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Програма  
надання одноразової допомоги дітям - сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, на  території Бориславської територіальної громади на 2021-2024 роки

І. Загальні положення
З метою надання державної соціальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років передбачено здійснення виплати одноразової допомоги.
Нормативно – правовою базою надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, є Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 „Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку”.

ІІ. Мета і завдання Програми
Програму надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років, розроблено з метою соціально-правового захисту дітей даної категорії.
Завдання Програми:
- виплата одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років;
- створення банку даних про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років в єдиній інформаційно-аналітичній системі „Діти”.

ІІІ. Реалізація Програми
Програма надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років, на 2021-2024 роки передбачає реалізацію першочергових заходів, спрямованих на забезпечення виплати одноразової грошової допомоги особам даної категорії. 
3.1.Служба у справах дітей складає списки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у поточному році виповнюється 18 років, за місцем знаходження обліково-статистичних карток таких дітей, і подає у відділ освіти. У списках зазначається прізвище, ім'я, по батькові дитини, число, місяць, рік народження, постійне місце проживання.
У разі переміщення 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, служба у справах дітей за місцем її виявлення включає таку дитину до зазначеного списку для отримання одноразової допомоги.
3.2. Службою у справах дітей надсилається дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування повідомлення із зазначенням строку, протягом якого можна отримати одноразову допомогу та адреса відділу освіти. 





3.3. У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в установлений строк вона може бути виплачена впродовж трьох років.
3.4.Право на отримання одноразової допомоги для недієздатної особи має піклувальник, призначений в установленому порядку.

IV. Очікувані результати виконання програми
Виконання Програми дасть змогу  провести  виплати  одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким впродовж 2021, 2022, 2023, 2024 років  виповниться 18 років.

V. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету. Виплата одноразової допомоги здійснюється відділом освіти на підставі заяви та паспорта отримувача цієї допомоги.







































ПАСПОРТ
Програми надання одноразової допомоги дітям - сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, на  території Бориславської територіальної громади на 2021-2024 роки

1.
Назва Програми
Програма надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років, на території  Бориславської територіальної громади на 2021– 2024 роки
2.
Ініціатор розроблення Програми
Відділ освіти Бориславської міської ради
3.
Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
Закон України „Про охорону дитинства”, постанова Кабінету Міністрів України №823 від 25 серпня 2005 р. „Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку”
4.
Розробник Програми
Відділ освіти Бориславської міської ради
5.
Відповідальний виконавець Програми
Відділ освіти Бориславської міської ради
6.
Учасники Програми
Бориславська міська рада, відділ освіти Бориславської міської ради, служба у справах дітей Бориславської міської ради
7.
Дія Програми
Дія Програми поширюється на території Бориславської територіальної громади
8.
Термін реалізації Програми 
І етап   -  2021 рік 
ІІ етап  -  2022 рік
ІІІ етап - 2023 рік
ІV етап  - 2024 рік
9.
Перелік бюджетів, задіяних у реалізації програми
Місцевий бюджет
10.
Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 
З розрахунку 1810 грн на особу згідно поданих документів
10.1.
Джерела фінансування Програми
Місцевий бюджет



Керуючий справами виконкому                                                 Ігор КОБИЛЕЦЬКИЙ


