
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ 
ПРОЄКТ 

8 квітня 2021року                                        6 (позачергова) сесія VIII скликання 
 

Про внесення змін у рішення 2сесії VIIIскликання  
від 24 грудня 2020року «Про затвердження Програми  
добровільного страхування дітей від нещасних випадків  
протягом 2021року дітей з моменту народження, дошкільного   
та шкільного віку, Вороновицької територіальної громади 
 
 На виконання програми соціально - економічного розвитку 
Вороновицької  територіальної громади,  керуючись статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  
 

ВИРІШИЛА : 
 

1. Внести зміни у рішення 2 сесії VIII скликання від 24 грудня 202року 
«Про затвердження Програми добровільного страхування дітей від 
нещасних випадків протягом 2021року дітей з моменту народження, 
дошкільного та шкільного віку, Вороновицької територіальної громади» 
1.1. Пункт 1 викласти у наступній редакції : - затвердити «Програму 

добровільного страхування дітей Вороновицької територіальної 
громади у 2021році» (додається) 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування 
бюджету та цін (голова комісії - Якубовська О.В.).  

 
 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                        О.Г. КОВІНЬКО 
 
ВИКОНАВЕЦЬ : Тетяна ЛІЩУК 
 
ПОГОДЖЕНО : Надія МОРОЗ 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення 6 сесії  VIIIскликання 
Вороновицької селищної ради 
від 08 квітня  2021  

 
 

Cелищна програма 
добровільного страхування  

Вороновицької територіальної громади у2021році 
 
 
МЕТА 
      Програма розроблена з метою соціальної турботи за підростаючим 
поколінням жителів Вороновицької ТГ протягом 2021 року їх добровільне 
страхування від нещасних випадків (діти дошкільного та шкільного віку, які 
навчаються у дошкільних закладах та закладах загальної середньої освіти 
Вороновицької територіальної громади), за рахунок коштів місцевого 
бюджету. 
 Основою розроблення програми є Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), Бюджетний кодекс 
України.  
 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ 
      Основними завданнями є добровільне страхування від нещасних випадків 
дітей дошкільного та шкільного віку, які навчаються у дошкільних закладах 
та закладах загальної середньої освіти Вороновицької територіальної 
громади, протягом 2021року за рахунок коштів місцевого бюджету. 
 
ЗАХОДИ 
      Основними заходами програми є частковий соціальний захист 
підростаючого покоління шляхом добровільного страхування  від нещасних 
випадків. Здійснення ряду міроприємств задля досягнення визначеної мети. 
        
ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ: 
      Реалізація Програми здійснюватиметься у відповідності до Бюджетного 
Кодексу шляхом перерахування коштів з селищного бюджету в сумі 
123300,00гривень 
 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 
Забезпечення добровільного страхування дітей з дошкільного та шкільного 
віку, які навчаються у дошкільних закладах та закладах загальної середньої 
освіти Вороновицької територіальної громади. 
 
 
СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ                                І.В.НАГАЄВСЬКА 
 



ПАСПОРТ 
програми  

 
1.Назва: селищна Програма добровільного страхування дітей дошкільного та 
шкільного віку, які навчаються у дошкільних закладах та закладах загальної 
середньої освіти Вороновицької територіальної громади   
2.Підстава для розроблення :  соціально - економічний розвиток селища. 
3.Державний замовник або координатор : Вороновицька селищна рада. 
4.Мета: добровільне страхування дітей від нещасних випадків  протягом 
2021року Вороновицької територіальної громади. 
5.Термін дії: 2021рік. 
6.Загальні обсяги фінансування: місцевий бюджет . 
7.Очікувані результати:  забезпечення добровільного страхування дітей, які 
навчаються у дошкільних закладах та закладах загальної середньої освіти 
Вороновицької територіальної громади. 
8.Контроль за виконанням : покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного розвитку, планування бюджету та цін.  
 

ПЕРЕЛІК 
Заходів і завдань програми 

 
 

Найменування 
заходу 

 
 

 
Термін 

виконанн
я заходу 

 
 

Виконавець 

 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 

КПКВ
КМБ 
КЕКВ 

Сума, 
грн. 

Забезпечення 
добровільного 
страхування 
дітей, які 
навчаються у 
дошкільних 
закладах та 
закладах 
загальної 
середньої освіти 
Вороновицької 
територіальної 
громади 

Протяго
м 2021 
року 

Виконком 
селищної 
ради  

Місцевий бюджет  081324
2 
2730 

123300 
123300 
 

 
 
 
 

СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ                                І.В.НАГАЄВСЬКА 


