
 
 РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

8 сесія                                  VIІІ скликання 

РІШЕННЯ 

30 червня 2021 року                                                                                № 8-34/VІІІ 

 

Про надання грошової компенсації 

за придбання спортивної форми  

дітям-сиротам і дітям, позбавленим  

батьківського піклування, які навчаються у 

закладах загальної середньої освіти  

Руськополянської сільської ради 

 

 

Згідно з підпунктом 1 пункту «а» статті 32. Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», підпункту 5 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів 

України від 05.04.1994р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, 

соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування», з метою поліпшення виховання, навчання, соціального 

захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, Руськополянська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Порядок надання грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної 

середньої освіти Руськополянської сільської ради, за придбання спортивної форми 

(додаток 1). 

2. Установити розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної 

середньої освіти Руськополянської сільської ради, за придбання спортивної форми 

у сумі 1000,00 гривень на кожну дитину. 

3. Виконавчому комітету Руськополянської сільської ради здійснити виплату 

грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Руськополянської 

сільської ради (додаток 2) та надати опікунам (піклувальникам), відповідно 

встановленого розміру грошову компенсацію за придбання спортивної форми для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у 

закладах загальної середньої освіти Руськополянської сільської ради. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення та молодіжної політики та постійну комісію з питань бюджету, 

фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 

Сільський голова   Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 1 

до рішення сільської ради 

від 30.06.2021 № 8-34/VIІІ 

 

 

ПОРЯДОК 

надання грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей,  

позбавлених батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної 

середньої освіти Руськополянської сільської ради  

за придбання спортивної форми 

  
Цей Порядок визначає механізм надання грошової компенсації за придбання 

спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, 

які навчаються у закладах загальної середньої освіти Руськополянської сільської 

ради. 

Адміністрації закладів загальної середньої освіти Руськополянської сільської 

ради подають до відділу освіти, культури, молоді та спорту списки дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у даних закладах 

освіти територіальної громади. 

Законні представники дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Руськополянської 

сільської ради подають заяву на ім’я начальника відділу освіти, культури, молоді 

та спорту про надання грошової компенсації за придбання спортивної форми. 

У заяві зазначаються інформація про законного представника дитини 

(прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації проживання), дитину-сироту чи 

дитину, позбавлену батьківського піклування (прізвище, ім’я та по батькові, число, 

місяць, рік народження, статус), а також реквізити рахунку в уповноваженому 

банку, на який перераховується компенсація. 

До заяви додаються: 

- копія свідоцтва про народження (паспорта) дитини-сироти чи дитини, 

позбавленої батьківського піклування; 

- копія паспорта та персонального ідентифікаційного номера законного 

представника дитини; 

- реквізити рахунка в уповноваженому банку, на який перераховується 

компенсація; 

- документ, який підтверджує придбання спортивної форми (надати до 15 

серпня 2021 року до відділу освіти, культури, молоді та спорту). 



Грошова компенсації не може бути більше чим зазначено в п.2 даного 

рішення. 

Грошова компенсація на придбання спортивної форми дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної 

середньої освіти Руськополянської сільської ради виплачується один раз на рік. 

Контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів 

здійснюється в установленому законодавством порядку. 

 

 

Сільський голова         Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення сільської ради 

від 30.06.2021 № 8-34/VIІІ 

 

 

СПИСОК 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,  

які навчаються у закладах загальної середньої освіти  

Руськополянської сільської ради (2021 р.) 

 
№ 

з/

п 

П.І.П. Дата 

народження 

Статус Заклад освіти 

1.  Босенко Діана Сергіївна 07.02.2007 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Геронимівський ЗЗСО І-ІІІ ст 

2.  Макаренко Анастасія 

Олександрівна 

02.03.2009 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Геронимівський ЗЗСО І-ІІІ ст 

3.  Макаренко Євгеній 

Олександрович 

23.09.2007 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Геронимівський ЗЗСО І-ІІІ ст 

4.  Бугрій Сергій Олегович 06.04.2012 Дитина-

сирота 

Геронимівський ЗЗСО І-ІІІ ст 

5.  Бугрій Владислав 

Васильович 

03.08.2006 Дитина-

сирота 

Геронимівський ЗЗСО І-ІІІ ст 

6.  Хижняк Діана Сергіївна 09.01.2006 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Дубіївський ЗЗСО І-ІІІ ст 

7.  Хижняк Олексій 

Сергійович 

12.03.2008 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Дубіївський ЗЗСО І-ІІІ ст 

8.  Хижняк Вероніка Сергіївна 10.05.2009 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Дубіївський ЗЗСО І-ІІІ ст 

9.  Хижняк Назар Сергійович 21.09.2011 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Дубіївський ЗЗСО І-ІІІ ст 

10.  Ямковий Вячеслав 

Юрійович 

12.07.2005 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Руськополянський ЗЗСО І-ІІІ ст 

№1 

11.  Ямковий Дмитро Юрійович 06.05.2010 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Руськополянський ЗЗСО І-ІІІ ст 

№1 

12.  Ямковий Андрій Юрійович 15.07.2015 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Руськополянський ЗЗСО І-ІІІ ст 

№1 

13.  Кандасамі 

Богдан Наванітанович 

27.06.2013 Позбавлена 

батьківського 

Руськополянський ЗЗСО І-ІІІ ст 

№1 



піклування 

14.  Ткаченко Сергій 

Олексійович 

19.11.2005 Дитина-

сирота 

Руськополянський ЗЗСО І-ІІІ ст 

№1 

15.  Тонкопряд Владислав 

Євгенійович 

27.04.2010 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Руськополянський ЗЗСО І-ІІІ ст 

№1 

16.  Тонкопряд Євгеній 

Євгенійович 

11.08.2012 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Руськополянський ЗЗСО І-ІІІ ст 

№1 

17.  Ткачук Вікторія Сергіївна 19.09.2006 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Руськополянський ЗЗСО І-ІІІ ст 

№2 

18.  Шаповал Владислава 

Сергіївна 

07.10.2010 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Руськополянський ЗЗСО І-ІІІ ст 

№2 

19.  Панич Розана Вікторівна 26.05.2008 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Руськополянський ЗЗСО І-ІІІ ст 

№2 

20.  Панич Володимир 

Вікторович 

26.05.2008 Позбавлена 

батьківського 

піклування 

Руськополянський ЗЗСО І-ІІІ ст 

№2 

 

 
  

Сільський голова         Олег ГРИЦЕНКО 
 

 


