
 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

3 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 24 грудня 2020 року       № 2/3-3-VIIІ 

 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

 

Про затвердження Програми «Діти України»  

Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області  

на 2021-2023 роки 

 

 

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», обговоривши проєкт Програми «Діти України» 

Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021-2023 роки, сільська рада - 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму «Діти України» Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021-2023 

роки, що додається. 

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 

з соціально-гуманітарних питань. 

 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 
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полiпшення становища дiтей, якi перебуваютъ в особливоскрутних умовах.
Полiпшення здоров'я дiтей.

vП, Порядок призначе""" ,1,зиплати соцiалъноi допомоги уБОрща.iuсъкiй оiлъськiй те_риторЫiiiй ^""'ffiuoi
Б;пrанського району Киiвсuооi Боiurrf дrтям-сиротам тадlтям, позбавленим батькiвсь*о.о пIкJIуванIш, якiперебуваютъ пiд опiкою (пiЙуЬа"н"r) , проживаютъ натериторii Борщагiв9ьiсо.j " йрт;;ъi*iiБi"'"iр'оiuо"Буrансъкого району Iiиiвсъкоi оОлаЬЪi-- 

".

VIII. Sорrдоu шризначення та виплати стипендii головиБорщагiвllкЬi сiльськоi ради. БучанБiпо.о рйону Киiвсъкоiобластi учнJIм 
. 
(.rуд.ii"й;-' ;й;Ы та позбавленимбатъкiвсъкого пiклуванчg, 'якi -"u*чu*ться 

у вищихнавчальних закладах Украiни I_II та irl_r'V liiriuакредитацii, мiсце пооживаншI яких зареестровано на
ffi#:I;; :зiflli*сuпоi 

сiльськоi пЙи 
^Ву"анськЬго 

району

Ix, 
Lеа,гliзаuiя, координацiя та контроль за ходом викон€tншIПрограми

6.з .

6,4,

L4



r, ГIаспорт IIрограми

Iнiцiатор розро блеrшя ГIрограпdr,I БОРrЦаГiвоъка сiлъсъка рада Бучанr"оо*
рйонуКчЦськоi областi

Дата, номер i назва розпорядчого
док.умента оргаfiу виконав.тоi
влад{ про розроблешrя Програми

Розробrтж Програми

Законрr Улраrни <,Про й.це"i лержавнi
ад\{iнiстршцо>, кГфо мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi>, <Про
ocBiTy), кГIро гIовну загальну середнIо
ocBiTy), кПро дошкiльну n.*iTy)),
кПро охорону дитинств а>>,,,ГIро
забез''ечення органiзацiйно -rrрuu ових
уh,Iов соцiального захисту дiтеt-сирiт
та дiтей, шозбавлених батъкiвського
пiшrув ання)), Бюд}кетн kйкодекс
Украiни

вiддiп освiти, щультури, модоя та спорlгу
Бор"lагiвськоi сiльськоi ради Бучанського
райоFJу Киiвськоi о бласт,i

в iдшов iдаль}il{й виконав ець
Гфо.рами

Вiддiл освiти, к},льтури, молод та спорту
БОР"t*iВСъкоi сiльськоi ращ{ Бrrанського
райоцу Киiвськоi облаgгi,

Учасники ГФоrраh,Iи вiддiл освiти, кулътури, молодi та
спорту Борrцагiвсъкоi сiльськоi р&ди,
ВiДДiЛ СОЦiального захисту 'u.*ib,слýDкбау справах сiм'iтадiтей закла ди
освiти

TepMiH реагriзащii Процрами 2а21 *2023 роки
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II. ЗАГАЛЪНА ЧАСТИНА
програму <r{iти Украiни> Борщагiвсъкоi сiлъсъкоi територiальноi громади

Бучанського районУ йъ.uпоi оъпu.ri 
-rru 

перiод zаz-l-zоZЗ роки (д*ir##:?"#ЖТ, *,н:gжtжуы"#жl обЁЪо', nou"u
<<ПРО ocBiTY>, пГiро 

"о;;; загаJIъну .*р.оЬ 
_ocBiTy>, ,йffi#Ж#rJ#tr;;

i'ffi J#*"Х*Ж;З^ 1Р i',';;;;"-** op"uro Jцtйно -прав ових ум овБ*д*.."Й ;ЙJfiЙ;ИРlТ Та ДiТей, ПОЗ бавлеrЙ б*;;iвськогБ пiоrrу"анпru,

