
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

 ТРЕТЯ СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 січня  2011 року № _105___

Про затвердження Програми
підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, на 2011 рік

Керуючись  ст.140, 146  Конституції України,  п. 22 ст. 26  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська 
рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, на 2011 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань освіти, науки, культури, 
фізичної  культури і  спорту та  молодіжної політики та директора 
гуманітарного департаменту - заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Андреєву Л.М.

Міський голова О.Саінсус

Вовк
243705



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
рішенням Кіровоградської 
міської ради
від « 27 » січня 2011 року   
№ _105__

ПРОГРАМА

підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування,

на 2011 рік

м. Кіровоград-2011
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І. Загальні положення

Програма підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на 2011 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до:

Конституції України;
законів України  «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», «Про місцеве самоврядування в 
Україні»;

постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  5 квітня 1994 року № 226 
«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 
забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі 
змінами);

 постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  24  вересня  2008  року  
№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини»;

Указу Президента України від 11 липня 2005 року  № 1086 «Про 
першочергові заходи щодо захисту прав дітей» та наказу Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18 листопада 2008 року № 4580
«Про Єдину систему обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та осіб, які 
взяли їх на виховання».

ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована дана Програма

В місті проживає велика кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. На даний час на обліку в службі у справах дітей 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради перебуває 565 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування. Серед дітей, які залишилися 
без піклування батьків, є круглі сироти та діти, які мають особливі потреби 
(інваліди).

Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова 
підтримка дітей, які залишилися без піклування батьків, вжиття комплексу 
заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль органів 
виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Але разом з тим, ще є ряд питань щодо соціальної підтримки дітей-
сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують 
негайного вирішення. Мова йде про подальше підвищення рівня розвитку 
сімейних форм влаштування дітей вищезгаданих категорій, виключення 
формального вирішення проблем сімей, які опинились в складних життєвих 
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обставинах. Є ще факти несвоєчасного обміну інформацією між службами 
про виявлені проблеми у дитини. 

Для ефективної роботи з дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, створений Єдиний електронний банк даних. 

ІІІ. Головна мета, цілі, завдання на 2011 рік

Основною метою Програми підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, є поліпшення їх становища, 
створення належних умов для фізичного, інтелектуального і духовного 
розвитку, підготовки до самостійного життя.

Основними завданнями  Програми є :
сприяння духовному і фізичному розвитку дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, виховання у них активної життєвої 
позиції, почуття громадської свідомості та патріотизму;

сприяння реалізації творчого потенціалу дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в інтересах їх становлення і 
самореалізації, формування морально-правової культури та профілактика 
негативних явищ в молодіжному середовищі;

створення сприятливих умов для повноцінної соціалізації та активного 
залучення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до 
соціально-економічного, політичного та культурного життя міста, подолання 
їх соціально-політичної апатії.

ІV. Заходи щодо забезпечення виконання Програми

1. Постійне та своєчасне виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

2. Здійснення контролю за додержанням вимог актів чинного 
законодавства щодо захисту майнових (житлових) прав дітей

3. Вжиття заходів щодо виявлення фактів незаконного відчуження 
житла, що належить дітям, та  відновлення права на житло

4. Сприяння розширенню таких альтернативних форм сімейного 
виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, як дитячі будинки 
сімейного типу та прийомні сім’ї

5. Здійснення соціального супроводу підопічних та усиновлених дітей.
6. Тримання на постійному контролі умов проживання та виховання 

малолітніх та неповнолітніх підопічних
7. Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з числа випускників загальноосвітніх шкіл міста направленнями 
для позаконкурсного зарахування на місця державного замовлення для 
подальшого навчання
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8. Проведення заходів щодо святкування Дня захисту дітей та 
Новорічних ранків для дітей пільгових категорій, а також відзначення 
Міжнародного дня інваліда для дітей - інвалідів із числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Для реалізації даних заходів 
необхідно виділити  кошти  із загального  фонду міського  бюджету в 
сумі 35 600,00 грн.

9. Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, єдиними квитками. Для їх виготовлення необхідно виділити із 
загального фонду міського бюджету кошти в сумі  600,00 грн.

10. З метою функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи 
ЄІАС «Діти» ( далі – ЄІАС «Діти») виділення коштів для оплати антивірусної 
програми, поточного ремонту та обслуговування оргтехніки, а також 
придбання канцелярських товарів із  загального фонду міського  бюджету в 
сумі 3800,00 грн. 

11. Виділення коштів на оплату поштових послуг,  послуг зв’язку та 
Інтернету з метою своєчасного введення інформації до ЄІАС «Діти» щодо
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в 
усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних 
батьків та батьків-вихователів, а також контролю за міграцією дітей, які 
перебувають на місцевому обліку в службі у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради, із загального фонду міського 
бюджету  в сумі  2500,00 грн.

На   виконання   Програми  потреба в коштах  з міського бюджету у 
2011 році становить  42 500,00 грн.

V. Фінансування

Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету.

VІ. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, здійснює постійна комісія міської 
ради  з питань освіти, науки, культури і спорту та молодіжної політики. 

Директор гуманітарного департаменту –
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Л. Андреєва 




