
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                                                                                 №7/58-2720
                                                                   м. Лиман

Про затвердження 

Програми «Про підтримку 

дитячих будинків сімейного

типу на території 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 

2019 - 2021 роки»

З  метою  покращення  житлових  умов  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених

батьківського  піклування,  створення  належних  комфортних  санітарно-соціальних

умов  для  виховання  їх  в  дитячому  будинку  сімейного  типу  постанова  Кабінету

міністрів  України  «Про  затвердження  Положення  про  дитячий  будинок  сімейного

типу»,  керуючись  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Про підтримку дитячих будинків сімейного типу на території

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2021 роки» (додається).

1.1. Затвердити  заходи  щодо  реалізації  виконання  за  розділами  Програми  «Про

підтримку  дитячих  будинків  сімейного  типу  на  території  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади на 2019 - 2021 роки» (додаток 1)
1.2. Затвердити Порядок використання бюджетних коштів щодо надання матеріальної

допомоги  дитячим  будинкам  сімейного  типу  на  території  Лиманської  об`єднаної

територіальної громади на 2019-2021 роки (додаток 2)

2. Фінансовому управлінню Лиманської міської ради (Пилипенко) передбачити кошти

на фінансування Програми щодо реалізації заходів Програми «Про підтримку дитячих

будинків сімейного типу на території Лиманської об’єднаної територіальної громади

на 2019-2021 роки»

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови

Ю.М. Гамаюнову постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я,

культури,  фізкультури та спорту,  справах молоді та соціального захисту населення

(Демідову) та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету,

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики

(Коломацький).

Міський голова П.Ф.Цимідан



ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням міської ради 
__________№________

Програма
«Про підтримку дитячих будинків сімейного типу на

території
Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 - 2021 роки»

м. Лиман – 2018



І. Загальні положення  Програми

Програма передбачає підтримку дитячих будинків сімейного типу у вирішенні
невідкладних соціально-побутових питань, виділення коштів на ремонт (капітальний
та поточний) будинків, в яких функціюють дитячі будинки сімейного типу, шляхом
щорічного включення до бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади від-
повідних витрат. Доцільність прийняття та реалізації даної Програми для покращення
житлових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення
належних комфортних санітарно-соціальних умов для виховання в дитячому будинку
сімейного типу. Дана Програма є частиною державної стратегії виховання дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейних формах виховання, яка ви-
значається  як  найголовніша  соціально-економічна  проблема  держави.  Одним  із
пріоритетних завдань в межах цієї стратегії є вирішення житлових проблем дитячого
будинку сімейного типу.

Станом на 01.12.2018 року на території Лиманської об’єднаної територіальної
громади  створено один дитячий будинок сімейного типу, в якому перебуває 7 дітей. 

II. . Мета та основні завдання Програми 

Головними завданнями даної Програми є запровадження механізму покращення
житлових умов дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського піклування,  які  ви-
ховуються в дитячих будинках сімейного типу, та які дійсно потребують матеріальної
допомоги  на  ремонт  житла  на  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної
громади. Програму розроблено з метою поліпшення соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування та покращення їхнього добробуту, за-
охочення  потенційно  спроможних  жителів  Лиманської  об'єднаної,  територіальної
громади щодо виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в
сімейних формах виховання.

ІІІ. Заходи щодо реалізації Програми 

Реалізація даної Програми передбачає виконання заходів зазначених в Додатку

1. 

ІV. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Програма  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів  бюджету  Лиманської

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік в сумі 423,600 тис. грн., інших джерел

не заборонених законодавством.

V. Очікуванні результати реалізації Програми 

Реалізація Програми суттєво вплине на поліпшення умов проживання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячому бу-



динку сімейного типу, їх розумового та фізичного розвитку.

VІ.  Контроль за використанням цільових коштів 

Контроль за використанням бюджетних коштів на підтримку дитячих будинків

сімейного типу на території Лиманської об’єднаної територіальної громади покласти

на  комісію  з  захисту  прав  дитини  виконавчого  комітету  міської  ради  та  постійну

комісію  міської  ради  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-

економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики. 

 

Програма  «Про  підтримку  дитячих  будинків  сімейного  типу  на  території

Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2019-2021  роки»  розроблена

службою у справах дітей міської ради.