;;#;iцI#Ж}?fr;i$*:- ^"-r*;" 
u u*o^,y визначено ocHoBHi налрями

закгrадiв, y.ru,,ou громади, 
"ХЖ:.ff-f;,ЖЖ:.; 

О;Ь K"ir.i*oi 'o?ou.ri,

III. П4ЕТА ПРОГРАМИ ТА ОСНОВFII ЗАВДДННЯ,ПРОГРАN4И
]l[еmа Проzралла: створенЕя на,iнтелектуаr,uпrо.Ь i 

^у"о*"о.о розвитку rffffЧru.J#iхr"fТ .*i'ЖXl?захисту.
3авdання Пpozpallrtu:

,-rr#'ж#ЁНiЁ;'Ж"l"Ж"i:i гriдтримки дiтей, якi перебуваютъ у
особливим;ъ:нffi:'я дiтей, активiзувати iндивiдуальну роботу з дiтьми з

'о,оiнхtr "Ёжж ";#Ёщ, ;:щýЪ,#ffi"#1.##r- та дiтей,Виявляти функцi он;;;; 
"#i :::"lЯКi ОПИНИлися { скрутЕих^;ffЖi-Та.#Ж;" 

Ж:r*енi 
ciM,i та cliM,i,

РОЗВИТОК ДiТеЙ, ЯКi ВИЙу.rir" в таких сiм,ях. IеЧУВаТИ здоровий
Надавати мораJIъну ia MaTepi*;;; 

"йiru, кояснiй дитинi,

IV. ОЧIКУВАНI РВЗУЛЬТАТИ

,,",*#Н:i}Ж; r^iff'#.-:,?У:1' освiти та надання дiтям рiвних

оч".*;ffJ,т-ffi,;;$.;жнн ЖН:' J;ffffi; "fi]x о"" ik фliзичного,Удосконал
дiтей,й;;жж-#lJ##тff 

;#i1;;*#;;,ъ.l'To;K1;''JнезахиIцениХ та 
. 
неспроможниХ_ сiмей ,u йч.' про}кивання та В дитячих{jl,?l'rJji;#Пo бiГаННЯ o","Ji о..доЫ;й о*rr,р"rупй.ri, бродяхсництву

]_}1Иruення ефектизностl,,u о"u"#itrffiJ"'#:ДНЪОi Та позашкiлъноi освiти,
ШКlЛЪного BiKy. - r"vvrdt' rru,rrtlШ€HнЯ СТаНУ ЗДОРОВ'я дiтей ,u **uБu
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Y. ФIНЛНСУВЛННЯ ШРОГРЛМИ

Фiнансове викон€tння Програми здiйснюетъся
передбачених в мiсцевому бюджетi, а також з iнших
чинного законодавства Украiни.

в L{e}Kax асигнуванъ,
&керел вiдгrовiдно до

YI. злходи з рЕ,ллIзлцli прогрлlчIи

6.1. ЗаконOдавче забезпечення прав та соцiальних гарантiй розвитку
дiтей

6.1.1, Забезпечувати oпiKyHcbKi ради, закJIади загалъноi середньоi освiти,
дитячi будинки сiмейного типу, прийомнi ciM'i, ошiкунiв (пiклувальникiв) дiтей
необхiдними нормативно-правовими документами з проблем захисту прав дiтей

Служба у справах ciM'i та дiтей, вiддiл
освiти, щуJьт}ри, молодi. та спорц/
Постiйно

6.|,2. ГIроволити ряд заходiв щодо вивчення полохtенъ Конвенцii ООН
кпро права дитини)), Конотитуцii Украiни, законiв Украiни k]lpo охорону
дитинства)), кПро забезпеченнlI органiзацiйно-правових умов соцiального
захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування>, кПро
ocBiTy> та iнших державних документiв

Слуiкба у справах ciM'i та дiтей, вiддiл
освiти, щулътури, молодi та спорту
Протягом року

