
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            22  СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ 

 

 РІШЕННЯ 

 

29 березня 2018 року  с. Судилків №        3 
 

 

Про затвердження Програми надання 

одноразової допомоги дітям-сиротам і 

дітям, позбавлених батьківського 

піклування, після досягнення ними 18-

річного віку на території Судилківської 

сільської ради на 2018-2022 роки  

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 № 823 

«Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку на 

території Судилківської сільської ради на 2018-2022 роки  

2. Контроль за виконанням  цього  рішення  залишаю за собою. 

 

 

 
Сільський голова                                                                         Т.М. Котик 

 
 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення  сесії Судилківської 
сільської ради  
№ 3 від 29.03.2018 р. 

 

 
ПРОГРАМА 

  надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського 

піклування після досягнення ними 18 річного віку на території Судилківської сільської  

ради на 2018 -2022 роки 

 

                                                         Паспорт  

 

1.   Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада 

2.   Розробник програми Судилківська сільська рада 

3.    Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада 

4.    Учасники програми Судилківська сільська рада 

5.    Термін реалізації програми 2018 -2022 роки 

6.    Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 

Місцевий бюджет 

7.    Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

усього,тис.грн. 

 

50,0 

 у тому числі:  

7.1. коштів місцевого бюджету  

 

Загальні положення 

Програма розроблена на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 25 

серпня 2005 року № 823 «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги 

дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18 річного 

віку». 

Мета  Програми 

Метою програми є забезпечення проведення державної політики у сфері охорони 

дитинства,  поліпшення становища дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування. 

Основні завдання Програми 

1. Виплата одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених  

батьківського піклування,  після досягнення 18- річного віку на підставі заяви, паспорта, 

номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), номера  

карткового рахунку   отримувача цієї допомоги. 

2. Складання списків дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

яким у поточному році виповнюється 18 років. 

3. Виявлення переміщеної дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 

піклування, якій у поточному році виповнюється 18 років, з тимчасово окупованої 

території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного 

пункту, що розташований на лінії зіткнення, включення її до зазначеного списка для 

отримання одноразової допомоги. 

4. Повідомлення дітей даної категорії із зазначенням строку, протягом якого можна 

отримати одноразову допомогу. 

5. У разі не отримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в 

установлений термін вона може бути виплачена протягом трьох років. 



6. Надати право на отримання одноразової допомоги для недієздатної особи 

піклувальнику, призначеному в установленому порядку. 

7. У разі перебування особи, яка має право на отримання одноразової допомоги, в 

слідчому ізоляторі або установі виконання покарань, така допомога призначається 

відповідно до пункту 7.1. постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року 

№ 823 «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавлених  батьківського піклування, після досягнення ними 18 річного віку». 

8. Систематично інформувати отримувачів соціальних послуг з питань чинного 

законодавства щодо соціального захисту і забезпечення прав і інтересів  дітей-сиріт і 

позбавлених батьківського піклування. 

 

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства в 

межах наявного фінансового ресурсу за рахунок коштів сільського бюджету.    

       

Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми дасть змогу  забезпечити своєчасне та систематичне надання 

одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після 

досягнення ними 18-річного віку. 

 

 

 

                   Сільський голова                                                                          Т.М. Котик 

 


