
                                                                    
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

XXXI сесії міської ради  VIII скликання 
 
24 листопада 2022 року № 32         
м. Шепетівка 
 
Про виконання рішення XXXVIII сесії міської ради  
VІІ скликання від 05.04.2018 № 6 «Про затвердження  
міської програми «Надання одноразової допомоги 
дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, 
після досягнення 18-річного віку на 2018-2022 роки» 
 

Заслухавши інформацію управління освіти «Про виконання рішення XXXVIII сесії 
міської ради VІІ скликання від 05.04.2018 № 6 «Про затвердження міської програми 
«Надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського 
піклування, після досягнення 18-річного віку на 2018-2022 роки», керуючись статтею 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію управління освіти «Про виконання рішення XXXVIII сесії міської ради VІІ 
скликання від 05.04.2018 № 6 «Про затвердження міської програми «Надання одноразової 
допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 
18-річного віку на 2018-2022 роки», взяти до відома (додається). 
2. Рішення XXXVIII сесії міської ради VІІ скликання від 05.04.2018 № 6 «Про затвердження 
міської програми «Надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених 
батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2018-2022 роки» зняти з 
контролю. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Галину БЕЗКОРОВАЙНУ, начальника управління освіти 
Людмилу ТИХОНЧУК та постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту (голова комісії Наталія 
СОБЧУК.).  
 

Міський голова                                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток до 
рішення  XXXI сесії 
міської ради VIII скликання 
24 листопада 2022  № 32 

 
 

Інформація 
про виконання рішення XXXVIII сесії міської ради VІІ скликання від 05.04.2018 № 6 «Про 
затвердження міської програми «Надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2018-2022 роки». 
 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №823 від 25 серпня 2005 року 
«Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, 
позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» (зі змінами) 
управлінням освіти спільно із службою у справах дітей Шепетівської міської ради 
проводилась відповідна робота з організації надання одноразової грошової допомоги дітям-
сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. 

Рішенням сесії Шепетівської міської ради від 05.04.2018 №6 затвержено міську 
Програму надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського 
піклування, після досягнення 18-річного віку на 2018-2022 роки,  мета якої – є створення 
додаткових умов в Шепетівській міській територіальній громаді для соціальної адаптації, 
соціокультурному розвитку та матеріальної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку.  Одноразова допомога 
дітям є соціальним забезпеченням. 
 Працівники служби у справах дітей Шепетівської міської ради складали списки дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, і 
подавали до управління освіти Шепетівської міської ради. У списках зазначалось прізвище, 
ім’я, по батькові дитини, число, місяць, рік народження, постійне місце проживання.  
 Виплата одноразової допомоги здійснювалася у готівковій (грошовій) формі 
управлінням освіти Шепетівської міської ради на підставі заяви та паспорта отримувача цієї 
допомоги у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Програма фінансувалась з міського бюджету. За п`ять років виділено 104980 тис. грн.  

 
 

Кількість осіб, яким виплачено 
допомогу 

 

в т.ч. по роках 
2018 2019 2020 2021 2022 

11 17 9 11 7 

            Станом на жовтень 2022 р. не виплачено одноразову допомогу трьом дітям, які ще не 
досягли повноліття. 
           Програма виконана, що дало можливість щорічно створювати додаткові умови для 
підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 
 
Начальник управління освіти                                                                  Людмила ТИХОНЧУК  
 
Секретар міської ради                                                                                             Роман ВОЗНЮК

 
Джерела фінансування 

Всього витрати на 
Програму,  грн. 

в т.ч. по роках 
2018 2019 2020 2021 2022 

Бюджет Шепетівської  
міської  територіальної 

громади 

 
104980 

 

 
19910 

 

 
30770 

 
16290 

 
19910 

 
18100 



 