6.1.3, Забезпечити систематичне висвiтленIUI в засобах MacoBoi iнформацii
стану виконаннrI tIоложень Конвенцii та iнших законодавчо-гIравових akTiB з
питанЬ захисту прав дитини та KoMeHTapi. до них. Продовжувати IIроведення
засiданъ (круглого столу), семiнари, конкурси, зустрiчi 

- з ,rрuчiu"rками
юридичних устансВ з питання дотримання законOдавчих aKTiB з rrитitнь
правового захисту дитини

Служба у справах ciM'i та дiтей
ГIоотiйно

формування гармонiйно розвиненоi

, 6,2.1. Сприяти вдосконаJIенню освiтнього процесу, вIIроваркувати рiзнiварlанти навчаJIьних програм з метою найбiлъш повного задоволення
iндивiдуальних потреб дiтей та пiдлiткiв в одерх<аннi якiсноi освiти та створити
умовИ для iндивiдуалъного навчання дiтей, якi цъого потребують

:

6.2, Створення умов лля
особrлстостi



Вiддiл ocBiTи, культури, молол та сIIорту,
закIIашI ocBiTra

Постiйно

6,2.2,ТфИ ЗДiйСненнi освiтнього процесу особливе значення надавати
реалiзачii вихОвнОi фУнкцii навчання, зокрема вихованню у дiтей патрiотизму,
нацiональноi свiдомостi, високоi духовностi та моральностi

ВiМл освiти, культури, плолодi та сlrорч/,
ЗаКIIад,I освiти
Постiйно

6.2.3. З метою задоволення потреб дiтей та молодi у здобутгi
професiйноi тадопрофесiйноi освiти, здiйснення шрофорiентацiйноi роботи
передба.rити ознайомленшI здобувачiв освiти зi спецiалъностями, якi
користуються найбiльшим попитом серед молодi.

Вiддiл оовiти, щультури, молодi та спорту,
закгIад{ освiти
Постiйно

6.2.4. СгrРияти розвитку мережi закладiв дошкiльноi освiти, продовжувати
фОРМУВати У ЗакJIадах дошкiлъноi освiти групи рiзного типу (короткотривалOго
ПеРебУВаННя дiтеЙ, грули вихiдного дня, худо}кньо-естетичного розвитку,
спецiальнi групи тощо).

Вiддiл ocBiTpr, кý/лътури, молол та
спорry, закJIади дошкiльноi освiти
Постiйно

6.2.5 . Розширювати м9режу позашкiльноi гуртковоi роботи, творчих
об'еднанъ У Закладах загаJIьноi середнъоi оовiти, позrtшкiлъноi освiти, вивчати та
враховувати потреби дiтей, батькiв, ооiб, що iх замiняють.

Вiддiл освiти, куштури, молол та
сlrорту, керЪники ЗЗСО, шозашкiлъноi
освiти
ГIоотiйно

6,2.6. У рамках проведення щорiчного Всеукраiнського тижня дитячоi та
юнацъкоi к{иги здiйснювати заходи щодо поIтуляризацii вiтчизняноi та cBiToBoi
дитячоi лiтератури, формування читацькоi культури дiтей та пiдлiткiв,
забезпечення ix iнтелектУЕtпъного та духовного розвитку, здiйснити заходи щодо
забезпечення гriдрулниками кожного здобрача освiти

Вiддiл освiтл, кушьryри, молодi та



спорту, заклади оовiти
Постiйно

6,2.7 , Забезпечувати зайнятiсть дiтей
сIIриJIти дiяльностi пришкiльних таборiв

та молодi в канiкулярний чАс,

Вiддiл освiти, куJътури, молодi та
спорц/, сщаrба у сщ)авах дiтей
Поотiйно

6,2.8. Здiйснювати систематичну роботу щодо пропаганди здорового
способу }киття шляхом залучення учнiвськоi молодi до спортивно-масовоi
роботи, постiйно проводити профiлактику правопорушень, булiнгу серед дiтей.

