
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від  «_____»   ______________  2017 року          №  _______ 

 

Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради  

«Про затвердження Програми забезпечення 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 

на 2017-2020 роки» 

 

 Керуючись   ст.  140,  146   Конституції  України,  підпунктом 4 п. "б" 

ст. 34, ст. 52 Закону України "Про місцеве саморядування в Україні", Указом 

Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 "Про питання 

щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні",  з   метою   захисту  

житлових та майнових прав малолітніх та  неповнолітніх дітей виконавчий 

комітет Кіровоградської міської ради 

 

                                                         В И Р І Ш И В: 

 

  

 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради "Про 

затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2017-2020 роки", що 

додається. 

 

 2. Службі у справах дітей забезпечити внесення даного проекту 

рішення на розгляд міської ради. 

 

          3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на                     

заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради 

Дзюбу Н. Є. 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
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ПОГОДЖЕНО 

       Рішення виконавчого комітету 

       Кіровоградської міської ради 

"___" _________ 2017 № ____ 

 

        Проект  

 

     У К Р А Ї Н А                      

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

           

від «___»__________ 2017 року      № _______ 

 

Про затвердження Програми забезпечення 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 

на 2017-2020 роки 

 

 Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26            

Закону України "Про місцеве саморядування в Україні", статтею 33 Закону 

України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей – сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування",  підпунктом  

12 (4) пункту 8 статті 11 Закону України  "Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо  переміщених  осіб"  зі  змінами,  Указом  Президента України 

від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення 

реалізації прав дітей в Україні", розпорядженням голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 25 травня 2016 року № 223-р "Про 

заходи щодо забезпечення реалізації в області житлових та майнових прав 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 

період до 2018 року",  Кіровоградська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2017-2020 роки, що 

додається. 

 2. Включити Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2017 - 2020 роки до 

складу Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 

2015 рік та основних напрямів на 2016 і 2017 роки. 
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту та 

молодіжної політики та заступника міського голови  з питань діяльності 

виконавчих органів ради Дзюбу Н. Є. 

 

 

Міський голова        А. Райкович 
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        ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення Кіровоградської 

        міської ради 

        "___"_______ 2017    

        № _______  

     

 

 

 

 

 

Програма 
забезпечення  житлом дітей- 

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа на 2017 - 2020 роки 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кропивницький – 2017 

 

 

 



  

 

І. Загальні положення 

 
Програма забезпечення житлом дітей-сиріт дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа на 2016-2020 роки (далі – Програма) 

розроблена на підставі законів України "Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" зі змінами, "Про основи 

соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей", Указу 

Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 "Про питання 

щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні". 

 

ІІ. Визначення проблеми 

 

Рівень захисту прав дитини є одним з визначених критеріїв оцінки 

становища в гуманітарній сфері будь-якої держави, адже діти – гарант 

самозабезпечення й поступу нації. 

Незважаючи на активізацію зусиль держави щодо поліпшення 

становища підростаючого покоління, створення умов для його гармонійного 

розвитку, в місті щороку присутня стійка тенденція соціального посиротіння 

дітей. 

Переважна більшість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, особливо тих, що виховувались в інтернатних закладах, після 

закінчення навчання і виходу в самостійне життя мають проблеми, пов'язані 

не лише з пошуком роботи, організацією побуту, але і відсутністю житла. 

Станом на 01.09.2016 року на обліку в службі у справах дітей 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради знаходиться 380 дітей 

зазначеної категорії, із них: мають житло на праві власності – 67, мають 

житло на праві користування – 217, не мають житла – 67. На обліку в 

Кіровоградському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді перебуває 390 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, із них: мають житло на праві власності – 68, мають 

житло на праві користування –  107, не мають житла – 110, відомості 

стосовно наявності (відсутності) житла встановлюються – 105. 

Відповідно до статті 39 Житлового кодексу Української РСР, діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа 

беруться відповідними органами місцевого саморядування на облік 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх 

походження або проживання до влаштування в сім'ї громадян, заклади для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з 

їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного 

раніше приміщення. 

 

 



  

 

 

2 

 

 В місті працює соціальний гуртожиток для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа віком від 15 до 23 

років, який розрахований на 40 осіб. Цього недостатньо для задоволення 

потреб у житлі дітей даної категорії та осіб з їх числа.  

Серед осіб, які потребують поліпшення житлових умов, першою з осіб із 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є особа, 

яка перебуває в черзі з 1992 року. Станом на 15 березня 2017 року на 

квартирному обліку перебуває 214 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Залишається проблема забезпечення житлом громадян після закінчення 

терміну перебування у прийомних сім"ях та у дитячих будинках сімейного 

типу.  

Відсутність реальних можливостей у дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа мати житло  є перепоною для 

повноцінного, гармонійного розвитку особистості, загострює соціальну 

напругу у суспільстві. 
 

ІІІ. Визначення мети Програми 
 

Метою Програми є реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа на отримання житла. 
 

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, 

джерела фінансування 
 

Програму планується реалізовувати шляхом: 

забезпечення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа,  які потребують поліпшення житлових умов; 

позачергове забезпечення житлом з житлового фонду соціального 

призначення осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в прийомні 

сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, будинки дитини, школи-інтернати, не 

мали впорядкованого житла чи вселення їх в приміщення, яке зберігалося за 

ними на праві користування, неможливе; 

проведення інформаційної кампанії, розповсюдження соціальної 

реклами щодо виховання у громади милосердного ставлення до дітей, які 

втратили батьків. 

