
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять шоста сесія VІ скликання 
 

від  10.10.2013 р. №1215 
 
Про затвердження міської Програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування 
та осіб з їх числа на 2013-2016 роки 
 
     На виконання Закону України „Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування”,  Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 
„Про питання забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, доручення 
президента України від 16.03.2013 року № 1-1/579, керуючись  пунктом 22 
частини 1 статті 26, статтями 42, 50 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”,  з метою вирішення пріоритетних завдань у сфері 
забезпечення житлових прав дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського 
піклування та осіб  з їх числа,   Коростенська міська рада 
 
  В И Р І Ш И Л А : 
 
1. Затвердити міську Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на 2013 -2016 роки 
(додається). 
2. Начальникам управлінь, відділів, КМЦСССДМ, відповідальних за 
проведення заходів міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського   піклування,   та   осіб   з   їх числа    на 2013 -2016 
роки, забезпечити вчасно    та    у    повному   обсязі   їх    виконання,   
інформувати  службу у справах дітей виконавчого комітету Коростенської 
міської ради   щоквартально,    до   5 числа   місяця, наступного за звітним 
кварталом, для узагальнення та подання інформації службі у справах дітей 
облдержадміністрації.  
3. Першому заступнику міського голови (В.Вигівському), заступникам міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів (О.Ясинецькому, 
Л.Якубовському, О.Дзизі), в межах своїх повноважень сприяти у виконанні 



міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа  на 2013 -2016 роки. 
4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Коростенської міської ради 
(Л.Щербанюк) забезпечити фінансування міської Програми забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа  на 2013 -2016 роки в межах затверджених асигнувань. 
5. Службі у справах дітей виконавчого комітету Коростенської міської ради 
здійснювати координацію та контроль за виконанням міської Програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа  на 2013 -2016 роки. 
6. Загальний контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови  В.Вигівського. 

 
 

Міський голова                                                                 В.Москаленко 
 

 
Секретар міської ради                           В Ходаківський 
 
Перший заступник міського голови                                                   В.Вигівський 
 
Заступник міського голови                           О. Дзиґа 
 
Начальник юридичного відділу                          Т. Камінська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток до рішення 26 сесії 
Коростенської міської ради VI  
скликання від 10.10.13р. №1215 

 
 
 
 
 
 
 
 

МІСЬКА ПРОГРАМА 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,  
позбавлених батьківського піклування  

та осіб з їх числа на 2013-2016 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, 
НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 
Міська Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2017 роки (далі - Програма) 
розроблена службою у справах дітей виконавчого комітету Полтавської міської 
ради з метою захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, забезпеченні належних житлово-побутових умов 
проживання вихованців дитячого будинку сімейного типу. Програма 
передбачає комплекс заходів, які забезпечують виконання законів України 
,,Про охорону дитинства", ,,Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування", Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008 N 866, інших нормативно-правових актів, 
спрямованих на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також осіб з їх числа. 

На даний час  в місті  на первинному обліку перебуває 119 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування (дітей-сиріт – 44, дітей, 
позбавлених батьківського піклування – 75). З них перебувають: під опікою - 98 
дитини, в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу - 7, в 
державних закладах - 14. Із загальної кількості дітей: 31 - мають житло на праві 
власності; 79 - мають житло на праві користування; 9 - не мають житла. 

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. 

 
2. МЕТА ПРОГРАМИ 

 
Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 

осіб з їх числа житлом після завершення терміну перебування в навчальних 
закладах, сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках 
сімейного типу. Допомога у створенні належних побутових умов проживання  
вихованців дитячого будинку сімейного типу. 



 
3. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 
Запровадження та втілення ефективних форм підтримки дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, щодо 
забезпечення житлом. 

 
4. 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; 
- забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб із їх числа після закінчення їх перебування в сім'ях 
піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, в 
навчальних закладах; 

- створення належних побутових умов проживання  вихованців дитячого 
будинку сімейного типу. 

 
5. ОБҐРУНТУВАННЯ 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 в місті є: 

- створення умов для збереження в задовільному стані закріпленого за 
дітьми житла та житла, яке належить їм на праві приватної власності, на період 
їх перебування під опікою чи піклуванням, у прийомних сім'ях, дитячих 
будинках сімейного типу, державних закладах; 

- забезпечення проведення капітального та поточного ремонту дитячого 
будинку сімейного типу; 

- забезпечення, у разі відсутності житла або неможливості повернення 
займаного раніше жилого приміщення, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа після завершення терміну 
перебування у сім’ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому 
будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт  та дітей, позбавлених 



батьківського піклування та осіб з їх числа житлом в позачерговому порядку 
відповідно до чинного законодавства. 