Вшдiл освiти, культу]и, молодi та
спорту,
Слркба у справах ciM'i, та дiтей
Постiйно

6.3. Полiпшення становища дiтей, якi перебувають в особливо
скрутних умовах проживання

6,3.1. Контролювати ефективнiстъ функцiонування системи ошiки i
пiклування стосOвно дiтей та виконання рiшень вищезазначених органiв з метою
наданюI дiсвоi допомоги,

Службау справах
Постiйно

ciM'i та дiтей

6.3.2. Забезпечувати контроль за додержанням вимог законодавства в
частинi захисту майнових (житлових) прав неповнолiтнiх, сщр,иrIти проведенню
ремонту житлових гlримiщень дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим
батькiвського пiклrування, В разi пофеби. Здiйсшовати заходи щодозабезпечеЕня працевлаштуванIш лiтей-сирiт iдiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, якi закiнчують навчання та перебувантля в закпадах освiти

Слухсба у справах ciM'i та дiтей,
вiддiл освiти, культури, молодi та
спорту,
Орган мiсщевого самоврядування
ГIоотiйно

б,3,3, Здiйснювати соцiальну та матерiальну пiдтримку лiтей-сирiт, дiтей,позбавлен,иХ батькiвоького ,ri-yuu""", (виплата фiнансовоi. допомогивипускникам закладiв освiти, надання матерiалъноi допомоги тощо).
Борщагiвська Micbкa рада,
слухсба у справах ciM'i та дiтей"
управлiння фiнансiв
Постiйно
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6.з .5 . ВпроваДжуватИ в практИку стандарти медико-соцiальноi реабiлiтащii
дiтей-iнвалiдiВ та ствоРювати умови для навчаннlI, формування суспiльноi
та побутовоi компетентностi дiтей з особливими гIOтребами

Вiдд,r, освiтл, культури, молодi та
спорry, заклади освiти
Постiйно

6.з.6. Вхмти заходiв щодо вдосконалення системи соцiального патронату,
дiяльностi громадських органiзацiй, волонтерськоi пiдтримки, правового захисту
дiтей з особливими освiтнiми потребами

Слуrкба у сгIравах ciM'i та дiтей,
Вiллjл освiти, куJБтури, молодi та
спорту
Постiйно

6.3.,7, Залуlати до занять фiзкультурою i спортом, фiзкультурно-оздоровчою
роботою дiтей та учнiвську молодъ з психофiзичними вадами, дiтеи з
особливими освiтнiми потребами, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського шiклування

Служба у сгIравах ciM'i та дiтей,
вiддiл оовiти, кулътури, молодi та
спорту
Постiйно

6.3.8. Забезпечувати оздоровлення дiтей та учнiвсъкоi молодi, якi
постра}кдати внаслiдок aBapii на Чорнобильськiй АЕС, дiтей-гrереселенцiв, дiтей-
учасникiв ООС

Слуiкба у сшравах ciM'i та дiтей,
вiддlл освiти, щультури, молодi та
спорту
Поотiйно

6.З^9. З fuIетою виявлення найбiльш
багатодiтних сiьлей, trроводити необхiднi
створюючи банк вiдгlовiдних ланих.

соцiально незi}хищених дiтей з
обстеження iх побутових уп4оR,

Слухtбtl у справах сiпд'i та дiтей
ГIротяго]и року

_б.3.10, Продовх(увати виIIлату соцiальноi допомоги дiтям-сиротам та дiтям,
позбавленим батькiвоъкого пiклування) з мiсцевих коштiв, продовжити роботу
щодо страхуваЕня дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батъкiвського пiклування.

Вiддiл освiти, цультури, молодiта
спорту,
закJIади освiти
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6.3.11. Сприяти продовженню навчання у закладах вищоi оовiти дiтей-
сирiт i дiтей, позбавлених батъкiвсъкого пiклування, своечасно оформлюючи та
виIIлачуючи iм стипендiю голсви сiльсъкоi ради.

Вiддiл освiти, кулътури, молодiта
спорту
Постiйно

6.4. Полi.r-arrпrо здоров'я дiтей

6.4.L Розробити гrрограму профiлактики захворюваностi дiтей у
закладах освiти та забезпечити ii реалiзацiю

6 .4,3 . Створити умови для_органiзащii
освjти в межах затверд}Itеного кошторису

Вiддrл освiти, Iý/лътури, L{олодi та
сгIорт}i

Постiйно
IIовноцiнного хв.рqування в закла дах

Вiддiл освiти, щулътури, iuолол та
сгIорту, керiвники закладiв освiти
Поотiйно

. 6,4,4. Перелбачити У бюдакетi Борщагiвськоi оiлъсъкоi Ради iз залучеЕням
1нших джерел фiнансування' не заборонених з€lконодавством Украiни дJIя
органiзаЦii оздорОвленнЯ та вiдпОчинку дiтей, якi проживаютъ на територii
БорщагiВськоi сiльськоi ради, BiK яких не перевищуе 18-ти poKiB.

