
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е II II Я

ЗО червня 2022року №49/02-24/2022
«літ.Перегінське

Про надання грошової компенсації 
на придбання шкільної, спортивної 
форми та канцтоварів дітям-спрогам 
і дітям, позбавленим батьківського 
піклування, які навчаються
у закладах загальної середньої освіти

Згідно ст. 32. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.13 
постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. № 226 «Про поліпшення 
виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами)», програми «Розвиток освіти 
Перегінської селищної ради на 2022-2026 роки», затвердженої рішенням Перегінської 
селищної ради від 09.02.2022р. № 427-20/2022 з метою поліпшення виховання, навчання, 
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, виконавчий комітет Перегінської селищної ради

ВИРІШИ В:

1. Затвердити програму «Інші програми і заходи у сфері освіти Перегінської селищної 
ради на 2022-2026 роки» щодо надання грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх навчальних 
закладах Перегінської селищної ради на придбання шкільної, спортивної форми та 
канцтоварів.
2. Відділу освіти, молоді та спорту Перегінської селищної ради (Мотрук В.В) надати 
опікунам (піклувальникам) відповідно встановленого розміру грошову компенсацію на 
придбання шкільної, спортивної форми та канцтоварів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої 
освіти Перегінської селищної ради.
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника відділу 
освіти Мотрук В.В., контроль - на секретаря селищної ради - Красілич О.В.

Селищний г Ірина ЛІОКЛЯН



Інші програми і заходи у сфері освіти

Перегінської селищної ради

на 2022-2026 роки



Інші програми і заходи у сфері освіти

Перегінської селищної ради

на 2022-2026 роки

Замовник Програми:

Відділ освіт, молоді та спорту

Перегінської селищної ради ___________Мотрук Василь Васильович

Керівник програми:

Секретар

селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Перегінської селищної ради

___________ Красілич Ольга Василівна

___________Вагилевич Лідія Михайлівна

Юридичний відділ

Перегінської селищної ради ______Марко Маріанна Ярославівна



Інші програми і заходи у сфері освіти Перегінської селищної ради на 2022-2026 роки

ПАСПОРТ

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): відділ освіти, молоді та 
спорту Перегінської селищної ради .

2. Розробник Програми: відділ освіти. молоді та спорту Перегінської 
селищної ради .

3. Термін реалізації Програми: з 2022 по 2026 рік.
4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
5. Очікувані обсяги фінансування Програми (100, тис, грн.):

1.Загальні положення

Роки

Очікувані обсяги фінансування

Всього
в т.ч. за джерелами фінансування

місцевий 
бюджет

інші
джерела

2022-2026 100 тис.гри 100 тис. грн -

В т.ч.
2022 200 тис. Грн 200 тис. грн -

2023 200 тис.грн 200 тис. грн -
2024 200 тис.грн 200 тис. грн -
2025 200 тис.грн 200 тис.грн -

2026 200 тис.грн 200 тис.грн -

Дана програма визначає механізм надання грошової компенсації для дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування та розроблена на виконання підпункту 
5 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. № 226 «Про 
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та ' матеріального 
забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

Необхідність розроблення програми щодо поліпшення становища дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2022-2026 роки (надалі - 
програма), зумовлена збільшенням проблем сирітства. Основними причинами цього 
явища є падіння соціального престижу сім'ї, погіршення її матеріальних і житлових 
умов, збільшення кількості дітей, які проживають у неповних сім’ях, у сім’ях, які 
ведуть аморальний спосіб життя.

На первинному обліку служби у справах дітей станом на сьогодні перебуває 12 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.Мета програми
Програма передбачає систему заходів, спрямованих на соціальний захист 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на надання їм 
матеріальної, соціальної та правової допомоги.



Програма спрямована на реалізацію Конституції України, законів України «Про 
охорону дитинства», "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування". Правил опіки та піклування, затверджених 
наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді.

3.Основні завдання
Основними завданнями програми є:

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб із їх числа;

- забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування:

- матеріальне забезпечення дітей-сиріт. дітей, позбавлених батьківського піклування;
- стимулювання до навчання обдарованих дітей.

4.Фінансове забезпечення програми
Видатки, пов'язані із здійсненням заходів, спрямованих на соціальний 

захист і матеріальну підтримку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, створення належних умов для їх соціально-психологічної адаптації, 
здійснюються за рахунок коштів бюджету, коштів підприємств, установ та 
організацій, суб'єктів господарювання усіх форм власності, громадських 
організацій, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та інших 
джерел, не заборонених законодавством.

5.Очікувані результати
Виконання програми дасть змогу забезпечити соціальний захист та 

матеріальну підтримку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
обдарованих дітей, створення умов для задоволення їх життєво необхідних потреб та 
нормальної життєдіяльності.



Заходи, спрямовані на виконання програми у сфері освіти

Додаток 1

Найменування
заходу

Відповідальні 
виконавці

термі
II

вико
нанн 

я

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

роки всьо
го

в т.ч. за джерелами

місцевий 
бюджет

інші
джерела

опіку 
вані
резул
ьтат
и

1 Забезпечити
І '^зкоштовну 

.воєчасну видачу
1 шкільної та 

спортивної форм та 
и канцтоварів для 

дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених

[і батьківського
|| піклування

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
Перегінської 
селищної ради

2022-
2026 
рр.

2022-
2026
РР- в 
т.ч.:

В сумі 
прожитко 

вого 
мінімуму 

в день 
сплати

Забезпечити
1 подарунками дітей-
1 сиріт, та дітей,
1 позбавлених
1 батьківського 

піклування 
подарунками до 
Дня св. Миколая та 
Нового року

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
Перегінської 
селищної ради

2022-
2026
РР-

2022-
2026 
РР- в 
т.ч.:

500

Забезпечити дітей-
' сиріт та дітей, 

позбавлених 
батьківського 
піклування, 
щорічним 
безкоштовним

: оздоровленням

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
Перегінської 
селищної ради

2022-
2026
РР-

2022-
2026
РР- в 
т.ч.:

Забезпечити 
виплату 
одноразової 
допомоги дітям - 
сиротам,яким 
виповнилося 18 
років

Відділ освіти, 
молоді га спорту
1 Іерегінської 
селищної ради

2022-
2026
РР-

2022-
2026
РР- в
т.ч.:

1810



Організація, участь
та проведення 
олімпіад,
конкурсів, турнірів, 
зльотів, змагань, 
фестивалів, 
оглядів, науково- 
практичних 
конференцій тощо.

Забезпечити
і функціонування 
і системи адресної
І підтримки 

(стипендії, 
фінансові 
винагороди, 
матеріальна 
допомога, цінні
подарунки

Відділ освіти, 
молоді та спорту,
ЦПР

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
. ЦПР

2022-
2026

2022-
2026

рр.

2022-
2026
рр.

РР- в
т.ч.:

2022-
2026
РР- в
т.ч.:

признане

кошторис 
них

В межах

признане

В межах 
кошторис 

них


