
УКРАЇНА

ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 VIII  СЕСІЯ  VII  СКЛИКАННЯ

                     ПРОЕКТ  

РІШЕННЯ  № _____

__.__.2018    м. Хуст

Про внесення змін до рішення №985 
від 18.05.2018 р. «Про Міську програму 
забезпечення права дитини на виховання 
у сімейному оточенні на 2018-2025 роки» 

          Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні
установи  для  дітей»,  «Про  забезпечення  організаційно  –  правових  умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
сесія міської ради 

в и р і ш и л а: 

1. Внести  зміни  до  Міської  програми забезпечення  права  дитини  на
виховання у сімейному оточенні  на  2018 – 2025 роки, затвердженої рішенням
VIII сесії  Хустської  міської   ради  VII скликання  №985  від  18.05.2018  року  в
частині збільшення фінансування, згідно додатків. 

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови – керуючого справами виконавчого комітету Хустської міської
ради  Сабадоша  В.М.  та  постійну  депутатську  комісію  з  питань  соціально-
економічного розвитку міста, планування бюджету та фінансів.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                В. КАЩУК



                                                                              Додаток 
                                                                                                 до рішення VIII сесії Хустської міської ради 

                                                                                         VII скликання від __.07.2018р. № 

Паспорт Програми
1. Ініціатор  розроблення

Програми 
Служба у справах дітей виконавчого комітету 
Хустської міської ради

2. Підстава  для  розроблення
Програми

Закони  України  від 24  січня  1995  року  №
20/95 – ВР „Про органи і  служби у справах
дітей  та  спеціальні  установи  для  дітей”
(із змінами  та  доповненнями), від  13  січня
2005  року  №  2342  –  ІV  „Про  забезпечення
організаційно-правових  умов  соціального
захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування”,  розпорядження
голови  облдержадміністрації  від  08.12.2017
року  №  667  „Про  регіональну  програму
забезпечення  права  дитини  на  виховання  у
сімейному оточенні на 2018-2025 роки”

3. Міський замовник 
Програми

Хустська міська рада

4. Розробник Програми Служба у справах дітей виконавчого комітету 
Хустської міської ради

5. Відповідальний  викона-
вець Програми 

Служба у справах дітей виконавчого комітету 
Хустської міської ради

6. Учасники Програми Структурні  підрозділи  виконавчого  комітету
Хустської  міської  ради:  освіти,  релігій  та  у
справах  національностей  виконавчого
комітету  Хустської  міської  ради;  Хустський
міський  центр  соціальних  служб  для  сім’ї,
дітей  та  молоді;  Хустський  районний  відділ
Головного  управління  державної  міграційної
служби  Закарпатської  області;  Хустський
відділ  Головного  управління  Національної
поліції України в Закарпатській області

7. Термін реалізації Програми 2018 – 2025 роки
8. Перелік  місцевих  бюдже-

тів,  які  беруть  участь  у
виконанні Програми

-

9. Загальний  обсяг  фінан-
сових ресурсів, необхідних
для  реалізації  Програми,
всього :

-

у тому числі: -
кошти обласного бюджету -
кошти  інших  місцевих
бюджетів

34,053  тис. гривень 

       СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                        В. ЕРФАН



                                                                                                                                                                                             Додаток 2 
                                                                                                                                                                                                  до рішення VIII сесії Хустської міської ради 

                                                                                                                                                                               VII скликання від __.07.2018р. № 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Міської програми забезпечення права дитини на виховання 

у сімейному оточенні  на  2018 – 2025 роки

Обсяг коштів, які
пропонується залучити

для виконання
Програми

Етапи виконання Програми за роками: Усього витрат
для виконання

Програми2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Обсяг ресурсів, усього 
(тис. грн.), у тому 
числі:

34,053 - - - - - - - 34,053

міський  бюджет 34,053 - - - - - - - 34,053
інші місцеві бюджети - - - - - - - - -
інші джерела, не 
заборонені законо-
давством

- - - - - - - - -

            СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                                                                                              В. ЕРФАН



                                                                                                                                                                                            Додаток 3 
                                                                                                                                                                                                  до рішення VIII сесії Хустської міської ради 

                                                                                                                                                                               VII скликання від __.07.2018р. № 

ЗМІНИ ДО НАПРЯМІВ  ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
з виконання Міської  програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні  на  2018 – 2025 роки

№
з/
п

Назва напряму
діяльності 

Перелік заходів
Програми

Строк
вико-
нання

заходів

Відповідальні
виконавці

Джерела
фінансу-

вання

Орієнтовний обсяг фінансування  (тис. грн.) Очікувані
результати2018

рік
20
19
рік

2020
рік

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4. Широке
запровадження
влаштування
дітей  у  сім’ї
громадян

4.1. Придбання,
будівництво,   ремонт,
облаштування
приміщень  для
створення  дитячих
будинків  сімейного
типу

  2018
– 2025
роки

Виконавчого 
комітету 
Хустської міської 
ради

Міський
бюджет 

34,053
тис.грн 

- - - - - - - Будівництво  
дитячого будинку 
сімейного типу 

4.3. Забезпечення
соціального
супроводу  дитячих
будинків  сімейного
типу,  прийомних
сімей,  сімей  опікунів,
піклувальників

  2018
– 2025
роки

Хустський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді, 

- - - - - - - - - Надання  комплексу
консультативних
послуг

ВСЬОГО: 34,053
тис.грн

- - - - - - -

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                                                                                                           В. ЕРФАН