Програма надасть змогу сконцентрувати зусилля місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування, меценатів на виконання зазначених завдань 
та забезпечити ефективне здійснення державної політики в галузі соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 
осіб з їх числа. 

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються 
щорічно під час формування та затвердження міського бюджету. Фінансування 
Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету та інших 
коштів не заборонених чинним законодавством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Напрямки діяльності та заходи міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,  
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2016 роки 
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2013 
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Ведення обліку 

нерухомого 
майна, право 
власності на яке 
мають діти-
сироти та діти, 
позбавлені 
батьківського 
піклування. 
Захист 
житлових та 
майнових прав 
дітей-сиріт та 
дітей, позбав-
лених батьків-
ського піклу-
вання. 

1) ведення реєстру 
нерухомого майна 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування. 

2013- 
2016 

Служба у 
справах дітей 

Без 
залучення 
бюджет-
них 
коштів   

- - - - 

Наявність бази 
даних щодо 
належного 
дітям-сиротам  
та дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування, 
нерухомого 
майна.    



2) встановлення 
опіки над житлом та 
майном, право 
власності на яке 
мають діти-сироти 
та діти, позбавлені 
батьківського 
піклування, та 
контроль за станом 
виконання 
опікунами 
обов’язків щодо 
його належного 
збереження. 
 

2013- 
2016 

Служба у 
справах дітей 

Без 
залучення 
бюджет-
них 
коштів 

- - - - Забезпечення 
збереження та 
використання 
нерухомого 
майна,  
яке належить 
дітям-сиротам та 
дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування.   



3) у разі  надання 
дитині статусу 
дитини, позбавленої 
батьківського 
піклування, та 
наявності у такої 
дитини права 
власності на житло 
чи права 
користування 
житловим 
приміщенням 
батьків, забезпечити 
надання юридичних 
консультацій щодо 
накладання 
заборони на його 
відчуження. 

2013-
2016 

Служба у 
справах дітей 

Без 
залучення 
бюджет-
них 
коштів 

- - - - Забезпечення 
контролю за 
збереженням  
нерухомого 
майна яке 
належить дітям-
сиротам та 
дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування, на 
праві 
користування чи 
праві власності     



4) сприяння 
виготовленню 
правовстановлюючи
х документів на 
житло та майно, 
право власності на 
яке мають діти-
сироти та діти, 
позбавлені 
батьківського 
піклування, які 
перебувають в 
інтернат них 
закладах.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013- 
2016 

Служба у 
справах дітей 
 

Без 
залучення 
бюджет-
них 
коштів 
 

- - - - Закріплення  
право власності 
на житло та 
майно 



2. Вивчення 
потреб 

у забезпеченні 
дітей-сиріт 

та дітей, 
позбавлених 

батьківського 
піклування, 
та осіб з їх 

числа  
упорядкованим 

соціальним 
житлом. 

 

1) аналіз 
контингенту дітей-

сиріт та дітей, 
позбавлених 

батьківського 
піклування, які у 
наступному році 

завершують 
перебування у 
відповідних 

закладах для таких 
дітей, дитячому 

будинку сімейного 
типу, прийомній 

сім’ї або 
завершується термін 

піклування над 
такими дітьми щодо 

наявності чи 
відсутності у них 
права на житло та 
визначення потреб 
у забезпеченні їх 

соціальним житлом. 
 
 
 
 
 

2013-
2016 

 

Служба у 
справах дітей 
Коростенськ
ий міський 

центр 
соціальних 
служб для 

сім’ї, дітей та 
молоді. 

 
 

Без 
залучення 
бюджет-
них 
коштів 
 

- - - - Визначення 
потреби у 
забезпеченні 
житлом  
дітей-сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
створення банку 
даних щодо 
потреб дітей 
даної категорії в 
забезпеченні їх 
житлом   
 



2) аналіз контин-
генту осіб з числа 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених бать-
ківського піклуван-
ня, які завершують 
у наступному році 
навчання у про-
фесійно-технічних, 
вищих навчальних 
закладах І-ІV рівня 
акредитації, стро-
кову службу у 
Збройних Силах 
України або 
повертаються з 
установ, де від-
бувають покарання 
у вигляді позбав-
лення волі, щодо 
наявності чи 
відсутності у них 
права на житло та 
визначення потреб  
у забезпеченні їх 
соціальним  
житлом. 
 
