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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Боратинська сільська рада  

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

Конституції України ст.47, та інші 

законодавчо нормативні –акти. 

 

 

 

3. Розробник Програми Служба у справах дітей, сім’ї та 

соціального захисту населення 

4. Співрозробники Програми Виконавчий комітет сільської ради 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет сільської ради 

6. Учасники Програми Виконавчий комітет сільської ради, 

служба у справах дітей, сім’ї та 

соціального захисту населення 

7. Термін реалізації Програми 2021 – 2023 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Державний бюджет, обласний 

бюджет, місцевий бюджет 

сільської ради 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього, 

у тому числі: 

  

2 808 501 

1) коштів державного бюджету                      1 158 501 

2) коштів обласного бюджету 800 000 

3) коштів місцевого бюджету 850 000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

      Сільську цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа на 2021 – 

2023 роки (далі – Програма) розроблено службою у справах дітей 

облдержадміністрації на виконання Указу Президента України від 16 грудня 

2011 року № 1163/2011 з метою реалізації державної політики щодо 

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, і осіб з їх числа. 

       Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є стаття 47 

Конституції України, Житловий кодекс Української РСР, Закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд 

соціального призначення», «Про охорону дитинства»; Указ Президента України 

«Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»; постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Про деякі питання 

реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», від 

24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини». 

      Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на квартирному обліку в сільській раді,  станом на 

01 січня 2021 року становить 11 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа. 

       На даний час під опікою, піклуванням перебуває 15 дітей.7 дітей.  

       На території сільської ради діє два дитячих будинки сімейного типу, в 

якому виховується 13 дітей-вихованців. Значна частина житла, що належить 

дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування на праві 

власності або користування, потребує проведення ремонтних робіт. 

       Разом з тим, можливості місцевих бюджетів є досить обмеженими 

порівняно із потребами соціальної сфери, у звʼязку з чим є необхідність 

виділення субвенції з обласного бюджету з метою спів фінансування витрат, 

пов’язаних із формуванням фонду соціального житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також проведення 

капітального ремонту житла, яке належить зазначеним категоріям дітей/осіб на 

праві власності.  

      Програма передбачає вжиття заходів із забезпечення дотримання житлових 

прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа. 



 

 

ІІІ. Мета Програми 

        

      Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних 

завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.  

       Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на упорядкування 

житла, що належить їм на праві власності та на позачергове забезбечення 

упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у 

відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, 

прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також 

після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах,  строкової 

служби у Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі. 

 

ІV. Шляхи і засоби реалізації положень Програми 

 

Вирішення житлової проблеми осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, можливо через: 

- ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у 

власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

- реконструкцію існуючих жилих будинків, а також переобладнання 

нежилих будинків у жилі; 

- вивчення потреби у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом; 

- ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла; 

         -вжиття заходів щодо постановки дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, у яких відсутнє житло 

або воно перебуває у непридатному стані, на квартирний облік (облік громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов) та соціальний квартирний облік; 

         - формування житлового фонду соціального призначення для 

забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

та осіб з їх числа. 

Програма розрахована на 2021-2023 роки. 

 



 

 

V. Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми 

      Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

сільського бюджету, та на умовах співфінансування з державного та обласного 

бюджету згідно наданних пропозицій. Також можуть залучатись кошти з інших 

джерел, відповідно до чинного законодавства. 

      Фінансування видатків за напрямами Програми здійснюється з відповідних 

бюджетів в межах фінансових можливостей. 

      У разі надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, 

будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, 

соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, а 

також субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, прийняття рішень щодо визначення 

напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію, здійснює житлова 

комісія Боратинської сільської ради. 

      Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання або 

упорядкування житла, є: 

      кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з 

їх числа, які повернуться з інтернатних, навчальних закладів, від 

піклувальників, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу за період 

виконання Програми та у яких відсутнє житло або перебуває у непридатному 

для проживання стані,  

      прогнозовані показники опосередкованої вартості спорудження житла, які 

визначаються Мінрегіоном на відповідний період згідно з Порядком 

визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження 

житла за регіонами України, затвердженим наказом Державного комітету 

України з будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 року № 174, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції 12 жовтня 2005 року за № 1185/11465. 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Усього 

витрат на 

вико-нання 

про-грами 

У тому числі за роками 

2021 2022 2023 

тис. гривень 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

2 808 501 836 167 986 167 986 167 



Сільський  бюджет 850 000 250 000 300 000 300 000 

Обласний бюджет 800 000 200 000 300 000 300 000 

Державний бюджет 1 158 501 386 167 386 167 386 167 

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

        Координацію із виконання Програми здійснює  виконавчий комітет 

сільської ради. 

         Контроль за станом  дотримання житлових прав  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, цільовим та 

ефективним використанням коштів субвенції здійснює  виконком сільської  

ради. 

Відповідальний виконавець щорічно інформує сільську раду про хід 

виконання даної програми. 

   У разі необхідності внесення змін на протязі терміну виконання 

Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та 

вносить їх на розгляд сесії сільської ради. 

    

VIІ. Очікувані  результати 

виконання сільської  цільової соціальної Програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 

числа на 2021-2023 роки 

 

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності  

(пріоритетні завдання) 

Очікуваний результат 

1. Ведення обліку нерухомого майна, право 

власності на яке мають діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського 

піклування 

Забезпечення збереження житла, 

що є власністю дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

2. Вивчення технічного стану житлових 

приміщень, що знаходяться у власності 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування   

Проведення обстеження стану 

житлових приміщень, що 

знаходяться у власності дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 

оцінки   вартості 

упоряджувальних робіт з 

урахуванням встановлених 

санітарних і технічних вимог, 

складання проектно-кошторисної 

документації на  проведення 

таких робіт з урахуванням 

встановлених санітарних і 

технічних вимог 



3. Упорядкування житла, що знаходиться у 

власності дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування   

Реконструкція чи капітальний 

ремонт житла, до якого будуть 

повертатись діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського 

піклування,  після завершення 

перебування у відповідних 

закладах для таких дітей, 

дитячому будинку сімейного 

типу, прийомній сім’ї або після 

завершення терміну піклування 

над такими дітьми 

4. Вивчення потреб у забезпеченні дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх 

числа  упорядкованим соціальним 

житлом 

Визначення потреб у забезпеченні 

соціальним житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа, 

формування бюджетних намірів 

для вирішення цього питання 

   

5. 

Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та 

осіб з їх числа, які мають право на 

отримання житла із житлового фонду 

соціального призначення 

Вирішення питання про взяття 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у яких 

відсутнє житло, або якщо 

повернення до нього неможливе, 

на облік громадян, які мають 

право на отримання соціального 

житла 

6. Формування житлового фонду 

соціального призначення для 

забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та 

осіб з їх числа 

Забезпечення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа 

впорядкованим соціальним 

житлом 

7. Захист житлових та майнових прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Запобігання незаконному 

відчуженню житла, право 

власності чи право користування 

яким мають діти-сироти чи діти, 

позбавлені батьківського 

піклування 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


