МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 18 серпня 2020 року

№ 3350

Про внесення змін до рішення міської ради
від 31 січня 2019 року № 2282
«Про затвердження Програми
забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та
осіб з їх числа на 2019-2021
роки»
Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 26,
59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою
Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів від 01 червня 2020 року № 515) “Про
затвердження Порядку та умов надання у 2020 році 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,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа”, Міська рада
міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2019 року № 2282 «Про затвердження Програми забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа на 2019-2021 роки», а саме розділи І, ІІ, VІ Програми забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа на 2019-2021 роки (далі – Програма) та додатки 1, 2 до Програми
викласти у новій редакції згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та
соціальної політики та заступника міського голови відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Міський голова
Оксана Муравська 35 83 33

Андрій РАЙКОВИЧ

Додаток
до рішення Міської ради міста Кропивницького
18 серпня 2020 року № 3350
І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки
(нова редакція)

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Рішення
Міської
ради
міста
Кропивницького від 31 січня 2019 року
Програма затверджена
№ 2282
Указ Президента України від 16 грудня
Назва, номер та дата
2011 року № 1163/2011 "Про питання
розпорядчого документа
щодо забезпечення реалізації прав дітей в
щодо розроблення
Україні", п. 5, 28 Положення про дитячий
програми
будинок сімейного типу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2002 року № 564,
розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
від 25 травня 2016 року № 223-р "Про
заходи щодо забезпечення реалізації в
області житлових та майнових прав дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа на період до
2018 року"
Розробник програми
Управління з питань захисту прав дітей
Міської ради міста Кропивницького
Співрозробники програми Виконавчі органи Міської ради міста
Кропивницького
Відповідальний виконавець Управління з питань захисту прав дітей
програми
Міської ради міста Кропивницького
Учасники програми
Термін реалізації програми
Загальний обсяг, в т.ч.

8.

з державного бюджету за
кошти субвенції
з міського бюджету
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми

Виконавчі органи Міської ради міста
Кропивницького,
підприємства,
організації та установи
2019-2021 роки
6 743712,0 грн, у тому числі:
на 2019 рік – 0 грн
на 2020 рік – 1800000,0 грн
на 2021 рік – 3594970,0 грн
на 2019 рік - 0 грн
на 2020 рік – 450000,0 грн
на 2021 рік - 898742,0 грн
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ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
(нова редакція)
Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 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", "Про
житловий фонд соціального призначення", відповідно до Житлового кодексу
Української РСР, Указу Президента України від 16 грудня 2011 року
№ 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в
Україні", п. 5, 28 Положення про дитячий будинок сімейного типу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002
року № 564, постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017
року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів від 01 червня 2020 року
№ 515) “Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році 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,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа”.
Ресурсне забезпечення Програми визначається із наявних фінансових
можливостей.
VІ. ПРОГНОЗОВАНІ ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА
ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
(нова редакція)
Для розрахунку показників Програми були використані такі дані:
кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що
перебувають на первинному обліку в органах опіки та піклування,
та особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
які потребують забезпечення житлом у рамках Програми протягом
2019-2021 років;
Фінансування
Програми
здійснюватиметься
за
рахунок:
коштів міського бюджету у межах наявного фінансового ресурсу;
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; інших джерел,
не заборонених законодавством.
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Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми:
у тому числі:
1.Фінансовий ресурс, який Загальний
пропонується залучити на
обсяг
2019 рік
2020 рік
2021 рік
виконання
фінансува
ння
Програми, а саме:
кошти міського
1348742,0
0
450000,0 898742,0
бюджету
придбання житлового
2
0
1
1
будинку для функціювання
ДБСТ
1800000,0 3594970,0
5394970,0
0
з державного бюджету за
кошти субвенції
Кількість будинків
2
1
1
Спроможність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування фінансувати об’єкти, на які залучається субвенція, а саме
фінансування нового будівництва приміщень для розміщення малих групових
будинків, придбання/капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих
будинків сімейного типу, подальшого забезпечення власного фінансування
або їх утримання за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не
заборонених законодавством.
Для міст обласного значення придбання житла у прийнятих в
експлуатацію житлових будинках, соціального житла, житла для дітей, житла
для дитячих будинків сімейного типу на умовах співфінансування (не менше
ніж 20 відсотків - за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та/або
інших джерел, не заборонених законодавством).
У разі придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають в родинних
групах, загальна площа розрахунку на одну особу не менша
13,65 квадратних метрів (стаття 47 Житлового кодексу Української РСР).
При визначенні загальної вартості житла враховуються витрати,
пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених
законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).
Для вирішення питання оцінки вартості робіт з ремонту житла, у разі
наявності права власності або користування таким житлом лише у дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа,
головний розпорядник коштів міського бюджету (Управління):
1) забезпечує організацію роботи з визначення переліку, видів,
обсягів робіт, які необхідно виконати, з урахуванням строку проведення;
2) складає кошторисний розрахунок витрат.
Показники орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідних для
виконання Програми в цілому, з визначенням джерел фінансування
наведено в додатку 1 до Програми.
Кошти, передбачені на реалізацію Програми, використовуються
Управлінням.
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Показники орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідних
для виконання Програми, джерела фінансування (нова редакція):
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми
Усього (грн), в тому числі:
міський бюджет
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
інші джерела

