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I. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Служба у справах дітей та сім’ї Городищенської 

сільської ради  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Пункт 15 доручення голови Городищенської сільської 

ради про програму забезпечення житлом дітей сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 

числа на 2021-2025 роки 

3. Розробник Програми Служба у справах дітей та сім’ї Городищенської 

сільської ради  

4. Співрозробники Програми Фінансовий орган Городищенської сільської ради, 

виконавчий комітет Городищенської сільської ради 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Городищенська сільська рада, служба у справах дітей та 

сім’ї Городищенської сільської ради 

6. Учасники Програми Служба у справах дітей та сім’ї Городищенської 

сільської ради, старостинські округи Городищенської 

сільської ради, Гуманітарний відділ Городищенської 

сільської ради, иконавчий комітет Городищенської 

сільської ради 

7. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Городищенської сільської ради, субвенції з 

обласного фонду бюджету та інші джерела 

фінансування, не заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього: 

у тому числі: 

1500,0 

9.1. кошти місцевого бюджету 1500,0 

9.2. субвенції обласного 

бюджету 

 

9.3. кошти інших джерел  

 



II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2021 – 2025 роки (далі – 

Програма) розроблено службою у справах дітей та сім’ї Городищенської сільської ради на 

виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 з метою 

реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, і осіб з їх числа. 

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс 

Української РСР, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», 

«Про охорону дитинства»; Указ Президента України «Про питання щодо забезпечення 

реалізації прав дітей в Україні»; постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 

року № 682 «Про деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд 

соціального призначення», від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини». 

На первинному обліку служби у справах дітей та сім’ї Городищенської сільської ради 

перебуває 7 дітей, позбавлених батьківського піклування (3 хлопчики та 4 дівчинки) та 2 

дитини-сироти (1 хлопчик та 1 дівчинка). 

На квартирному та соціальному квартирному обліку служби у справах дітей та сім’ї 

перебуває 4 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 2 

дитини, позбавлені батьківського піклування. 

III. Визначення мети Програми 

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань 

державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, і осіб з їх числа.  

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, і осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на 

праві власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після 

завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках 

сімейного типу, прийомних сім’ях, після завершення терміну піклування над такими 

дітьми, а також після закінчення ними навчання у вищих навчальних закладах, строкової 

служби у Збройних силах України, повернення з місць позбавлення волі. 

IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання програми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання завдань Програми 

Вирішення житлової проблеми осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, можливо через: 

- ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти 

та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

- реконструкцію існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих 

будинків у жилі; 

- вивчення потреби у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом; 

- ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла; 

- формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення 

потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 



 

Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

I 

(2021) 

II 

(2022) 

III 

(2023) 

ІV 

(2024) 

V 

(2025) 

Обсяг ресурсів, 

усього (тис. 

грн.) 

у тому числі: 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 

Місцевий 

бюджет 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 

Інші кошти       

Виконання Програми передбачається здійснити впродовж 2021-2025 років. 

V. Перелік завдань і заходів Програми і результативні показники 

 

Для досягнення мети, визначеної Програмою, передбачається виконання комплексу 

взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на забезпечення відповідних умов для 

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх 

числа житловим приміщенням та створення належних умов проживання. 

Завдання: 

1. вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

2. вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом. 

Заходи: 

- ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти 

та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у 

власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

- упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

- вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, і осіб з їх числа, упорядкованим соціальним житлом; 

- ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 

осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла; 

- формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення 

потреб дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 

Виконання Програми дасть можливість досягти наступних результатів: 

- забезпечення збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

- вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- реконструкція/капітальний ремонт житла, до якого будуть  повертатись діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування після завершення перебування у 

відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї 

або після завершення терміну піклування над такими дітьми; 

- 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 мають право на отримання соціального житла;  

- формування житлового фонду соціального призначення, забезпечення дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа впорядкованим 

соціальним житлом; 



- захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Строк виконання Програми: 2021-2025 роки. 

 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми 
Розділ подано у додатку до Програми. 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію із виконання Програми здійснює виконавчий комітет сільської ради. 

Контроль за станом дотримання житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа, цільовим та ефективним використанням 

коштів субвенції здійснює виконавчий комітет сільської ради. 

Відповідальний виконавець щорічно інформує сільську раду про хід виконання 

даної програми. 

У разі необхідності внесення змін на протязі терміну виконання Програми 

відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд 

сесії сільської ради. 



 

Додаток до Програми 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми  

 

 

                ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

«Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  

та осіб з їх числа  на території Городищенської сільської ради на 2021-2025 роки» 
 

№ 

з/

п 
 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконан

ня заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, Очікуваний результат 

усього,  

у т.ч.: 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

I. Забезпечення обліку та збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи 

користування 

1. Виявлення і 

збереження 

житла та 

майна дітей-

сиріт, та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Проведення 

первинного 

обстеження житла, в 

якому проживала 

дитина, яка 

залишилася сиротою 

або без батьківського 

піклування  

По мірі 

необхідно

сті, 

впродовж 

2021-

2025 

років 

Городищенська 

сільська рада, 

служба у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - - Визначення санітарно-

технічного стану житла, 

яке належить дітям-

сиротам та дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування 

2. Формування 

житлового 

реєстру 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Забезпечення 

ведення 

персоніфікованого 

обліку житла, яке 

належить дітям-

сиротам, дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування, на праві 

приватної власності 

чи користування. 

