
Додаток 1 

до районної програми забезпечення житлом дітей-сирі, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа на період до 2021 року, затвердженої рішенням 

Голованівської районної ради Кіровоградської області  

від 05 липня  2019 року №  407 
 

Ресурсне забезпечення районної програми   

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

осіб з їх числа на період до 2021 року 

 
Обсяг коштів, який пропонується залучити на 

виконання Програми 

За роками Усього витрат на 

виконання Програми 2019 рік  2020рік  2021рік 

Обсяг ресурсів, усього тис. грн.  

у тому числі: 

230,0 230,0 180,0 640,0 

державний бюджет - - - - 

обласний бюджет - - - - 

місцевий бюджет 230,0 230,0 180,0 640,0 

Кошти не бюджетних джерел - - - - 

 

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

бюджетів на відповідний рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа на період до 2021 року, затвердженої рішенням 

Голованівської районної ради Кіровоградської області  

від 05 липня  2019 року № 407 
 

Показники продукту районної програми забезпечення житлом дітей-сирі,  дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа на період до 2021 року 

 
№ 

з/п 

Назва показника Од. виміру Вихідні дані на 

початок дії 

програми 

Роки виконання програми Усього за 

період дії 

програми 2019 рік 2020рік 2021 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 жило для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Одиниць 11 4 4 3 11 

Показники ефективності Програми 

1. Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа які 

протягом дії програми отримають житло 

Осіб 11 4 4 3 11 

Показники якості Програми 

1. Збільшення об’єктів соціального житла для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування  

одиниця 0 4 4 3 11 

 

 

 

 

 
 



Додаток 3 

до районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа на період до 2021 року, затвердженої рішенням 

Голованівської районної ради Кіровоградської області  

від 05 липня  2019 року № 407 
 

Прогнозовані показники забезпечення житлом дітей-сирі,  дітей, позбавлених батьківського піклування,  

осіб з їх числа на період до 2021 року 

 
№ 

з/п 

Район  Чисельність дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, осіб з їх 

числа яким буде надано 

житло за рахунок дії 

програми 

У тому числі за роками  Орієнтовний 

загальний обсяг 

фінансування з 

місцевого 

бюджету 

У тому числі за роками 

(тис. грн.) 

2019 рік 2020 рік  2021 рік 2019 рік 2020 рік  2021 рік 

1 Голованівський  11 4 4 3 640,0 230,0 230,0 180,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VІІ. Напрямки реалізації та заходи районної програми  

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

осіб з їх числа на період до 2021 року  
№ 

з/п  

Назва напрямку 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання)  

Перелік заходів Програми  Термін 

викона-

ння 

заходу 

виконав

ці  

Виконавці  Джерела 

фінансув-

ання  

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня 

(вартість), 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Визначення реальної 

потреби дітей-сиріт 

та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, осіб з їх 

числа в отриманні 

соціального житла 

1) проведення моніторингу 

індивідуальних потреб в 

забезпеченні житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

2019-

2021 

роки 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

- - Вивчення 

індивідуальних 

потреб дітей даної 

категорії щодо 

забезпечення їх 

житлом 

2) спільно з промисловими 

підприємствами, фермерськими 

господарствами опрацювати 

питання щодо їх участі у реалізації 

проектів будівництва службового 

житла, реконструкції існуючих 

об’єктів для найманих працівників 

із числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, за умови їх 

працевлаштування у зазначених 

суб’єктів господарювання 

2019 рік Служба у справах дітей 

райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, 

селищних рад, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді 

- - Залучення 

спонсорських 

коштів для 

забезпечення 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

житлом 

3) здійснювати заходи щодо 

відновлення, ремонту житла, яке 

належить дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського 

піклування 

2019-

2021 

роки 

Виконкоми сільських, 

селищних рад, служба у 

справах дітей, відділ 

регіонального розвитку 

містобудування, 

архітектури та ЖКГ, 

райдержадміністрації 

- - Проведення 

ремонтних робіт 

житла, що є 

власністю дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 



1 2 3 4 5 6 7 8 

  4) забезпечити створення 

соціальних квартир для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа в районі 

