвалідністю; дітей-сиріт  та  дітей, позбавленик  батьківського  
піклування, які  виковуються  в  дитячик  будинкак  сімейного  типу  та  прийомник  
сім'як, підтримання  їк  належного  морально-псикологічного  стану, підвищення  
рівня  ефективності  діяльності  органів  виконавчої  влади, органів  місцевого  
самоврядування , установ  та  організацій, що  дотичні  до  вирішення  зазначеник  
проблем. 

IV. Обrрунтування  шляхів  і  засобів  розв'язання  проблеми, обсягів  та  
джерел  фінансування; строки  та  етапи  виконання  Програми  

Виконання  визначеник  Програмою  закодів  підвищить  рівень  соціального  
та  фінансово -матеріального  закисту, поліпшить  соціально-псикологічний  
мікроклімат  в  сім'як, де  виковуються  діти  з  інвалідністю, дитячик  будинкак  
сімейного  типу  та  прийомник  сім'як, в  якик  виковуються  діти-сироти  та  діти, 
позбавлені  батьківського  піклування, а  також  дасть  можливість  їк  сім'ям  
отримати  додаткові  гарантії  соціально -матеріального  закисту  та  сприятиме  
вирішенню  іншик  соціально -побутовик  питань . Зокрема, надання  одноразової  
адресної  соціальної  матеріальної  фінансової  допомоги  дітям  з  інвалідністю; 
дітям-сиротам  та  дітям, позбавленим  батьківського  піклування, які  
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виковуються  в  дитячик  будинкак  сімейного  типу  та  прийомник  сім'як, 
оздоровлення  та  навчання  дітей. 

Закоди  Програми  передбачають  вдосконалення  в  районі  системи  
підтримки  та  надання  додатковик  соціальник  та  матеріальник  гарантій  дітям  з  
інвалідністю; дітям-сиротам  та  дітям, позбавленим  батьківського  піклування, 
які  виковуються  в  дитячик  будинкак  сімейного  типу  та  прийомник  сім'як, 
зокрема, надання  їм  соціальної  та  матеріальної  підтримки, здійснення  
соціального  супроводу, допомоги  у  вирішенні  соціально-побутовик  питань, 
поліпшення  фінансово-матеріального  стану. 

Програма  реалізуеться  в  межак  загального  обсягу  видатків, виділеник  в  
районному  бюджеті. Головний  розпорядник  коштів  - управління  соціального  
закисту  населення  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області . 

V. Перелік  завдань, заходів  та  результативні  показники  Програми  

Пріоритетними  напрямками  в  реалізації  закодів  Програми  визначено : 
- соціальний  супровід  сімей  де  виковуються  діти  з  інвалідністю, дитячик  

будинків  сімейного  типу  та  прийомник  сімей; 
- забезпечення  потреб  у  медичному  обслуговуванні  дітей  з  інвалідністю; 

дітей-сиріт  та  дітей, позбавленим  батьківського  піклування, які  виковуються  в  
дитячик  будинкак  сімейного  типу  та  прийомник  сім'як; 

- оздоровлення  та  відпочинок  дітей  з  інвалідністю; дітей-сиріт  та  дітей, 
позбавленик  батьківського  піклування, які  виковуються  в  дитячик  будинкак  
сімейного  типу  та  прийомник  сім'як; 

- надання  одноразової  адресної  матеріальної  соціальної  фінансової  
допомоги, яка  відповідно  до  п. 165.1 ст. 165 Податкового  кодексу  України  від  
02.12.2010 N2 2755-VI, не  вкодить  до  загального  місячного  (річного) 
оподатковуваного  докоду  платника  податку, дітям  з  інвалідністю; 
дітям-сиротам  та  дітям, позбавленим  батьківського  піклування, які  
виковуються  в  дитячик  будинкак  сімейного  типу  та  прийомник  сім'як. 

VL Координація  Програми  

Координація  за  кодом  виконання  Програми  покладаеться  на  службу  у  
справак  дітей  та  сім'ї  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області . 

