
Додаток 1 

до районної програми забезпечення 

соціальним та впорядкованим житлом дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа на період до          

2015 року, затвердженої рішенням 

Голованівської районної ради  

від 22 лютого 2013року 

№ 304 

 

Ресурсне забезпечення районної програми 

забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа на період до 2015 року 
  

Обсяг коштів,  

який пропонується залучити на 

виконання Програми 

За роками 

 

Усього витрат на 

виконання 

Програми 
2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Обсяг ресурсів, усього тис.грн. 

у тому числі: 

20,0 20,0 20,0 60,0 

державний бюджет 

 

- - - - 

обласний бюджет 

 

- - - - 

місцевий бюджет 
20,0 20,0 20,0 60,0 

кошти небюджетних джерел - - - - 

 

Примітка: конкретні обсяги фінансування можуть уточнюватися під час затвердження або уточнення місцевих бюджетів 

на відповідний рік. 
 

 



Додаток 2 

до районної програми забезпечення 

соціальним та впорядкованим житлом дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа на період до            

2015 року, затвердженої рішенням 

Голованівської районної ради  

від 22 лютого 2013року 

№ 304 

 

Показники продукту районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2015 року 
  

№ 

з/п 

Назва показника Од. виміру Вихідні дані на 

початок дії 

програми 

Роки виконання програми Усього за період 

дії програми 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показники продукту Програми  
1. Створення соціальних 

гуртожитків для дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування 

Одиниць 0 0 0 0 0 

2. Кількість квартир, що 

використовуються, як 

соціальне житло для 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування 

Одиниць 6 2 2 2 6 

Показники ефективності Програми 
1. Кількість дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

Осіб 6 2 2 2 6 



батьківського 

піклування, осіб з їх 

числа які протягом дії 

програми отримають 

житло 

Показники якості продукту 
1. Збільшення об’єктів 

соціального житла для 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування 

одиниця 0 2 2 2 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 3 

до районної програми забезпечення 

соціальним та впорядкованим житлом дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа на період до            

2015 року, затвердженої рішенням 

Голованівської районної ради  

від 22 лютого 2013року 

№ 304 

 

Прогнозні показники 

забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа на період до 2015 року 

 
№ з/п 

Район 

Чисельність 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківсько-го 

піклування, осіб 

з їх числа яким 

буде надано 

житло за 

рахунок дії 

програми  

у тому числі за роками 

Орієнто- 

вний 

загальний 

обсяг 

фінансу- 

вання з 

місцевого 

бюджету 

У тому числі за роками (тис.грн.) 

  

2013 2014 2015 

2013 

(тис.грн.) 

2014 

(тис.грн.) 

2015 

(тис.грн.) 

1. Голованівський 6 2 2 2 60,0 20,0 20,0 20,0 
 

 
 


