Про внесення змін до рішення
міської ради від 28.01.2016р. №
19-3 «Про Програму «Освіта
міста Івано-Франківська. 20162020 роки»
З метою дотримання Постанови Кабінету Міністрів України від 25
серпня 2005 року № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової
допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після
досягнення 18-річного віку» (із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ від 29.03.2006р. № 381, від 26.04.2007р. № 655, від 09.04.2008р. № 318, від
05.03.2009р. № 175, від 11.08.2010р. № 703, від 02.03.2011р. № 173, від
05.04.2012р. № 269, від 27.03.2013р. № 209, від 16.05.2014р. № 136, від
23.09.2015р. № 762) та наказу Міністерства освіти і науки України від
02.12.2013р.
№ 1686 «Про затвердження Інструкції про порядок
комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних
фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» (із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства освіти і науки України від 22.08.2017 р. № 1228) ІваноФранківська міська рада
в и р і ш и л а:
1.
Внести зміни до рішення міської ради від 28.01.2016р. «Про
Програму «Освіта міста Івано-Франківська. 2016-2020 роки», доповнивши
розділ ІХ «Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу»
пунктом 10. «Забезпечити отримання дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування, одноразової допомоги після
досягнення ними 18-річного віку» (Додаток 1); розділ Х «Науково-методична
робота та інформаційне забезпечення» пунктом 16. «Забезпечити заклади
загальної середньої освіти підручниками» (Додаток 2).
2.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови О.Левицького та голову постійної депутатської комісії міської ради з
питань гуманітарної політики М.Продан.
Міський голова

Руслан Марцінків

Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від ____________ № _______
Розділ ІХ
Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу
Мета: забезпечення державних соціальних стандартів утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування; дітей з сімей, що опинились в складних життєвих обставинах
Шляхи реалізації проекту:
№
за/п

Заходи

Відповідальні

Забезпечити
отримання
дітьми-сиротами
та
дітьми, Департамент
10. позбавленими батьківського піклування, одноразової допомоги
освіти та
після досягнення ними 18-річного віку
науки
Всього

Фінансове забезпечення (тис. грн.)

2018

2019

2020

45 250

54 300

57 920

45 250

54 300

57 920

Очікувані результати: надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування.

Секретар міської ради

Оксана Савчук

Додаток 2
до рішення сесії міської ради
від ____________ № _______
Розділ Х
Науково-методична робота та інформаційне забезпечення
Мета: якісне інформаційне забезпечення освітнього процесу.
Шляхи реалізації проекту:
№
за/п

Заходи

Забезпечити заклади
16. підручниками

загальної

Всього

Відповідальні

середньої

освіти Департамент
освіти та
науки

Фінансове забезпечення (грн.)

2018

2019

2020

1 600 000

550 000

650 000

1 600 000

550 000

650 000

Очікувані результати: 100 % забезпечення підручниками учнів 1-9-х класів закладів загальної середньої освіти.

Секретар міської ради

Оксана Савчук