VII. Порядок  надання  одноразової  адресної  соціальної  матеріальної  
фінансової  допомоги  дітям  з  інвалідністю, дітям-сиротам  та  дітям, 
позбавленим  батьківського  піклування, які  виховуються  в  дитячих  
будинках  сімейного  типу  та  прийомних  сім'ях, які  проживають  на  

території  Киево-Святошинського  району  Київської  області  

7. L Порядок  надання  одноразової  адресної  соціальної  матеріальної  
фінансової  допомоги  дітям  з  інвалідністю; дітям-сиротам  та  дітям, позбавленим  
батьківського  піклування, які  виковуються  в  дитячик  будинкак  сімейного  типу  
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та  прийомник  сім'як, які  проживають  на  території  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  (далі  - Порядок) розроблено  з  метою  соціального  
закисту  дітей  з  інвалідністю; дітей-сиріт  та  дітей, позбавленик  батьківського  
піклування, які  виковуються  в  дитячик  будинкак  сімейного  типу  та  прийомник  
сім'як, які  проживають  на  території  Киево-Святошинського  району  Київської  
області . 

7.2. Порядок  розроблено  на  підставі  законів  України  «Про  місцеві  
державні  адміністрації» ,«Про  соціальні  послуги» ,«Про  соціальну  роботу  з  
сім'ями, дітьми  та  молоддю», іншик  нормативно -правовик  актів, що  регулюють  
правовідносини  з  питань  надання  соціальної  допомоги, Бюджетного  кодексу  
України. 

7.3. Порядок  регламентуе  отримання  одноразової  адресної  соціальної  
матеріальної  фінансової  допомоги  (далі  - допомога) в  межак  витрат, 
передбаченик  на  ці  цілі  Районною  програмою  з  питань  надання  одноразової  
адресної  соціальної  матеріальної  допомоги  дітям  з  інвалідністю; дітям-сиротам  
та  дітям, позбавленим  батьківського  піклування, які  виковуються  в  дитячик  
будинкак  сімейного  типу  та  прийомник  сім'як, які  проживають  на  території  
Киево-Святошинського  району  Київської  області, у  2019 році. 

7.4. Виплату  допомоги  здійснюе  Киево-Святошинський  районний  центр  
соціальник  служб  для  сім'ї, дітей  та  молоді  за  ракунок  коштів, передбаченик  у  
районному  бюджеті  на  відповідний  рік. 

7.5. Допомога  надаеться  таким  категоріям  осіб: 
- дітям  з  інвалідністю  підгрупи  А; 
- дітям-сиротам  і  дітям, позбавленим  батьківського  піклування, які  

виковуються  в  прийомник  сім'як  та  дитячик  будинкак  сімейного  типу. 

7.6. Збір  інформації  та  обробка  персональник  даник  здійснюються  
відповідно  до  Закону  України  «Про  закист  персональник  даник». 

7.7. Надання  допомоги  дітям  з  інвалідністю  підгрупи  А  

7.7.1. Підставою  для  надання  допомоги  е  письмова  заява  на  ім'я  голови  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області . 

7.7.2. для  отримання  допомоги  дітям  з  інвалідністю  підгрупи  А, один  з  
батьків  дитини  з  інвалідністю, або  законний  представник  до  заяви  додають : 

- копю  паспорта; 
- копію  документа  про  реестраційний  номер  облікової  картки  платника  

податків . Фізичні  особи, які  через  свої  релігійні  переконання  відмовились  від  
прийняття  реестраційного  номера  облікової  картки  платника  податків, подають  
копію  сторінки  паспорта  з  відповідною  відміткою; 
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- копю  посвідчення  дитини-інваліда; 
- медичний  висновок  про  дитину-інваліда  віком  до  18 років  (ф.080/о) із  

зазначенням  про  віднесення  інвалідності  до  підгрупи  А. 

7.7.3. Розмір  допомоги  дітям  з  інвалідністю  підгрупи  А  становить  - 
10 тис. грн. 

7.8. Надання  допомоги  дітям-сиротам  і  дітям, позбавленим  
батьківського  піклування, які  виховуються  в  прийомних  сім'ях  
та  дитячих  будинках  сімейного  типу  

7.8.1. Підставою  для  надання  допомоги  е  письмова  заява  на  ім'я  голови  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області . 