2019-

2021 

роки 

Служба у справах 

дітей, відділ 

регіонального розвитку 

містобудування, 

архітектури та ЖКГ 

райдержадміністрації 

- - Створення 

соціальних 

квартир 

5) вивчити можливість щодо 

передачі приміщень гуртожитків 

професійно технічних училищ, 

площі яких не використовуються в 

повному обсязі, у комунальну 

власність з подальшим 

переобладнанням реконструкцією 

під соціальне житло для дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 

2019-

2021 

роки 

Відділ регіонального 

розвитку 

містобудування, 

архітектури та ЖКГ, 

відділ освіти, молоді та 

спорту 

райдержадміністрації 

- - Забезпечення 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

кімнатами у 

приміщеннях 

гуртожитків 

6) провести інвентаризацію 

наявного вільного житлового фонду 

та сформувати на рівні району 

житловий фонд, надавши йому 

статус соціального призначення для 

реалізації житлових прав дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

2019 рік Виконкоми сільських, 

селищних рад 

- - Забезпечення 

соціальним 

житлом дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування  

2. Надання житла 

дітям-сиротам, 

дітям, позбавленим 

батьківського 

піклування, та 

особам з їх числа 

1) забезпечити постановку дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, при 

досягненні ними 16 років на 

квартирний та соціальний облік для 

забезпечення житлом  

2019-

2021 

роки 

Виконкоми сільських, 

селищних рад, служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації 

- - Забезпечення 

своєчасності 

реалізації права 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування на 

отримання житла  

 2) забезпечити тимчасове 

влаштування дітей-сиріт та дітей, 

2019-

2021 

Районний центр 

соціальних служб для 

- - Забезпечення 

соціальним 



позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа у 

соціальні гуртожитки до вирішення 

питання забезпечення 

вищевказаних осіб упорядкованим 

житлом 

роки сім'ї, дітей та молоді житлом дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

його потребують 

 3) вживати заходи щодо залучення 

меценатів для надання спонсорської 

допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського 

піклування, особам з їх числа на 

облаштування соціального житла 

або найму впорядкованого житла 

для цих дітей 

2019-

2021 

роки 

Районний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, 

селищних рад 

- - Створення умов 

для проживання 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, осіб з 

їх числа 

  4) здійснювати заходи щодо 

розвитку житлового будівництва, у 

т.ч. будівництва (придбання) 

соціального та впорядкованого 

житла для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, 

фінансування ремонту житла, яке 

придбане для проживання дітей 

даної категорії  

2019-

2021 

роки 

Виконкоми сільських, 

селищних рад, служба у 

справах дітей, відділ 

регіонального розвитку 

містобудування, 

архітектури та ЖКГ 

райдержадміністрації 

Місцевий 

бюджет 

2019рік – 

230,0 

2020рік – 

230,0 

2021рік – 

180,0 

Надання житла 

для дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

3. Збереження житла, 

яке на праві 

власності або праві 

користування 

належить дітям-

сиротам, дітям 

позбавленим 

батьківського 

піклування, та 

особам з їх числа 

1) забезпечити ведення обліку 

нерухомого житла та майна дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

2019-

2021 

роки 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

- - Виявлення житла, 

що належить 

дітям-сиротам та 

дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування, та 

житла, яке може 

успадкувати 

дитина 

  2) забезпечення своєчасного 

призначення опікуна над житлом та 

2019-

2021 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

- - Збереження 

житла, що 



майном, що належить дітям-

сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, з метою 

його збереження у придатному для 

проживання стані 

роки належить дітям-

сиротам  та дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування  

  3) організувати роботу щодо 

набуття дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського 

піклування, права спадщини на 

житло за законом та заповітом 

2019-

2021 

роки 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

- - Зменшення 

кількості осіб, з 

числа дітей даної 

категорії, які 

потребують 

надання 

соціального житла 

  4) здійснювати заходи щодо найму 

житла для дітей-сиріт, та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

2019-

2021 

роки 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

- - Забезпечення 

житлом дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

 

__________________________________ 
 


