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Ініціатор розроблення 

Програми 

Корюківська міська рада 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документу 

органу виконавчої влади 

на основі яких розроблена 

Програма 

пункт16.6 наказу Міністерства соціальної політики України від 

06.11.2015 року № 1092 « Про затвердження рішення колегії 

Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015року  

«Про основні пріоритети державної політики у соціальній 

сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні»,рішення 

шостої  сесії сьомого скликання  Чернігівської обласної ради  

від 29.09.2016 року № 6-6/VІІ « Про обласну Програму із 

забезпеченням житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх  числа на 2016-2020 роки» 

Розробники Програми Виконавчий апарат Корюківської міської ради та її виконкому 
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Виконком Корюківської міської ради 

Учасники Програми Виконком Корюківської міської ради, Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради 

Термін реалізації 

Програми 

2018-2020 роки 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього, у тому числі 

 В межах наявних фінансових ресурсів 

 

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

Житлова проблема на сьогодні є однією з найгостріших соціальних 

проблем в Україні, в громаді зокрема. Незадовільний стан забезпечення житлом 

пільгових соціально незахищених категорій громадян вимагає вжиття заходів 

щодо створення сприятливих умов для залучення широких верств населення, 

держави, органів місцевого самоврядування до житлового будівництва. 

Відповідно до ст.33 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» від 13 січня 2005 року № 2342-ІVдіти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, після досягнення 18 років повинні бути 

забезпечені соціальним житлом до надання їм  благоустроєного житлового 

приміщення для постійного проживання. 

Середня норма забезпеченням житлом таких осіб становить 31,5 кв. 

метрів. За останні роки темпи забезпечення житлом не можуть задовольнити, 

оскільки на квартирному обліку в громаді  перебуває 11 дітей-сиріт та 50 дітей, 

позбавлених батьківського піклування. За останні п’ять років лише одній особі 

з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, рішенням виконкому 

Наумівської сільської ради було надано житло. 

Низький рівень забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування,  та осіб з їх числа залишається однією з 

найгостріших соціальних проблем.  

 



 

3. Мета Програми 

Основні Положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних 

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

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа: 

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

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- вивчення технічного стану житлових приміщень , що знаходиться у 

власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з 

подальшим проведенням відповідних ремонтних робіт; 

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

батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом; 

- формування житлового фонду соціального призначення для 

забезпечення  потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа. 

Метою Програми є забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування,  та осіб з їх числа, шляхом будівництва та придбання 

соціального житла за рахунок коштів міського  бюджету  та інших джерел. 

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядковане 

житло, що належить їм на праві власності, та на позачергове забезпечення 

соціальним житлом після завершення їх перебування в установах інтернатного 

типу, сім’ях піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних 

сім’ях, а також після завершення ними навчання у вищих та професійно-

технічних навчальних закладах, проходження строкової служби у Збройних 

Силах України та з інших причин. 

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки виконання Програми 

Розв’язати проблему можливо через:  

 будівництво та придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа; 

 вивчення питання щодо створення та забезпечення функціонування 

соціального гуртожитку; 

 збільшення обсягів фінансування Програми за рахунок інших джерел; 

 стимулювання інвестиційної діяльності у сфері будівництва; 

 залучення коштів підприємств, організацій та установ, зацікавлених у 

забезпеченні житлом своїх працівників, з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

 забезпечення гласності та прозорості реалізації Програми. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок міського бюджету та 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Обсяг фінансових ресурсів та заходи Програми уточнюється щороку під 

час складання проекту міського бюджету на  відповідний рік. 

 

 

 



5. Завдання, заходи реалізації Програми та результативні показники  

Програма розроблена  виконавчим апаратом Корюківської міської ради та 

її виконкому  і  спрямована на підтримку забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.  

Ресурсне забезпечення міської Програми із забезпечення житлом дітей-

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

визначається із наявних фінансових можливостей. 

Виконання Програми дасть змогу: 

 забезпечити житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, шляхом придбання (будівництва); 

 провести обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у 

власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та оцінку 

вартості опорядкованих робіт з урахуванням встановлених  санітарних і 

технічних вимог, скласти проектно-кошторисну документацію на проведення 

таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог; 

 реконструювати чи відремонтувати житло, до якого будуть 

повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з 

їх числа, після завершення перебування в інтернат них закладах, сім’ях 

піклувальників, дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, 

закінчення навчання у вищих та професійно-технічних навчальних закладах, 

строкової служби у Збройних Силах України та з інших причин; 

 визначити потребу в забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, сформувати 

бюджетні наміри для вирішення цього питання; 

 запобігти незаконному відчуженню житла, право власності на яке 

мають  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 

виконавцями, зазначеними у цій Програмі. 

Координація та контроль виконання Програми здійснюватиметься 

виконавчим комітетом Корюківської міської ради та Відділом освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради. 

 

 

Секретар міської ради                                                    С.О.Олійник 
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