7.8.2. Для  отримання  допомоги  дітям-сиротам  і  дітям, позбавленим  
батьківського  піклування, які  виковуються  в  прийомник  сім'як  та  дитячик  
будинкак  сімейного  типу, один  з  прийомник  батьків  та  батьків-викователів  
дитячик  будинків  сімейного  типу  до  заяви  додають : 

- копію  паспорта  одного  з  прийомник  батьків, батьків-викователів  
дитячик  будинків  сімейного  типу; 

- копію  документа  про  реестраційний  номер  облікової  картки  платника  
податків . Фізичні  особи, які  через  свої  релігійні  переконання  відмовились  від  
прийняття  реестраційного  номера  облікової  картки  платника  податків, подають  
копію  сторінки  паспорта  з  відповідною  відміткою; 

- копію  розпорядження  голови  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  про  створення  прийомної  сім'ї, дитячого  
будинку  сімейного  типу; 

- копію  розпорядження  голови  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  про  влаштування  дитини-викованця /прийомної  
ДИТИНИ; 

- копію  свідоцтва  про  народження /паспорт  дитини-викованця /прийомної  

7.8.3. Розмір  допомоги  дітям-сиротам  і  дітям, позбавленим  батьківського  
піклування, які  виковуються  в  прийомник  сім'як  та  дитячик  будинкак  
сімейного  типу  становить  - 5 тис. грн. 

7.9. Порядок  створення  та  організація  роботи  Комісії  

7.9.1. Комісія  створюеться  з  метою  розгляду  та  оперативного  вирішення  
питань  призначення  допомоги  дітям  з  інвалідністю; дітям-сиротам  та  дітям, 
позбавленим  батьківського  піклування, які  виковуються  в  дитячик  будинкак  
сімейного  типу  та  прийомник  сім'як, які  проживають  на  території  
Киево-Святошинського  району  Київської  області. 



: 

7.9.2. Комісія  у  своїй  діяльності  керуеться  законами  України, указами  
Президента  України, постановами  та  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  
України, розпорядженнями  голови  Київської  обласної  державної  адміністрації  
та  розпорядженнями  голови  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області . 

7.9.3. Комісія  е  дорадчим  органом  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області . 

7.9.4. Повноваженням  комісії  е  розгляд  заяв  на  отримання  допомоги  від  
батьків  дітей  з  інвалідністю, прийомник  батьків  та  батьків-викователів  дитячик  
будинків  сімейного  типу, які  виковують  дітей-сиріт  і  дітей, позбавленик  
батьківського  піклування . 

7.9.5. Кількісний  і  персональний  склад  Комісії  визначаеться  та  
затверджуеться  розпорядженням  голови  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  Київської  області . 

7.9.6. Комісію  очолюе  голова, який  обираеться  на  її  засіданні  (далі  - 
Голова  комісії). 

Голова  комісії  скликае  і  веде  засідання  Комісії, дае  доручення  членам  
Комісії. У  разі  відсутності  Голови  комісії  чи  неможливості  виконання  ним  своїк  
повноважень  з  іншик  причин  його  функції  здійснюе  заступник  Голови  комісії. 

7.9.7. Основною  формою  роботи  Комісії  е  засідання, які  проводяться  не  
рідше  одного  разу  на  місяць . Засідання  вважаються  правомірними, якщо  на  ник  
присутня  більшість  його  складу. 

За  результатами  розгляду  заяв  Комісія  виносить  рішення, яке  приймаеться  
більшістю  голосів  від  її  складу  та  оформлюеться  протоколом, у  якому  
зазначаеться  список  осіб, яким  може  бути  надана  допомога  та  її  розміри . 

Протокол  Комісії  підписуеться  головою  та  секретарем  Комісії, а  у  випадкак  
визначеник  цим  Порядком  - особою, що  виконуе  його  обов'язки. 

7.9.8. Рішення  Комісії  набирае  чинності  з  моменту  його  затвердження  
розпорядженням  голови  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області . 



VIII. Заходи  Програми  
Ns Зміст  заходу  Термін  Виконавці  Оріентований  обсяг  
з/п  вико- фінансування, тис. грн  

НаННЯ, 
рік  

Обласний  Місцеви  Інших  
бюджет  й  бюджет  джерел  

фінансу  
вання  

1 2 3 4 5 б  7 
L Створення  дитячих  будинків  сімейного  2019 Служба  у  справах  дітей  та  сім'ї  - - - 

типута  п  ийомних  сімей райдержадміністрації  
2.  Своечасне  внесення  даних  до  единої  2019 Служба  у  справах  дітей  та  сім'ї  - - - 

інформаційно -аналітичної  системи  райдержадміністрації  
« іти» 

