
 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

8 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2021 року                                     № ___-8-VIIІ 

 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про внесення змін до Програми «Діти 

України» Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021-2023 роки  

(із змінами), затвердженої рішенням 3 сесії 

Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області VIII скликання  від 

24 грудня 2020 року № 2/3-3-VIII 

 

Відповідно до статей 26, 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», обговоривши проєкт змін до Програми «Діти 

України» Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 3 сесії 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області VIII 

скликання від 24 грудня 2020 року № 2/3-3-VIII, із змінами, внесеними 

рішенням 6 сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області VIII скликання від  30 червня 2021 року № 1-6-VIIІ, сільська рада  

  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни до Програми «Діти України» Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021-2023 

роки (із змінами), затвердженої рішенням 3 сесії Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області VIII скликання від 24 грудня 2020 року 

№ 2/3-3-VIII: 

1.1.  Викласти додаток до Програми «Орієнтовний обсяг видатків 

управлінню освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області на реалізацію Програми «Діти України» 

у новій редакції. 

1.2.  У  пунктах 7.4. та 7.8. розділу VII «ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА 

ВИПЛАТИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ у Борщагівській сільській раді 

Бучанського району Київської області дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і 



проживають на території Борщагівської сільської територіальної громади» 

слова і цифри «200 гривень» замінити словами і цифрами «2 000 гривень». 

1.3.  Викласти пункт 8.8. розділу VIIІ «ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА 

ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЇ голови Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області учням/студентам-сиротам та позбавленим 

батьківського піклування, які навчаються у закладах вищої освіти України І-ІІ 

та ІІІ-ІV рівнів акредитації, місце проживання яких зареєстровано на території 

Борщагівської сільської територіальної громади» у редакції:  

«8.8. Стипендія надається у наступних розмірах: 

учням/студентам закладів вищої освіти І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації у 

розмірі 3 000 гривень щомісяця; 

учням/студентам-відмінникам призначається стипендія, збільшена на 50 

відсотків, у розмірі 4 500 гривень щомісяця.» 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань.  

 

 

 

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 

 

 



Підготовлено:               ______________    Л. Лахтадир 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення 8 сесії Борщагівської  

сільської ради VІІІ скликання  

від 24.12.2021р. № ____ -8-VІІІ  

 

Додаток  

до Програми «Діти України»  

 

Орієнтовний обсяг видатків управлінню освіти, культури, молоді та 

спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області на реалізацію Програми «Діти України» 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Обсяг видатків  

тис. грн. 

2021  2022 2023 

1.  П. 6.3.3. Здійснювати соціальну та матеріальну 

підтримку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, (виплата фінансової 

допомоги випускникам закладів освіти, надання 

матеріальної допомоги тощо) 

20,00 360,00 400,00 

2.  П. 6.3.8. Забезпечувати оздоровлення дітей та 

учнівської молоді, які постраждати внаслідок аварії 

на Чорнобильській АЕС, дітей переселенців, дітей-

учасників ООС 

1830,00 3000,00 3500,00 

3.  П.6.4.5. Забезпечити охоплення послугами 

відпочинку та оздоровлення, підвезення до цих 

закладів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з інвалідністю, дітей із соціально 

незахищених сімей, обдарованих дітей: переможців і 

призерів районних, обласних, республіканських, 

міжнародних олімпіад, конкурсу-захисту МАН, 

творчих конкурсів та спортивних змагань. 

4.  П.6.3.10.Здійснювати виплату соціальної допомоги 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, які перебувають під опікою 

(піклуванням), і проживають на території 

Борщагівської сільської територіальної громади, та 

вжити заходів щодо страхування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

110,00 100,00 120,00 

5.  П.6.3.11. Здійснювати виплати стипендій голови 

Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області учням (студентам) сиротам та 

позбавленим батьківського піклування, які 

навчаються у закладах вищої освіти України І-ІІ та 

ІІІ-ІV рівнів акредитації, місце проживання яких 

зареєстровано на території Борщагівської 

територіальної громади 

42,00 140,00 180,00 

 Всього 2002,00 3600,00 4200,00 

 

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 