 

2013-
2016 

 

Служба у 
справах дітей 
Коростенськ
ий міський 

центр 
соціальних 
служб для 

сім’ї, дітей та 
молоді. 

 
 

Без 
залучення 
бюджет-
них 
коштів 

- - - - Визначення 
потреби у 
забезпеченні 
житлом осіб з 
числа дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
створення банку 
даних щодо 
потреб осіб 
даної категорії у 
забезпеченні їх 
житлом.   



3. Вивчення 
технічного стану 
житлових 
приміщень,  
що знаходяться 
у власності 
дітей-сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування.   

1) створення комісій 
та проведення 
обстеження стану 
житлових 
приміщень, що 
знаходяться у 
власності дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування. 
Постановка, в разі 
потреби, на 
квартирний облік 
даної категорії осіб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-
2016 

Управління 
житлово-

комунальног
о 

господарства 
Служба у 

справах дітей 
Коростенськ
ий міський 

центр 
соціальних 
служб для 

сім’ї, дітей та 
молоді. 

 

Без 
залучення 
бюджет-
них 
коштів 

- - - - Вивчення стану 
нерухомого 
майна, яке 
належить дітям-
сиротам та 
дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування, та 
постановка, в 
разі потреби, на 
квартирний 
облік даної 
категорії осіб.  



4.  Ведення обліку 
дітей-сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування,  
та осіб з їх 
числа, які 
мають право на 
отримання 
житла.  

1) вирішення 
питання про взяття 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, у яких 
відсутнє житло, або 
якщо повернення до 
нього неможливе, 
на облік громадян, 
які потребують 
поліпшення 
житлових умов. 

2013-
2016 

Служба у 
справах дітей 

Без 
залучення 
бюджет-
них 
коштів 

- - - - 

Забезпечення 
дотримання 
права дітей-сиріт 
та дітей, 
позбавлених 
батьківського, 
піклування,  які 
не мають житла  
на отримання 
житла згідно з 
чергою  

1) придбання житла 
(квартир) згідно з 
квартирним обліком 
 

2013-
2016 

Виконавчий 
комітет 

міської ради 
 
 
 

Державни
й, 
обласний, 
міський 
бюджет 

    Забезпечення 
житлом: 
у 2014 році –  1 
у 2016 році – 1 

5. Формування 
житлового 
фонду для 
забезпечення 
потреб дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та 
осіб з їх числа  

2) реконструкція 
існуючих жилих 
будинків, а також 
переобладнання 
нежилих будинків у 
жилі  під  
житло 
 
 
 
 
 

2013-
2016 

Управління 
житлово-
комунальног
о 
господарства  

Державни
й, 

обласний, 
міський 
бюджет 

В
из

на
ча

єт
ьс

я 
ві

дп
ов

ід
но

 д
о 

по
тр

еб
и 

В
из

на
ча

єт
ьс

я 
ві

дп
ов

ід
но

 д
о 

по
тр

еб
и 

В
из

на
ча

єт
ьс

я 
ві

дп
ов

ід
но

 д
о 

по
тр

еб
и 

В
из

на
ча

єт
ьс

я 
ві

дп
ов

ід
но

 д
о 

по
тр

еб
и 

 
Створення 
фонду житла  
для дітей-сиріт  
та дітей,  
позбавлених 
батьківського 
піклування. 



6. Підтримка 
діяльності 
будинків 
сімейного типу 

1) створення комісії  
та проведення 
обстеження стану 
приміщення. 
Визначення потреби  
у фінансових та 
матеріальних  
ресурсах для 
проведення 
капітального 
(поточного) 
ремонту. 

2013-
2016 

Управління 
житлово-
комунальног
о 
господарства 
Служба у 
справах 
дітей, 
Коростенськ
ий  міський 
центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей  
та молоді. 
 

Без 
залучення 
бюджет-
них 
коштів 

- - - - Створення 
відповідних 
житлово-
побутових умов 
для виховання та 
розвитку 
вихованців 
будинків 
сімейного типу. 

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                    В.Ходаківський 
 
 
 