3.  Надання  у  встановленому  порядку  2019 Управління  соціального  захисту  населення  - - - 
одноразової  адресної  соціальної  раидержадміністрації , 
матеріальної  фінансової  допомоги  дітям  з  районний  центр  соціальних  служб  для  сім  ї, 
інвалідністю; дітям-сиротам  та  дітям, дітей  та  молоді  райдержадміністрації , 
позбавленим  батьківського  піклування, служба  у  справах  дітей  та  сім'ї  
які  виховуються  в  дитячих  будинках  райдержадміністрації  
сімейного  типута  п  ийомних  сім'ях  

4.  Закріплення  за  дитячими  будинками  2019 Районний  центр  соціальних  служб  для  сім  ї, - - - 
сімейного  типу  та  прийомними  сім'ями  дітей  та  молоді, 
соціального  працівника  для  здійснення  органи  місцевого  самоврядування , 
постійного  соціального  супроводу  служба  у  справах  дітей  та  сім'ї  

райдержадміністрації  
5.  Налагодження  співпраці  з  благодійними, 2019 Служба  у  справах  дітей  та  сім'ї  - - - 

волонтерськими, релігійними  райдержадміністрації , 
організаціями  з  метою  залучення  районний  центр  соціальних  служб  для  сім  ї, 
позабюджетних  коштів  для  надання  дітей  та  молоді, 
грошової  і  натуральної  допомоги  сектор  з  питань  внутрішньої  політики, та  
дитячим  будинкам  сімейного  типу  та  зв  язків  з  громадськими  організаціями  та  ЗМІ  
прийомним  сім  ям  райдержадміністрації , 

відділ  культури, національностей  та  релігії  
райдержадміністраци , 
о  гани  місцевого  самов  яд  вання  

6.  Надання  консультацій, роз'яснень  та  2019 Служба  у  справах  дітей  та  сім'ї  - - - 
допомоги  щодо  пільг, які  надаються  райдержадміністрації , 
дитячим  б  динкам  сімейного  типута районний  центр  соціальних  служб  для  сім  ї  
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прийомним  сім'ям  дітей  та  молоді, 
управління  соціального  захисту  населення  
райдержадміністрації , 
о  гани  місцевого  самов  яд  вання  

7.  Забезпечення  права  дітей  на  здобуття  2019 Відділ  освіти  райдержадміністрації  - - - 
загальної  середньої  освіти, а  у  разі  
потреби  забезпечити  індивідуальне  
навчання  та  охоплення  дітей-сиріт  та  
дітей, позбавлених  батьківського  
піклування, які  виховуються  в  дитячих  
будинках  сімейного  типу  та  прийомних  
сім'ях  позакласною  роботою  та  
позашкільною  освітою  на  безоплатній  
основі  

8.  Забезпечення  пільгового  та  якісного  2019 Служба  у  справах  дітей  та  сім'ї  - - - 
оздоровлення  дітей-сиріт  та  дітей, райдержадміністрації  
позбавлених  батьківського  піклування, 
які  виховуються  в  дитячих  будинках  
сімейного  типу  та  п  ийомних  сім'ях  

9.  Проведення  щорічного  медичного  огляду  2 рази  Відділ  охорони  здоров 'я  - - - 
дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  на  рік  райдержадміністраци , Киево-Святошинська  
батьківського  піклування, які  центральна  районна  лікарня  
виховуються  в  дитячих  будинках  
сімейного  типу  та  п  ийомних  сім'ях  
Всього  - - - - - 
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ІХ. Контроль  за  ходом  виконання  Програми  

Контроль  за  кодом  виконання  Програми  покладаеться  на  управління  
соціального  закисту  населення  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  та  постійно  діючу  комісію  з  питань  окорони  
здоров 'я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  закисту  населення  
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області . 

Закоди  Програми  реалізуються  структурними  підрозділами  
райдержадміністрації , територіальними  органами  центральник  органів  
виконавчої  влади  в  Киево-Святошинському  районі, органами  місцевого  
самоврядування , іншими  установами  та  організаціями . 

Інформація  про  виконання  Програми  надаеться  до  управління  соціального  
закисту  населення  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області  про  стан  виконання  закодів, визначеник  даною  Програмою, 
щокварталу  до  5 числа, місяця  наступного  за  звітним  кварталом  та  надаеться  до  
постійно  діючої  комісії  з  питань  окорони  здоров 'я, материнства, дитинства, 
праці  та  соціального  закисту  населення  Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області  щокварталу  до  10 числа, місяця  наступного  за  звітним  
кварталом . 

Начальник  управління  соціального  
захисту  населення  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації 

	
С.П. Черток  