Вiддiл освiти, кулътури, молодiта
сtIорту
Поотiйно

. б.4,5, ГlРи формуваннi груп дiтей, якi направляються у заклади на
tslдпочинок та оздоровлення, забезпечити максималъно охOшлення такими
послугами дiтей-сирiт, дiтей-iнвалiдiв, дiтей iз соцiалъно незахищених сiмей,
обдарованих дiтей, перемо>tсцiв i призерiв районних, обласних,
республiкансъких, мiжнародних олiмпiад, МАНу, творчих KoHKypoiB та
спортивних змагань.

Вцдiл освiти, куJьтури, молодi та
спорry, слуrкба у справах ciM'i та
дiтей
Поотiйно

VII. ШОРЯДОК ПРИЗНАЧЕНIUI ТА ВИПЛАТИ СОЦIАЛЬНОi
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допоМоги У Борщагiвськiй сiльськiй радi Бучанського району Киi'вськоТ
областi дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим батькiвсr*о.о пiклуванняо якi
перебувають пiд опiкоrО (пiклуванням) i проживаrоть на територii
Борщагiвськоi сiльськоi територiальноi громади

7.1. Соцiальна доrrомога У Борщагiвськiй сiлъсъкiй радi дiтям-сиротаlчI та
дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, якj гrеребувають гriд опiкоЮ
(пiклуванням) i проlкив€tютъ на територii Борщагiвсъкоi територiа_гrъноi громади
(далi - ПорядОк) загrроВаджуетьСя з метОю здiйснення заходiв щодо реЪлiзацii
гарантiй соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвоъкого
пiклування, вiдповiдно до чинного законOдавства, надання соцiалъноi допомоги
дiтям-сиротам та дiтям, шозбавленим батькiвоъкого гtiклування, якi перебувають
пiд опiкою (пiклуванням) та IIро}киваютъ на територii Борщагiвськоi
територiальноi громади.

7.2, ГIорядок регламентуе призначення та виIIлату соцiальноi допомоги
дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим батькiвоъкого гtiклування, якi перебувають
на облiку та гriд патронатом служби у справах ciM'i та дiтей Борща.i*ськоi
сiльськоi Ради (дiти пiд опiкою, пiклуванням, вихованцi з прийомних сiмей та
дитячих будинкiв сiмейного типу; сироти та позбавленi батькiвського пiклрання
- переселенцi).

1 .3, flогrомога призначаеться дiтям-оиротам та дiтям, rrозбавленим
батькiвсЬкогО пiклування, якi перебуваютъ на облiку та пiд 11атронатом служби усправаХ ciM'i та цiтеЙ БорщагiВськоi сiльськоi Ради Бучанського районуКиiвськоi областi (дiти гliд опiкою, шiклуванням, 

""*оuа"цi 
з прийомних сiмей та

дитячих будинкiв сiмейного типу; сироти та позбазленi батькiвоъкого
пiклув аннrI-переселенцi).

7,4, ffопомога в розмiрi 200 гривенъ на кожну дитину призначастъся на
один piK (з 1 сiчня по 31 грудня), починаючи з I квартаJIу 2021року,

7 .5. Щопомога призначаеться дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим
батъкiвського пiклування, якi перебувають на облiку та пiд патронатом служби усправаХ ciM'i та дiтеЙ БорщагiВськоi сiльськоi Ради Бучанського районукиiвськоi областi (дiти пiд опiкою, пiклуванням, вихованцi з прийомних сiмей та
дитячих будинкiв сiмейного типу; сироти там позбавленi батъкiвського
ПiКЛУВаННя - переселенцi) вiд дати взяття на первинний облiк до rтовнолiття.

