
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
п’ятдесят п’ятої сесії восьмого скликання

23.02.2023 м. Березань № 46

Про внесення змін до комплексної
Програми підтримки сім'ї та
забезпечення прав дітей „Щаслива
родина – успішна країна“

Відповідно до статті  26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в
Україні“,  пункту  35  Порядку провадження органами опіки та піклування
діяльності,  пов’язаної із захистом прав дитини,  затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від  24.09.2008  №  866  „Питання діяльності органів
опіки та піклування,  пов’язаної із захистом прав дитини“,  враховуючи
рекомендації постійної депутатської комісії міської ради з питань освіти,
культури, молоді та спорту, медицини, туризму, соціального захисту населення,
допомоги воїнам АТО, Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до комплексної Програми підтримки сім'ї та забезпечення
прав дітей  „Щаслива родина  –  успішна країна“,  затвердженої рішенням
Березанської міської ради від 22.12.2020 № 59-05-VIІІ, а саме:

- в розділі Х  „Заходи з реалізації Програми,  напрями діяльності“  пункт  2
„Забезпечення конституційних прав та законних інтересів дітей“  доповнити
підпунктом 2.24 (додаток 1);

-  розділ ХІ  „Ресурсне забезпечення Програми“  викласти у новій редакції
(додаток 2).

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань освіти,  культури,  молоді та спорту,  медицини,
туризму, соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО (Гуменюк В.А.)
і на першого заступника міського голови Хруля Р.Ф.

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО



1

Додаток 1

до рішення п’ятдесят п’ятої
сесії Березанської міської
ради восьмого скликання
скликання
23.02.2023 № 46

Х. Заходи з реалізації Програми, напрями діяльності

№
з/п

Перелік заходів програми Виконавці Термін
виконання

Орієнтований обсяг
фінансування, тис. грн

Всього:
тис. грн

Місцевий
бюджет
тис. грн

Інші
джерела
тис. грн

2. Забезпечення конституційних прав та законних інтересів дітей

2.24. Забезпечити відшкодування коштів на
оплату соціальних послуг/компенсацію
вартості соціальних послуг надавачам
соціальних послуг, які були залучені до їх
надання на договірній основі, зокрема
шляхом соціального замовлення, за
перебування, дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, в
закладі або установі (незалежно від форми
власності та підпорядкування), в яких
проживають діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування,
районного, міського (районного в місті),
сільського, селищного підпорядкування
(за потреби).

Фінансове управління
виконавчого комітету
Березанської міської
ради,
відділ бухгалтерського
обліку та
господарського
забезпечення апарату
Березанської міської
ради та її виконавчого
комітету.

2023 100,0 100,0
2024 100,0 100,0
2025 100,0 100,0

Секретар міської ради                                                                                                                                        Сергій ГУРА
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Додаток 2

до рішення п’ятдесят п’ятої
сесії Березанської міської
ради восьмого скликання
скликання
23.02.2023 № 46

ХІ.  Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми

У тому числі за роками: Усього витрат на виконання
програми:

2023 2024 2025
Обсяг ресурсів міського бюджету 1443,3 1507,2 1575,1 4525,6
Залучені кошти 4080 4890 5095 14065
Всього тис. грн 5523,3 6397,2 6670,1 18590,6

Секретар міської ради                                                                                                                                        Сергій ГУРА


