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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми Програми 

Корюківська  міська рада 

2. Підстави для розробки 

Програми 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про охорону 

дитинства», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», «Про житловий 

фонд соціального призначення 

3. Розробник Програми  Виконавчий апарат міської ради  

4. Відповідальні виконавці Виконавчий комітет міської ради 

5. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

6. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Обласний бюджет, міський бюджет 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

в межах наявних фінансових ресурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ 

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 
 

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в Україні є одним із головних обов'язків держави та основним 

напрямом її правової політики.  

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути 

інтегровані у суспільство, у випадках, передбачених чинним законодавством, їм 

має бути забезпечено право на отримання житла. 

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, на 2021-2023 роки (далі - Програма) 

розроблена Корюківською міською радою з метою захисту житлових прав дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення належних 

побутових умов проживання, надання фінансової допомоги для ремонту та 

придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа за  місцем  походження  або  проживання, чи  за  місцем  обліку  

такої  дитини  як  внутрішньо  переміщеної  особи  у  разі  відсутності  у  неї 

житла після  закінчення (припинення) її  перебування  під  опікою, піклуванням, 

у прийомній сім’ї, дитячому  будинку  сімейного  типу, закладі  охорони 

здоров’я, освіти, іншому  закладі або  іншій установі. 

Одним з показників стану захисту прав дитини та її добробуту в державі є 

рівень забезпеченості житлом та майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Станом на 01.11.2020 р. по  Корюківській міській територіальній громаді 

на квартирному обліку перебуває 60 дітей–сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

Основними причинами відсутності житла у дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, є:  

- відсутність житла у батьків на момент позбавлення їх батьківських прав; 

- залишення дитини матір’ю в пологовому будинку;  

- відсутність постійного місця проживання батьків. 

Вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, дозволить молодим людям 

реалізувати і інші свої права, оскільки наявність житла - це міцний фундамент 

подальшої долі. 

                             

3. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Основною метою Програми є створення умов для реалізації державних 

гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа шляхом концентрації зусиль органів державної влади 

та місцевого самоврядування щодо забезпечення їх власним житлом або виплату 

грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення. 

4. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Запровадження та втілення ефективних форм підтримки дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за  місцем  походження  



або проживання, чи  за  місцем  обліку  такої  дитини  як  внутрішньо  переміщеної  

особи, щодо забезпечення житлом. 

 

5. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМИ  

 

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  є: 

 ведення обліку  нерухомого майна, що знаходиться у власності  

 (користуванні) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 вивчення технічного стану житлових приміщень, що  знаходяться у 

власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 надання допомоги у впорядкуванні житла, що знаходиться у власності 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, поновленні 

правовстановлюючих документів на зазначене житло; 

 запобігання незаконному відчуженню житла, на яке діти-сироти чи діти, 

позбавлені батьківського піклування, мають право власності чи право 

користування; 

 захист спадкових  прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування: контроль за своєчасним прийняттям  спадщини дітьми-

сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, надання 

матеріальної допомоги  в оформленні спадщини; 

 придбання житла та передача у власність дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування,  які завершили перебування в 

сім’ях опікунів, прийомних сім’ях,  закладах для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа; 

 проведення постійної методичної та інформаційно-роз’яснювальної 

роботи щодо захисту прав дітей. 

Дані шляхи дозволять дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, які вже мають житло, зберегти майно та отримати житло тим, хто 

ним не забезпечений. 

 

 

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
 

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у 

міському бюджеті на зазначені цілі на відповідний рік та за рахунок інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

Використання коштів проводиться на підставі кошторису та інших 

підтверджуючих документів. 

 

 

 

 



7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Реалізація Програми дасть змогу: 

- створити належні умови для соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа за  місцем  походження  

або проживання, чи  за  місцем  обліку  такої  дитини  як  внутрішньо  переміщеної  

особи  ; 

- забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб із їх числа за  місцем  походження  або проживання, чи  за  місцем  обліку  

такої  дитини  як  внутрішньо  переміщеної  особи  у  разі  відсутності  у  неї 

житла після  закінчення (припинення) її  перебування  під  опікою, піклуванням, 

у  прийомній сім’ї, дитячому  будинку  сімейного  типу, закладі  охорони 

здоров’я, освіти, іншому  закладі або  іншій  установі. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради        А. ПЛЮЩ 
 