2021 рік

Всього

2019 рік

2020 рік

-

2250000,0
450000,0
1800000,0

4493712,0
898742,0
3594970,0

6743712,0
1348742,0
5394970,0

-

-

-

-

* обсяги фінансування даної Програми можуть уточнятися при затвердженні міського бюджету на відповідні роки
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Заходи щодо реалізації Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа на 2019-2021 роки
(нова редакція)
№
з/
п
1

1.

2.

3.

Заходи Програми

Виконавці

2
Ведення реєстру нерухомого майна
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

3
Управління з питань
захисту прав дітей

Проведення моніторингу наявності
житла у дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа

Управління з питань
захисту прав дітей,
Кропивницький
міський центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Забезпечення збереження житла, яке є Управління з питань
власністю дітей-сиріт та дітей,
захисту прав дітей,
позбавлених батьківського піклування Кропивницький
міський центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

4

Орієнтовні
обсяги
фінансування
тис. грн
5

2019
рік
6

2020
рік
7

2021
рік
8

2019 - 2021

-

-

-

-

2019 - 2021

-

-

-

-

2019 - 2021

-

-

-

-

Строк
виконання
заходів

У тому числі:
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1

2
Проведення обстеження стану
житлових приміщень, які знаходяться
у власності дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
оцінка вартості опоряджувальних
4. робіт з урахуванням встановлених
санітарних і технічних вимог,
складання проєктно - кошторисної
документації на проведення таких
робіт з урахуванням встановлених
санітарних і технічних вимог
Ведення обліку нерухомого майна,
право власності на яке мають діти5.
сироти і діти, позбавлені батьківського
піклування

4
3
Управління з питань
захисту прав дітей,
Кропивницький міський
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,
2019-2021
Головне управління
житлово- комунального
господарства, управління
капітального
будівництва

Управління з питань
захисту прав дітей,
2019-2021
Кропивницький міський
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Ведення обліку дітей-сиріт і дітей, Управління з питань
позбавлених батьківського піклування, захисту прав дітей, відділ
6. та осіб з їх числа, які мають право на ведення обліку житла
2019-2021
отримання житла із житлового фонду
соціального призначення
Здійснення тимчасового влаштування Кропивницький міський
центр соціальних служб
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
для сім’ї, дітей та молоді, 2019-2021
7. батьківського піклування, та осіб з їх
управління з питань
числа до соціального гуртожитку
захисту прав дітей

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1

2
Вирішення питання про взяття дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у яких
відсутнє житло, або якщо повернення
8.
до нього неможливе, на облік
громадян, які мають право на
отримання соціального житла

3
Відділ ведення обліку
житла, управління з
питань захисту прав
дітей

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019-2021

Відділ ведення обліку
житла, управління з
питань захисту прав
9. Формування фонду соціального житла
дітей, Кропивницький
міський центр
2019-2021
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Формування житлового фонду
Управління з питань
соціального призначення для
захисту прав дітей,
забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, Головне управління
позбавлених батьківського піклування, житлово-комунального
та осіб з їх числа за рахунок:
господарства,
управління
капітального
придбання житла:
будівництва,
10.
управління
комунальної власності,
реконструкції існуючих жилих
управління
будинків, а також переобладнання
містобудування та
нежилих будинків у жилі (при цьому
2019-2021
архітектури
житлові приміщення повинні
відповідати затвердженим нормам
житла щодо норми та планування);

-

-

-

-

-

8
1

2
передачі в комунальну власність
житла, вилученого на підставі судових
рішень або визнаного в установленому
законом порядку безхазяйним або
відумерлим

3

Проведення інформаційної та
роз’яснювальної роботи серед дітей сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх
11. числа стосовно їх прав на
забезпечення житлом, шляхів
розв’язання житлових проблем та
інших послуг

Кропивницький
міський центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Забезпечення упорядкованим
соціальним житлом вихованців, які
досягли 23-річного віку, після
закінчення терміну їх перебування у
12. прийомних сім’ях, дитячих будинках
сімейного типу, навчальних закладах,
та потребують соціальної допомоги у
вирішенні житлових проблем

Відділ ведення обліку
житла

4

Продовження додатка
7
8

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019-2021

2019-2021

9
Продовження додатка
1

13.

2
Придбання житлового будинку для
функціювання ДБСТ

3
4
Управління з питань
захисту прав дітей,
Головне управління
житлово-комунального
господарства, управління
капітального
2019-2021
будівництва, управління
комунальної власності,
управління
містобудування та
архітектури

Начальник управління з питань захисту прав дітей

5

6

6743712,0

-

7

8

2250000,0 4493712,0

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

