
 

 

ПРОЄКТ №1401 

                      Доопрацьовано 08.12.2022 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «______» ______________2022 року      № ______ 

 
Про внесення змін до рішення 
Кропивницької міської ради                                
від 25 листопада 2021 року № 939 
«Про затвердження Програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа на 
2022-2024 роки» 

 

Керуючись  статтями 140, 144  Конституції України, пунктом 22            

статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради                                                              

від 25 листопада 2021 року № 939 «Про затвердження Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки» та пункт 8 розділу І 

Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки (далі – Програма), таблицю 

«Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми» розділу VI 

Програми,  додаток 1 до Програми та пункт 11 додатка 2 до Програми 

викласти у новій редакції згідно з додатком. 

 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Тимоховська 35 83 33    

  



 

 

  Додаток  

         до рішення Кропивницької міської ради  

         «___» ________2022 року № ___ 
 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, в тому 
числі: 
з державного бюджету за 
кошти субвенції 

5467640,0 грн, у тому числі: 
 
 
 
на 2022 рік – 0,0 грн 
на 2023 рік –1093520,0 грн 
на 2024 рік –1093520,0 грн 
 

 з бюджету  
Кропивницької міської 
територіальної громади 

на 2022 рік – 0,0 грн 
на 2023 рік – 1640300,0 грн 
на 2024 рік – 1640300,0 грн 

 

VІ. ПРОГНОЗОВАНІ ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА 

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми: 
 

Фінансовий ресурс, який 

пропонується залучити на 

виконання Програми, а саме: 

Загальний 
обсяг 
фінансування 
грн 

у тому числі: 

2022  

рік 

2023 

рік 

2024  

рік 

виплата грошової 

компенсації за належні 

для отримання житлові 

приміщення для дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, осіб з їх 

числа: 

5467640,0  0,0 2733820,0 2733820,0 

кошти 

Кропивницької 

міської 

територіальної 

громади 

3280600,0    0,0 1640300,0 1640300,0 

кошти субвенції з 

державного бюджету  

2187040,0  1093520,0 1093520,0 

інші джерела - - - - 
 



 

 

 

Додаток 1 

до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки 

 

Показники орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідних  для виконання Програми, джерела фінансування: 
 

 
Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на  виконання Програми 

 
2022 рік 

 
2023 рік 

 
2024 рік 

Всього Результат 

впровадження 

Усього грн: 0,0 2733820,0 2733820,0 5467640,0   
Забезпечення 
житлом дітей-
сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, осіб з 
їх числа. 

у тому числі:     

бюджет Кропивницької міської 
територіальної громади 

0,0 1640300,0 1640300,0 3280600,0   

кошти субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
проєктні, 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 

 
 

0,0 

 
 

1093520,0 

 
 

1093520,0 

 

 

2187040,0 

інші джерела - - - - 

 

* обсяги фінансування цієї Програми можуть уточнятися при затвердженні міського бюджету на відповідні роки 
 

 

Начальник управління з питань захисту прав дітей                                               Тетяна ТИМОХОВСЬКА 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки 

 

Заходи щодо реалізації Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського    піклування, 

та осіб з їх числа на 2022-2024 роки 

 

№ з/ п  
Заходи Програми 

 
Виконавці 

Строк 

виконання 

заходів 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 
тис. грн 

У тому числі: 

 

2022 
рік 

 

2023 

 рік 

 

2024 
рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Виплата грошової компенсації 

за належні для отримання 

житлові приміщення для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з 

їх числа 

 

Управління з 

питань 

захисту прав 

дітей 

 

2022-2024 5467,6 0,0 2733,8 2733,8 

 
 

Начальник управління з питань захисту прав дітей Тетяна ТИМОХОВСЬКА 
 

 

 
 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення  Кропивницької міської ради №1401 

 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради                                

від 25 листопада 2021 року № 939 «Про затвердження Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки»» 

 

1. Нормативно-правове регулювання. Даний проєкт рішення 

розроблено керуючись Керуючись  статтями 140, 144  Конституції України, 

пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Кропивницька міська рада 
.     
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. Даним проєктом 
рішення пропонується внести зміни до рішення міської ради                                                              
від 25 листопада 2021 року № 939 «Про затвердження Програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки» та пункт 8 розділу І 
Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки (далі – Програма), таблицю 
«Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми» розділу VI 
Програми,  додаток 1 до Програми та пункт 11 додатка 2 до Програми 
викласти у новій редакції. 
3. Ціль прийняття рішення. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.  
4. Результати розгляду на постійних комісіях та виконавчим комітетом 
Проєкт рішення буде винесено на розгляд Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради та  постійних комісій з питань охорони здоров’я, 
освіти, соціальної політики, культури та спорту та з питань бюджету та 
податкової політики. 
5. Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення. Фінансування 
Програми здійснюється за  рахунок коштів міського бюджету.   

Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Програми визначено в 
додатку до проекту рішення. 

 

 

Начальник управління 

з питань захисту прав дітей    Тетяна ТИМОХОВСЬКА 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту рішення  Кропивницької міської ради №1401 

 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради                                

від 25 листопада 2021 року № 939 «Про затвердження Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки» 
 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, з 

міського бюджету, відповідно до 

Програми забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2022-

2024 роки, затвердженої рішенням  

Кропивницької міської ради                                

від 25 листопада 2021 року № 939 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, з 

міського бюджету, відповідно до 

проєкту рішення  Кропивницької міської 

ради  «Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради                                

від 25 листопада 2021 року № 939 «Про 

затвердження Програми забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх 

числа на 2022-2024 роки» 

на 2022 рік – 1181300,0 грн 

на 2023 рік – 1476685,0 грн 

на 2024 рік – 1476685,0 грн 

на 2022 рік – 0,0 грн 

на 2023 рік – 1640300,0 грн 

на 2024 рік – 1640300,0 грн 

 

Начальник управління 

з питань захисту прав дітей          Тетяна ТИМОХОВСЬКА 