2021-

2025 роки 

Городищенська 

сільська рада 

(інвентаризаційн

а комісія), 

служба у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - - Запобігання 

незаконному 

відчуженню житла, яке 

належить дітям-сиротам 

та дітям, позбавленим 

батьківського 

піклування, на праві 

приватної власності 

(користування) 

3. Захист 

житлових 

прав дітей-

сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

3.1. Забезпечення 

збереження житла за  

дитиною-сиротою 

або дитиною, 

позбавленою 

батьківського 

По мірі 

необхідно

сті 

впродовж 

2021-

2025 

Служба у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - - Запобігання 

незаконному 

відчуженню житла, яке 

належить дітям-сиротам 

та дітям, позбавленим 

батьківського 



 

батьківського 

піклування 

піклування, та 

призначення опікуна 

над житлом 

років піклування, на праві 

приватної власності 

(користування) 

3.2. Проведення 

роботи щодо 

збереження житла за 

тимчасово 

відсутніми дітьми-

сиротами та дітьми, 

позбавленими 

батьківського 

піклування:  

- здійснення 

контролю  за  

технічним і 

санітарним станом 

житла, закріпленого 

за дітьми-сиротами 

та дітьми, 

позбавленими 

батьківського 

піклування; 

- передача в оренду 

житла, яке належить 

дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим 

батьківського 

піклування, на праві 

приватної власності 

із зарахуванням  

коштів на особистий 

рахунок дитини. 

У разі 

необхідно

сті, 

впродовж 

2021-

2025 

років 

Городищенська 

сільська рада, 

служба у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради, 

інвентаризаційна 

комісія 

Городищенської 

сільської ради 

 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - 

 

 

 

 

  

- 

 

Створення житлових 

умов відповідно до 

нормативів, які 

відповідають 

санітарним і технічним 

вимогам 

3.3.Організація 

роботи з опікунами 

щодо  погашення 

заборгованості за 

житлово-комунальні 

послуги в квартирах, 

які належать дітям-

сиротам та дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування, на праві 

1 раз на 

півроку, 

впродовж 

2021-

2025 

років 

Служба у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради 

  

Фінансування 

не потребує 

- - - - - - Зменшення щороку 

заборгованості за 

житлово-комунальні 

послуги в квартирах, які 

належать дітям-сиротам 

та дітям, позбавленим 

батьківського 

піклування  



 

приватної власності 

чи користування, 

якщо в цих 

квартирах не 

залишилося інших 

членів родини 

II. Забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

1. Визначення 

потреби у 

забезпеченні 

тимчасовим 

житлом 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Здійснення 

моніторингу щодо 

потреби у житлі 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, після 

повернення їх із 

інтернатних та 

учбових закладів, від 

піклувальників, 

прийомних сімей та 

дитячих будинків 

сімейного типу 

1 раз на 

рік 

впродовж 

2021-

2025 

років 

Служба у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради, 

інвентаризаційна 

комісія 

Городищенської 

сільської ради 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - - Забезпечення дітей 

зазначеної категорії 

тимчасовим житлом 

2. Оцінка 

потреби осіб 

з числа дітей-

сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

щодо 

забезпечення 

їх житлом 

Забезпечення 

ведення 

персоніфікованого 

обліку осіб з числа 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які не 

мають житла на 

праві приватної  

власності або 

користування 

Впродов

ж 2021-

2025 

років 

Служба у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради 

 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - -  Забезпечення  

постановки на 

квартирний облік осіб з 

числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування 

3. Захист 

житлових 

прав дітей-

сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

3.1. Проведення 

роботи щодо 

прийняття на 

квартирний облік 

при виконкомі 

Городищенської 

сільської ради дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

По мірі 

необхідно

сті, 

впродовж 

2021-

2025 

років 

Служба у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради 

Спеціаліст з 

питань 

соціального 

захисту 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - - Забезпечення 100% 

постановки на 

квартирний облік дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 



 

батьківського 

піклування 

(починаючи з 16 

років) та осіб з їх 

числа, які 

потребують 

поліпшення 

житлових умов 

населення 

Городищенської 

сільської ради 

 

3.2. Організація 

роботи по 

вирішенню питання 

щодо приватизації 

житла на ім’я 

дитини-сироти чи 

дитини, позбавленої 

батьківського 

піклування, якщо 

право користування 

житлом є тільки у 

дитини 

По мірі 

необхідно

сті, 

впродовж 

2021-

2025 

років 

Служба у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради 

 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - - Забезпечення дітей 

даної категорії 

впорядкованим житлом 

на праві приватної 

власності  

3.3.Організація 

роботи щодо  

прийняття спадщини 

дітьми-сиротами та 

дітьми, 

позбавленими 

батьківського 

піклування 

По мірі 

необхідно

сті, 

впродовж 

2021-

2025 

років 

Служба у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - - Забезпечення дітей 

даної  

категорії 

впорядкованим житлом 

на праві приватної 

власності 

4. Забезпечення 

житлом осіб з 

числа дітей-

сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

4.1.Надання жилих 

приміщень, які є 

комунальною 

власністю 

територіальної 

громади с. 