Начальник служби у справах дітей 
Лиманської міської ради С.І. Голєв

Секретар ради Т.Ю. Каракуц



ПАСПОРТ
Програма«Про підтримку дитячих будинків сімейного типу на території

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2021 роки»

 «Підстава для розроблення:  

1 Дата,  номер  і  назва
розпорядчого документа органу
виконавчої  влади  щодо
розроблення Програми

Закон України «Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні», постанова Кабінету міністрів 

України «Про затвердження Положення про

дитячий будинок сімейного типу»  

2 Розробник Програми Служба у справах дітей міської ради

3 Відповідальні виконавці Виконавчий  комітет  міської  ради,
Лиманський міський центр соціальних служб
для сім'ї,  дітей та молоді, служба у справах
дітей міської ради,  управління соціального

захисту  населення  міської  ради,  служба  у
справах дітей міської ради.

4 Термін реалізації Програми 2019-2021 роки

5 Перелік  бюджетів,  які  беруть
участь у виконанні Програми

Бюджет  Лиманської  об’єднаної
територіальної  громади,  інші  джерела  не
заборонені законодавством.

6 Загальний  обсяг  фінансових
ресурсів,  передбачених  для
реалізації Програми, всього

423,6  тис.грн  –  бюджет  Лиманської
об’єднаної територіальної громади

7 Очікувані результати виконання
Програми:

Виконання визначених Програмою заходів
суттєво вплине на поліпшення умов прожи-
вання  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  які  виховуються
в дитячому будинку сімейного типу, їх ро-
зумового та фізичного розвитку 



Додаток 2
Затверджено рішенням 
міської ради
____________№_______

Порядок
використання бюджетних коштів щодо надання матеріальної допомоги дитячим

будинкам сімейного типу на території Лиманської об`єднаної територіальної громади
на 2019-2021 роки.

1.  Порядок  розроблено на  виконання  Програми «Про підтримку дитячих будинків
сімейного типу на території Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 -

2021  роки»  поліпшення  житлово-побутових  умов  дітей-сиріт  дітей,  позбавлених

батьківського піклування.

2.  Матеріальна  допомога  надається  дитячим  будинкам  сімейного  типу,  які
функціонують на території Лиманської об’єднаної територіальної громади.

3. Матеріальна допомога надається за рішенням виконавчого комітету міської ради, в

межах  видатків  передбачених  в  бюджеті  Лиманської  об’єднаної  територіальної

громади на ці заходи.

4 Для отримання матеріальної допомоги один з  батьків-вихователів  подає заяву на
ім’я міського голови.
5. До заяви додаються наступні документи:
 - копія паспорту батька-вихователя;
 -  копія  ідентифікаційного  номера (крім осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та  повідомили  про  це  відповідний  орган  державної  податкової  служби  і  мають
відмітку в паспорті);
 -  копію  рішення  виконавчого  комітету  Лиманської  міської  ради  про  створення
дитячого будинку сімейного типу;
  - довідка з реквізитами рахунку, відкритого в установі Державного розташованого на
території Лиманської об’єднаної територіальної громади;

 - довідка про склад сім`ї;

 - інші документи.

6.  Після  надходження  документів,  представниками  комісії  з  захисту  прав  дитини

виконавчого комітету міської ради, здійснюється виїзд на місце проживання дитячого
будинку  сімейного  типу  для  складання  акту  побутових  умов.  В  акті  зазначається
наявна  потреба  для  надання  матеріальної  допомоги  для  поліпшення  житлово-
побутових умов. Заява і  документи розглядається на комісії  з захисту прав дитини

виконавчого комітету міської ради.

7. Питання про надання матеріальної допомоги розглядається на комісії з захисту прав

дитини  виконавчого  комітету  міської  ради.  За  результатами  заяви  і  доданих

матеріалів  ,  акту  побутових  умов  комісія  готує  проект  рішення  для  подальшого

затвердження виконавчим комітетом міської ради.

8  Рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  є  підставою для  здійснення  виплати



матеріальної допомоги.

9. Управління соціального захисту населення міської ради з заявником укладає угоду

про  цільове  використання  коштів  та  термін  придбання  предметів  для  покращення

житлово-побутових умов.

