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Додаток 2
до районної Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
на 2016-2020 роки

Напрями діяльності та заходи
районної Програми на 2016-2020 роки із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа

І етап

Очікуваний
результат

2020

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість), тис
грн, у тому числі по роках:
2019

Джерела
фінансування
(обласний
бюджет, інші
джерела)

2018

Виконавці

2017

Строк
виконання
заходів

2016

Перелік заходів
програми

Загальний
обсяг

№
з/п

ІІ етап

1. Збереження житла, яке на праві власності або праві користування належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського
піклування
Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
-

2016-2020

-

1.1 Забезпечити ведення обліку
нерухомого майна дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, його
збереження у придатному для
проживання
стані,
встановлення
опіки
над
майном.

Діти-сироти,
діти, позбавлені
батьківського
піклування,
особи з їх числа
зберегли право
на житло, яке
перебуває в них
у користуванні
або у власності.
Оселі, що
належать таким
дітям,
підтримуються
у належному
житловому
стані.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всього по розділу

-

Фінансування
не потребує

-

Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації

-

2016-2020

-

1.3 У разі набуття особою статусу
«дитини,
позбавленої
батьківського
піклування»,
наявності у неї права власності
або користування житлом,
забезпечити
звернення
до
нотаріуса
за
місцем
розташування цього житла з
метою накладання заборони на
його відчуження.

Фінансування
не потребує

-

2016-2020

-

1.2 Організувати роботу стосовно
набуття
дітьми-сиротами,
дітьми,
позбавленими
батьківського
піклування,
права спадщини на житло за
законом та заповітом.

Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконавчі комітети
міської, селищних та
сільських в тому числі
об’єднаних
територіальних громад
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2016-2020

Фінансування
не потребує

Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації,
Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3 Здійснити аналіз контингенту
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб
з їх числа, які у наступному
році завершують перебування в
інтернатних установах, сім’ях
піклувальників,
дитячих
будинках
сімейного
типу,
прийомних
сім’ях,
повертаються з навчання із
професійно-технічних
та
вищих навчальних закладів,
строкової служби в Збройних
Силах України та ін.

Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації,
Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

-

2016-2020

Фінансування
не потребує
-

2.2 Вивчити
потребу
у
забезпеченні дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, осіб з їх числа
житлом.

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

-

2016-2020

-

2.1 Здійснити соціальний супровід
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб
з їх числа, які опинились у
складних життєвих обставинах.

-

2. Надання житла особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
Особи з числа
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
забезпечені
житлом.
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3471, 93

2314,62

-

-

-

2314,62
-

1157,31
-

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

-

2016-2020

462,92

2.6 Сприяти
отриманню
для
проживання особам з числа
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського
піклування,
житла, переданого органам
місцевого
самоврядування
юридичними та фізичними
особами,
громадськими
організаціями та об’єднаннями.

Служба у справах
Обласний
дітей, сектор житловобюджет,
комунального
районні, міські,
господарства,
селищні,
фінансове управління,
сільські
управління
бюджети, в тому
економічного розвитку
числі
районної державної
об’єднаних
адміністрації, районний територіальних
центр соціальних
громад, залучені
служб для сім’ї, дітей
кошти
та молоді, виконавчі
комітети
міської,селищних,
сільських рад в т.ч.
об’єднаних
територіальних громад

-

2016-2020

-

2.5 Забезпечити придбання житла
особам з числа дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського піклування

Фінансування
не потребує

9721,40

2016-2020

-

2.4 Сприяти постановці дітейсиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, при
досягненні ними 16 років на
квартирний облік.

Служба у справах дітей
районної державної
адміністрації

Фінансування
не потребує
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-

-

-

-

-

462,92

1157,31

2314,62

3471,93

2314,62

Фінансування
не потребує
-

2016-2020

9721,40

2.7 Сприяти передачі у комунальну
власність
територіальних
громад житла, вилученого на
підставі судових рішень або
визнаного в установленому
законом порядку безхазяйним,
або від умерлих для створення
фондів соціального житла.

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконавчі комітети
міської, селищних та
сільських в тому числі
об’єднаних
територіальних громад

Всього по розділу:
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3. Організаційне забезпечення тимчасовим житлом

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

-

-

-

2314,62

3471,93

2314,62

1157,31

Всього по заходах:

Фінансування
не потребує

-

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

462,92

2016-2020

-

Здійснення організаційних
заходів для направлення до
обласного соціального
гуртожитку осіб з числа
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, віком до 23
років, які не мають житла.

9721,40

3.1

І.В. Ярошенко

Особи з числа
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
забезпечені
тимчасовим
житлом у
соціальному
гуртожитку

