
     

                                          
 

 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята сесія восьмого скликання)  
Р І Ш Е Н Н Я   

 
 
18 серпня 2021 року 
 
Про затвердження Програми  виплати одноразової допомоги 
дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 
піклування, після досягнення 18-річного віку 
на 2022 – 2024 роки 
 

Розглянувши Програму виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і 

дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного 

віку на 2022 - 2024 роки, подану Управлінням освіти виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, відповідно 

до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про охорону 

дитинства», постанови Кабінету Міністрів України № 823 від 25 серпня 2005 

року «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-
сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-
річного віку» (зі змінами), з метою здійснення соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити Програму виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і 

дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного 

віку на 2022 - 2024 роки (додається). 
2. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника 

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Костенка М.В. 
3.  Контроль   за   виконанням  цього  рішення  покласти  на заступника   

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету 

та фінансів.                             
 
Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 
 



  
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення сесії міської ради 
від 18 серпня 2021 року 

«Про затвердження Програми виплати одноразової  допомоги 
 дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після 

досягнення 18-річного віку на 2022-2024 рік» 
 

Прийняття даного проекту рішення забезпечить надання одноразової 

матеріальної допомоги  дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, яким виповнилося 18 років на 2022-24 роки. 
Дане питання регулюється ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування», постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.08.2005 року №823 «Про затвердження Порядку надання 

одноразової матеріальної допомоги  дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку». 
Прийняття та впровадження даного рішення здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету. Розмір одноразової допомоги встановлюється 

відповідно до Постанови. 
 
 
Начальник Управління освіти                                Мирослав КОСТЕНКО 



 
                     

                    Додаток 
                                                             до рішення Лубенської міської ради 

                                   Лубенського району  
                                   Полтавської області 

                                   від 18 серпня 2021 року 
 
 

ПРОГРАМА 
виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку 
на 2022-2024 роки  

 
Паспорт програми 

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Лубенська міська рада Лубенського 

району Полтавської області 
2. Розробник Програми Управління освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської 

області 
3. Відповідальний виконавець 

Програми 
Управління освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської 

області  
4. Учасники Програми Управління освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, 
служба у справах дітей виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської 

області 
5. Термін реалізації Програми 2022 - 2024 роки 
6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 
Лубенської міської територіальної 

громади  
 
 І. Загальна частина 
 
      Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», Порядку 

надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим  
батьківського піклування, після досягнення   18-річного віку, затвердженого 

постановою    Кабінету   Міністрів   України   від   25  серпня  2005 р. № 823  
(зі змінами), забезпечується здійснення видатків з бюджету Лубенської 
міської територіальної громади для виплати одноразової допомоги. 

 
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання  

якої спрямована Програма 
 



   
 
Одним з першочергових завдань органів місцевого самоврядування є 

розвиток системи соціального захисту населення. 
У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають  

незахищені верстви населення. Зокрема, невідкладної підтримки потребують  
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після досягнення 

18-річного віку. 
ІІІ. Мета Програми 

 
Здійснення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. 
 

ІV. Перелік завдань і заходів  Програми, Порядку надання допомоги та їх 
результативні показники 

 
1. Основними завданнями та заходами Програми є: 
надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18- річного віку. 
Порядок надання допомоги: 

 - служба у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області складає списки дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яким у поточному році виповнюється 

18 років, та подає до Управління освіти виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області. 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 виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області включає таку дитину до 

зазначеного списку для отримання одноразової допомоги; 
 - виплата одноразової допомоги здійснюється у готівковій (грошовій) 
формі Управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області на підставі заяви, паспорта та 

ідентифікаційного коду отримувача цієї допомоги; 
         - повідомлення із зазначенням строку, протягом якого можна отримати 

одноразову допомогу, та адреси Управління освіти виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 
надсилається дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, 

службою у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області. 

 
 
 
 



 
 
Розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. 
У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги 

в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років. 
 Право на отримання одноразової допомоги для недієздатної особи має 

піклувальник, призначений в установленому порядку. 
У разі перебування особи, яка має право на отримання одноразової 

допомоги, в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань така 

допомога призначається і виплачується шляхом перерахування на відкритий 

у банку вкладний (депозитний) рахунок особи на підставі звернення 

адміністрації слідчого ізолятора або установи виконання покарань до 

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області за умови наявності інформації про 

дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, в єдиному 

електронному банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Вкладні (депозитні) рахунки на ім’я зазначених 

осіб відкриваються адміністрацією слідчого ізолятора або установи 

виконання покарань у банку в установленому законодавством порядку. 
 2. Результативні показники: 

Виконання Програми дасть можливість протягом 2022 – 2024 років 
забезпечити соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, після досягнення 18-річного віку. 
 

V. Фінансування 
 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів 
бюджету Лубенської міської, територіальної громади. 

При формуванні та внесенні змін до місцевого бюджету,  Управлінням 
освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області будуть вноситися пропозиції щодо фінансування заходів 

Програми згідно списків дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, яким у поточному році виповнюється 18 років, складених 

службою у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області. 
 
 
Секретар міської ради                                                Маргарита КОМАРОВА 
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