10. Матеріальна допомога виплачується управлінням соціального захисту населення

міської ради через відділення банків міста шляхом перерахування коштів на відкритий

особовий  рахунок  одного  з  батьків-вихователів  щодо  придбання  предметів  для

покращення житлово-побутових умов, дитячого будинку сімейного типу.

11. Після надання заявнику матеріальної допомоги на комісії з захисту прав дитини

виконавчого  комітету  міської  ради  зазначається  на  які  цілі  використані  бюджетні

кошти.

Порядок  використання  бюджетних  коштів  щодо  надання  матеріальної

допомоги  дитячим  будинкам  сімейного  типу  на  території  Лиманської  об`єднаної

територіальної  громади  на  2019-2021  роки розроблено  службою  у  справах  дітей

міської ради.

Начальник служби у справах дітей 
Лиманської міської ради С.І. Голєв

Секретар ради Т.Ю. Каракуц



Додаток 1

Заходи щодо реалізації виконання за розділами Програми «Про підтримку дитячих будинків сімейного типу на території

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2021 роки»

№ з/п Зміст заходів

Програми

Термін

виконан

ня

Відповідальні

виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування за роками

виконання (тис. грн.):

Очікуваний

результат

виконання

заходу*

Джерела

фінансування

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. Створення  належних умов для виховання а утримання дітей, а також фізичного та розумового

розвитку в дитячих будинках сімейного типу 

1.1. Підтримка

проведення

капітального  ремонту

приміщень  дитячих

будинків  сімейного

типу

За 

необхідн

істю

Виконавчий

комітет  міської

ради,  відділ

житлово-

комунального

господарства

виконавчого

комітету  міської

ради,

Лиманський

міський  центр

соціальних

служб  для  сім'ї,

дітей та молоді  

загальний обсяг, у 

т.ч.

300,00 - - Створення 

безпечних 

житлових умов 

для дітей - 

вихованців 

дитячих 

будинків 

сімейного типу

державний бюджет - - -

обласний бюджет - - -

бюджети міст, 

районів, об’єднаних 

територіальних 

громад

300,00 - -

інші джерела - - -



1.2. Підтримка

проведення

поточного  ремонту

приміщень  дитячих

будинків  сімейного

типу

За 

необхідн

істю

Виконавчий

комітет  міської

ради,  відділ

житлово-

комунального

господарства

виконавчого

комітету  міської

ради,

Лиманський

міський  центр

соціальних

служб  для  сім'ї,

дітей та молоді  

загальний обсяг, у 

т.ч.

50,00 - - Підтримка 

будівель

у належному

житловому

стані

державний бюджет - - -

обласний бюджет - - -

бюджети міст, 

районів, об’єднаних 

територіальних 

громад

50,00 - -

інші джерела - - -

1.3. Придбання меблів 

(ліжка, шафи, столи, 

м'які меблі, тощо)

За 

необхідн

істю

Виконавчий

комітет  міської

ради,

Лиманський

міський  центр

соціальних

служб  для  сім'ї,

дітей та молоді  

загальний обсяг, у 

т.ч.

11,70 - - Створення 

комфортного 

середовища для

дітей-

вихованців 

дитячих 

будинків 

сімейного типу

державний бюджет - - -

обласний бюджет - - -

бюджети міст, 

районів, об’єднаних 

територіальних 

громад

11,70 - -

інші джерела - - -

1.4. Придбання побутової 

техніки

За 

необхідн

істю

Виконавчий 

комітет міської 

ради,

Лиманський 

загальний обсяг, у 

т.ч.

61,60 - - Створення 

комфортного 

середовища для

дітей-державний бюджет - - -



міський центр 

соціальних 

служб для сім'ї, 

дітей та молоді  

вихованців 

дитячих 

будинків 

сімейного типу

обласний бюджет - - -

бюджети міст, 

районів, об’єднаних 

територіальних 

громад

61,60 - -

інші джерела - - -

Всього:

загальний обсяг, у 

т.ч.

423,60 - -

державний бюджет - - -

обласний бюджет - - -

бюджети міст, 

районів, об’єднаних 

територіальних 

громад

423,60 - -

інші джерела 0 0 0

Розроблено службою у справах дітей Лиманської міської ради
Начальник служби у справах дітей 

Лиманської міської ради С.І. Голєв

Секретар ради Т.Ю. Каракуц


