
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених  

батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чугуївському районі 

на 2020-2022 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чугуїв 2020  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення районної ради                    

від « ___ » _______ 2020 року 

( _____ сесія VІІ скликання) 

 
     



 

 

 

І. Загальна частина 

 

Програма забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чугуївському районі на                     

2020-2022 роки (далі – Програма), розроблено службою у справах дітей 

районної державної адміністрації з метою реалізації державної політики щодо 

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

та осіб з їх числа. 

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є: стаття 47 

Конституції України, стаття 46 Житлового Кодексу Української РСР, Закон 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону 

дитинства», постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,                         

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою 

ради Міністрів УРСР і Укрпофради від 11.12.1984 № 470, Наказ Міністерства 

розвитку громад та територій України від 26.06.2020 № 151, Закон України 

«Про житловий фонд соціального призначення», Наказ Міністерства соціальної 

політики України від 06.11.2015 № 1092 «Про затвердження рішення колегії 

міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 «Про основні 

пріоритети у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні», 

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення». 

Програма спрямована на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на 

квартирному обліку Чугуївського району, шляхом придбання житла у власність 

або виплату відповідної компенсації після досягнення ними 16 років, осіб з їх 

числа, до досягнення ними 23 років, проведення поточного ремонту чи 

реконструкції житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, за рахунок коштів районного 

бюджету. 

Юридичне визначення соціальних категорій дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа визначено статті 1 Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», а саме: 

дитина-сирота – це дитина, в якої померли чи загинули батьки; 

діти, позбавлені батьківського піклування – це діти, які залишились без 

піклування батьків, у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням 

у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно 

відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням 

покарання  в  місцях  позбавлення  волі  та  перебуванням  їх під вартою на час  

слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухилянням від 

сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою 

хворобою батьків,  яка  перешкоджає  їм  виконувати  свої  обов’язки,  а також                                                     
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підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки та 

безпритульні діти; 

особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 

особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули 

батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування є одним із пріоритетних завдань нашого суспільства. Діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути інтегровані у 

суспільство та їм має бути забезпечено право на отримання житла. 

Проаналізувавши питання щодо наявності у дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування житла з’ясовано, що до реєстру житла  

внесено 105 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 

право користування житлом, проживання  до  досягнення  18  річного  віку  має  

59 дітей та право власності 8 дітей. Не мають житла 38 дітей. 

Станом на 01.06.2020 року на обліку громадян, що потребують поліпшення 

житлових умов у Чугуївському районі перебувають: 

 
Рік Кількість дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на квартирному обліку та 

потребують забезпечення житлом 

Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на квартирному обліку та 

потребують забезпечення житлом 

2020 9 18 

2021 5 24 

2022 11 21 

Всього 25 63 

 

Законодавство України гарантує право на позачергове отримання 

впорядкованого житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, а також особам з їх числа.  

      

ІІ. Мета Програми 
Метою Програми є забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб з їх числа. 

 

ІІІ. Завдання та заходи Програми  

Основні заходи та завдання Програми викладені у додатку (додається). 

Програма передбачає вирішення таких питань:  

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку на 

території району, що дозволить молодим людям реалізувати й інші свої права, 

оскільки наявність житла – це міцний фундамент подальшої долі; 

скорочення черги вказаної категорії громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов; 
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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, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа; 

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

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом проведення 

реконструкції чи капітального ремонту житла; 

вивчення питання щодо необхідності забезпечення дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим 

соціальним житлом; 

вжиття заходів щодо постановки дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, у яких відсутнє житло 

або воно перебуває у непридатному стані, на квартирний облік (облік громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов). 

 

IV. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету, виходячи з фінансових можливостей бюджетів на 

відповідний бюджетний період, інших джерел не заборонених чинним 

законодавством. 

 

V. Відповідальний виконавець Програми  

Відповідальний виконавець Програми – служба у справах дітей районної 

державної адміністрації. 

 

VI. Строки та етапи виконання Програми 

Строк виконання Програми – 2020-2022 роки. І етап – 2020 рік, ІІ етап – 

2021 рік, ІІІ етап – 2022 рік.  

 

Обсяг коштів, 

що 

передбачається 

залучити на 

виконання 

Програми, 

тис.грн. 

Етапи Всього 

витрат на 

виконання 

Програми, 

тис.грн 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

11 500 

 

12 300 13 500 37 200    

 

VII. Очікувані результати  

Виконання Програми дасть можливість: 

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

батьківського піклування, та осіб з їх числа; 

взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,   

у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього не можливе, на облік 
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громадян, які мають право на отримання впорядкованого житла; 

запобігти незаконному відчуженню житла, право власності чи право 

користування яким мають діти-сироти, діти позбавлені батьківського 

піклування та осіб з їх числа; 

придбання впорядкованого житла для забезпечення потреб дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа; 

проведення капітального ремонту чи реконструкції житла, що перебуває у 

власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа. 

 

 

Заступник голови  

  районної ради                                                 І. Ковтун   

 