 

Питання фінасування Програми здійснюється за рахунок коштів: 

міського бюджету у сумі 850 тис. грн. у 2017 році (основний 

розпорядник коштів – управляння капітального будівництва Кіровоградської 

міської ради).  
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Реалізація Програми може здійснюватись протягом 2017 - 2020 років 

шляхом формування житлового фонду соціального призначення за рахунок 

коштів міського бюджету, передбачених на придбання житла, проведення 

переобладнання і реконструкції під  житло нежитлових приміщень, ремонту 

житлових приміщень. 
 

V.Перелік завдань Програми 
 

Основними пріоритетними завданнями Програми є: 
 

визначення реальної потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа в отриманні житла; 

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа; 

збереження житла, яке на праві власності або праві користування 

належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. 
 

VІ. Заходи щодо реалізації Програми 
 

1. Проводити моніторінг наявності житла у дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 
 

Служба у справах дітей, міський центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
 

Протягом 2017 – 2020 років 
 

2.  Перевіряти стан збереження житлових приміщень, які належать на 

праві користування або власності дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, особам з їх числа 
 

Служба у справах дітей, міський центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
 

Протягом 2017  - 2020 років 

 

3. Забезпечувати ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 
 

Служба у справах дітей  

 

Протягом 2017-2020 років 
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4. Забезпечувати своєчасне призначення опікуна над житлом та майном, 

що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування  
 

Служба у справах дітей  
 

Протягом 2017-2020 років 
 

5. Здійснювати заходи щодо набуття дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, права спадщини на житло за 

законом та заповітом 
 

Служба у справах дітей, управління освіти, 

відділ сім'ї та молоді 
 

Протягом 2017-2020 років 
 

6. Моніторити наявність житла, що знаходиться у комунальній власності 

територіальної громади міста  
 

Головне управління житлово-комунального 

господарства, відділ ведення обліку житла  
 

Протягом 2017-2020 років 
 

7. Ініціювати визначення вільного житла у законному порядку 

безхазяйним або відумерлим, з подальшою передачею його до житлового 

фонду соціального призначення 

 

Управління комунальної власності   
 

Протягом 2017-2020 років   

 

8. Забезпечити ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення 

житлових умов 
 

Відділ ведення обліку житла  
 

Протягом 2017-2020 років  
 

9. Здійснювати тимчасове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа до соціального гуртожитку  
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Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

 Протягом 2017-2020 років 
 

 

10. Забезпечити постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, після досягнення ними 16-річного віку  на облік  

осіб, які потребують поліпшення житлових умов  
 

Відділ ведення обліку житла, служба у справах 

дітей  
 

Протягом 2017-2020 років 
 

        11.  Сформувати фонд соціального житла 

 

Відділ ведення обліку житла, Головне 

управління житлово-комунального 

господарства, управління капітального 

будівництва, міський центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді 
 

  Протягом 2017-2020 років 

 

12. Опрацьовувати та вживати заходів щодо збільшення житлового 

фонду  та фонду соціального жила шляхом вивільнення незаконно займаного 

житла, проведення реконструкції існуючого житлового фонду та  

перепрофілювання нежитлових об'єктів в житлові приміщення 
 

Головне управління житлово-комунального 

господарства, управління комунальної 

власності, управління капітального 

будівництва, управління містобудування та 

архітектури 
 

Протягом 2017 -2020 років 
 

13. Проводити інформаційну та роз'яснювальну роботу серед дітей-сиріт, 

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

середніх, спеціальних та вищих навчальних закладів стосовно їх прав на 

забезпечення  житлом, шляхів розв'язання житлових проблем та інших 

послуг, що надаються міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 
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Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді 
 

Протягом 2017-2020 років 

 

14. Вишукати можливість забезпечення дитячого будинку сімейного 

типу, який  у  зв'язку зі  збройним конфліктом та тимчасовою окупацією 

міста Луганська переселився до м. Кропивницького, облаштованим житлом 

 

Відділ сім'ї та молоді, управління капітального 

будівництва, Головне управління житлово - 

комунального господарства, управління 

містобудування та архітектури,  фінансове 

управління  

 

          Протягом 2017 року 

 

 15. Вирішувати питання відселення вихованців після досягнення ними 

23-річного віку при закінченні терміну їх перебування у прийомних сім"ях та 

дитячих будинках сімейного типу 

 

     Відділ ведення обліку житла  

 

 Протягом 2017-2020 років 

 

16. Передбачити кошти у сумі 850 тис. грн при корегуванні міського 

бюджета на 2017 рік 

 

     Фінансове управління, управління економіки 

 

          2017 рік 

    

 

VІІ. Очікувані результати виконання Програми 

 
 

Виконання Програми дасть змогу: 

ефективно використовувати існуючий житловий фонд територіальної 

громади міста; 

забезпечити житлом дитячий будинок сімейного типу, що у зв'язку зі 

збройним конфліктом   та   тимчасовою  окупацією   міста  Луганська  

пересилився  до м. Кропивницького; 
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поліпшити соціально-побутові умови осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

 

 

 

Начальник служби 

у справах дітей        І. Сисак 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