7,6. Вiддiл освiти, щультури, молодi та споргу, на пiдставi документiв,
наданих слркбою у справах ciM'i та дiтей, формуе списки дiтей для призначення
ооцiальноi допомоги; на пiдставi документiв або повiдомленъ, якi надiйшли,
коригуе стан справ наказами, припиняючи або rrризначаючи соцiа.гtьну допомогу
дlтям зазначеноi категорii з rrершого числа наступнOго мiсяця Для виплати
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допомоги дiтям, якi маютъ вiдповiдниЙ статус, вiддiл освiти, культури, молодi та
спорту) використовуе наступнi докумеIIти:

списки дiтеЙ-СиРiт та дiтеЙ, позбавлених батькiвського пiклування, якi
перебувають на первинному облiку у слркбi у сгIравах ciM'i та дiтей
Борщагiвсъкоi сiльськоi ради Бучанського рйону Киiвськоi, областi;

данi гlро дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якi
Iтроживаютъ у гrрийомних сiм'ях та дитячих будинках сiмейного типу.

7,7. Виплата Щопомоги здiйснюеться вiддiлом освiти, куJътури, молодi та
clio}Try поквартаJIьно За рахунOк коштiв, передбачених у мiсцевому бюркетi на
вiдповiдний piK.

7.8, ,Цогlомога для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвсъкого
пiклування, надасться в розмiрi 200 гривень щомiсяця.

7.9, Вигlлата,Щопомоги припиняетъся у наступних вигIадках:
зняття З первинного облiку дитини у слухсбi у справах ciM'i та дiтеЙ

Борщагiвськоi сiльськоi ради Бl"rанського рйону Киiвоькоi областi, в тому
числi у разi змiни поотiйного мiсця проживання дитини,

наIтравлення дитини до закладу iнтернатного типу на повне держаtsне
забезпечення;

виповнення IIовнолiтгя дитини;
у виIтадку cMepTi дитини,

ШП. ШОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ стиtIЕндII
ГОЛОВи Борщч.iвськоi сiльськоi ради Бучанського району Киi'вськоi областi
УЧНЯМ (Студепrrам) сиротам та rrозбавленим батькiвського пiклування, якi
НаВЧаються у закладах вищоI освiти Украiни I_П та III_IV piBHiB
акредитацii, мiсце проживання яких заресстрованО На ТеРI[ГОРiТ
Борщчriвськоi територiальноi громади

8.1. Стипендiя голови Борщагiвоькоi сiльсъкоi ради Бучанського району
Киiвськоi областi у,rням (студентам) сиротам та позбавлениМ баТЬКiВСЬКОГО
ПiКЛУВання, якi навчаються у закJIадах вищоi освiти Украiни I-II та III-IV piBHiB
аIФедитацii i постiйнО проживrlютъ на територii Борщагiвсъкоi територiальноi
ГРОМаДИ (далi * Порядок), запроваджуеться з метою сщриJIння прсдов}кенню
НаВЧrIННrI в закJIадах вищоi освiти дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського
ГliКЛУВаНня, якi перебуваrотъ пiд опiкою (пiклуванням) та поотiйно прожив€}ють
На .ТеРИторii Борщагiвсъкоi територiалъноi громади (що пiдтверджуеться
ДОВlДКОЮ та кпопотанням про призначення стипендii за мiсцем проживання
ОСОбИ), СТимулюв€}ння кращих учнiв (студентiв) зазначених категорiй за лобрi та
ВiДМiННi Успiхи у навчаннi, а також забезшеченнrI соцiального з€lхисту
ма"гlозабезпечеЕих верств населення та надання матерiальноi пiдтримки
тчшIановитiй та обдарованiй молодi.
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8,2, Порядок регламентуе призначення та виплату стипендii голови
Борщагiвоькоi сiлъськоi Ради Бучаноького району Киi,вськоi областi 1лrням
(стулентам) сиротам та позбавленим батъкiвського пiклування, якi навчаютъся
на денному вiддiленнi у закJIадах вищоi освiти Украiни I-II та III_Ш piBHiB
акредитацii, встигають з ycix предметiв, гlостiйно проживають на територii
БорщагiвськОi ТеРИТОРiальноi грOмади (що пiдтверджусться довiдкою та
кJIопотанням шро гц)изначеннrI стиIIендii за мiоцем прохивання особи ), в мех(ах
витрат, передбаченргх на цi цiлi Програмою,

8.3. Стипендiя призначасться на навчалъний piK, з 1 вересня потоtIного
року ДО 31 СеРПЕЯ НаСтУtIного року, учням (студентам) сиротам та rIням
(студентам), позбавленим батъкiвського пiклування, якi навчаються на денному
вiддiленнi в закладах вищоi освiти Украiни I-II та III_Ш piBHiB акредитацii,
встигають з ycix предметiв, постiйно lrроживаютъ Еа територiТ Борщагiвськоi
територiальноi цромади (що пiдтверлжуетъся довiдкою та кJIопотанням шро
цризначення стипендii органу мiсцевого самоврядування за мiсцем про)lсиваншI
особи), в межах витрат, гrередбачених на цi цiлi Програмою.