Городище, особам з 

числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

перебувають на 

квартирному обліку і 

повертаються до 

місця свого 

У разі 

потреби, 

впродовж

2021-

2025 

років 

Виконавчий 

комітет 

Городищенської 

сільської ради 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - - Забезпечення осіб з 

числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, 

упорядкованим житлом 



 

постійного 

проживання після 

закінчення 

інтернатних та 

навчальних закладів 

4.2. Придбання 

житла для дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з 

їх числа  

Щорічно 

впродовж 

2021-

2025 

років 

Служба у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради 

Виконавчий 

комітет 

Городищенської 

сільської ради, 

відділ фінансів 

Городищенської 

сільської ради 

Місцевий 

бюджет, 

Обласний 

бюджет 

 

 

 

 

1500,0 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Забезпечення  дітей 

зазначеної категорії 

впорядкованим житлом 

5. Поліпшення 

умов 

проживання 

дітей-сиріт, 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

та осіб з їх 

числа 

Вжиття заходів щодо 

проведення 

капітального 

ремонту житла, яке є 

комунальною 

власністю 

територіальної 

громади с. Городище 

та надане особам з 

числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, що 

перебували на 

квартирному обліку 

при виконкомі 

Городищенської 

сільської ради 

Постійно 

впродовж 

2021-

2025 

років 

Служба у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради 

Фінансовий 

відділ 

Городищенської 

сільської ради 

Виконавчий 

комітет 

Городищенськ

ої сільської 
ради 

 

Сільський 

бюджет  

      Приведення у 

відповідність до 

житлових норм 

житлових приміщень, 

які належать дітям-

сиротам, дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування та особам з 

їх числа  

6. Створення 

умов для 

соціальної 

адаптації 

дітей-сиріт, 

дітей, 

позбавлених 

Сприяння особам із 

числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, у 

вирішенні питання 

щодо їх  реєстрації за 

Постійно 

впродовж 

2021-

2025 

років 

Служба у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради, 

спеціаліст з 

питань 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - - Соціальна адаптація 

осіб із числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування 



 

батьківського 

піклування, 

та осіб з їх 

числа 

місцем проживання  соціального 

захисту 

населення 

Городищенської 

сільської ради 

IІІ. Методична та інформаційно-роз’яснювальна робота з питань захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа 

1. Забезпечення 

правової 

обізнаності 

дітей-сиріт, 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

та осіб з їх 

числа 

1.1. Проведення 

роботи по 

виготовленню 

матеріалів з питань 

забезпечення захисту 

житлових та 

майнових прав дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з 

їх числа: 

- буклетів, пам’яток 

- інформаційного 

стенду  

2021-

2025 

років 

Служба у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради та 

спеціаліст з 

питань 

соціального 

захисту 

населення 

Городищенської 

сільської ради 

 

Фінансування у 

межах 

бюджетних 

коштів, 

передбачених у 

кошторису 

служби у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради 

виконавчого 

комітету 

- - - - - - Підвищення рівня 

правової обізнаності 

дітей-сиріт , дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа (в межах 

необхідності) 

1.2.Забезпечення 

висвітлення у 

засобах масової 

інформації та на 

офіційному веб-сайті 

Городищенської 

сільської ради, 

проблемних питань 

та прикладів 

позитивного досвіду 

з захисту житлових 

та майнових прав 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з 

їх числа 

2021-

2025 роки 

Служба у 

справах дітей та 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради, 

спеціаліст з 

питань 

соціального 

захисту 

населення 

Городищенської 

сільської ради 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - - Підвищення рівня 

правової обізнаності 

дітей-сиріт , дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа 

2. Надання 

методичної 

допомоги  

Проведення 

роз'яснювальної 

роботи серед 

Постійно 

впродовж 

2021-

Служба у 

справах дітей та 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - - Підвищення рівня 

правової обізнаності 

опікунів, 



 

опікунам, 

піклувальник

ам, 

прийомним 

батькам, 

батькам-

вихователям 

щодо захисту 

житлових і 

майнових 

прав дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

та осіб з їх 

числа.  

опікунів, 

піклувальників, 

прийомних батьків, 

батьків-вихователів 

стосовно дотримання 

чинного 

законодавства в 

частині захисту 

житлових і майнових 

прав дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з 

їх числа.  

2025 

років 

сім’ї 

Городищенської 

сільської ради 

піклувальників, 

прийомних батьків, 

батьків-вихователів  з 

питань захисту 

житлових і майнових 

прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа.  

Всього коштів: 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

 

 