8.4. Щля признаIIення стишендii ученъ (студент), який мас вiдповiдний
статус, до 0]. х(овтня подае до вiддiлу соцiалъного захисту довiдку з мiсця
навчання

Зведенi сшиски 5r'THiB (студентiв) сирiт та шозбавлених батькiвського
пiклування вiддiл соцiалъного захисту перодае до вiддiлу освiти, кулътури,
молодi та спорту до 10 жовтня.

8.5. Вiддiл освiти, кулътури, молодi та апорту на пiдставi поданих
документiв, cBoiM наказом призначас Стигrенлirо уrням (стулентам) сиротам та
позбавленим батькiвського пiклування, якi навчаються на денному вiддiленнi у
вищих навчаJIъних закладах Украiни I-II та III-IV piBHiB акредитацii, встигають з
ycix предметiв, мiсце проживаннjI яких заресстровано в населених пунктах
Борща.iuськоi сiлъсъкоi територiальноi, громади Буrанського району Киiвоькоi
облаотi, в межах витрат, передбачених на цi цiлi Програмою.

8,б. У випадку, колИ встуП у закJIаД вищоi освiти вiдбувся пiсля видання
основЕого наказу вiддiлу оовiти, культури, молодi та спортУ щодо призначеннJI
отипендii, абО докуменТи поданО не свосчасно, вiддiл освiти, культури, молодi та
спорту коригуе стан сшрав наказами, призначаючи стипендiю заявнику з
першогО числа наступнОго мiсяцЯ пiслЯ поданнrI ним зазначених документiв,

8.7. Виплата стипендii здiйснюстъся вiддiлом оQвiти, культури, молодi та
спорту поквартально за рахунок коштiв, передбачених у мiсцевому бтодхсетi на
вtдповiдний pik.
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8,8. Стипендiя надаеться у наступних розмiрах:
учням (стулентам) заклалiв вищоi освiти I-II piBHiB акредитацii у

розмiрi 250 гривень щомiсяця;
учням (студентам) закладiв вищоi освiти III-ry piBHiB акредитацii у

розмiрi 400 гривень щомiсяця,
уLIЕям(студентам)вiдмiнникам призначаеться стипендiя, збiльшена на

50о/о: за навчання У закладах Вищоi освiти I-II piBHiB акредитацii у розмiрi 375
гривень щомiсяця; за навчання у закJIадах вищоi оовiти III_Ш piBHiB
акредитацii у розмiрi 600 гривень щомiсяця,

Щля одержання пiдвищеноi стигrендii до перелiчених вище документiв
додаеться ксерокопiя залiковоi книжки.

8.9. Виплата стипендii гrрипиняеться у наступних випадках:
вiдрахуваншI учнЯ (сrуденrа) iз заклалу вищоi освiти;
завершеннlI нч}вчання;

змiнИ постiйногО мiсцЯ проживаннЯ дитини (виiзду з територii
Борщагiвськоi сiльсъкоi територiальноi громади Буrанського району Киiвськоi
областi);

змiни постiйного мiсця проживання (гrереiзд за MerTti громади);
у випадку cMepTi у{ня (стулента).

IX. Реалiзачiя, координацiя та контроль за ходом виконання Програми

реалiзацiя та косрдинацiя за ходом виконання Програми покJIадаютъся на
вiддiл освiти, культури, молодi та спорту БорщiгiJсъкоi сiльськоi, Ради
Буланського рйону Киiвоъкоi областi.

заходи Програми також реалiзуються структурними пiдроздiлами
Борщагiвськоi сiльськоi ради, iншими пiдгrриемствами, установами та
органiзацiями незалежно вiд форми власностi.

сiльський го Олесь КУДРИК
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