
Додаток № 4

до рішення міської ради

від 24.06.2020 № 7/79-4

облас-

ного

бюджету

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Інше завдання: 

Здійснювати захист 

житлових, майнових 

особистих прав дітей

1. Перевірки стану збереження

житла

2020
Служба у справах 

дітей
2,0 2,0

кількість охоплених 

дітей

95 дітей

Інше завдання: 

Забезпечувати якісну 

роботу технічної бази 

служби 

2.

Створення технічих умов для

роботи служби
2020

Служба у справах 

дітей
20,0 20,0

придбання орг 

техніки

2 одиниці

Інше завдання: 

Забезпечити житлом дітей-

сиріт та дітей, 

позбавленних 

батьківського піклування, 

шляхом сприяння їм вступу 

до спадщини за законом, 

приватизації житла, яке є у 

них на праві користування  

3. Сприяння вступу до

спадщини за законом,

приватизації житла, яке є у

дітей зазначеної категорії на

праві користування  

2020
Служба у справах 

дітей
10,0 5,0 5,0

Нотаріальне 

оформлення 

документів на 

спадщину, 

приватизація житла

                                          

1                                                                                                                                            

1

17. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Зміст заходу

кількість буклетів2,0

Всього

місцевих бюджетів

Організація проведення в 

навчальних закладах району  

заходів, щодо 

відповідальності за 

порушення антиалкогольного 

законодавства та вчинення 

злочинів і адміністративних 

правопорушень, пов'язаних з 

наркотиками. Для населення 

району  заходів з метою 

надання інформації з питань 

усиновлення, інших 

пріоритетних форм 

сімейного виховання дітей-

сиріт, та дітей позбавлених 

батьківського піклування.

Очікуваний 

результат

найменування 

показника

підпри-

ємств

інших 

джерел

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

у тому числі за рахунок коштів:
№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста

значення 

показника

№

з/п
Держав-

ного

бюджету

200 одиниць20204.

Ціль 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питано ВПО

2,0Інше завдання:               

Надавати нормативно-

правову допомогу 

учнівській молоді та 

населенню

Служба у справах 

дітей 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Інше завдання: 

Забезпечення 

впорядкованим житлом 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа  

5. Придбання на вторинному

ринку впорядкованого житла

для дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського

піклування, осіб з їх числа,

які перебувають на

квартирному обліку і

потребують поліпшення

житлових умов ( на умовах

співфінансування)    

2020

Служба у справах 

дітей, 

Житлово-

комунальний відділ 

1 500,0 750,0 750,0

кількість придбан-

ного житла (у разі

співфінансування з

обласного бюд-жету -

4) 

2 одиниці

5. Всього 1 534,0 750,0 779,0 5,0

Секретар міської ради                                                                                      О. Требушкін 

кількість буклетів2,0

Організація проведення в 

навчальних закладах району  

заходів, щодо 

відповідальності за 

порушення антиалкогольного 

законодавства та вчинення 

злочинів і адміністративних 

правопорушень, пов'язаних з 

наркотиками. Для населення 

району  заходів з метою 

надання інформації з питань 

усиновлення, інших 

пріоритетних форм 

сімейного виховання дітей-

сиріт, та дітей позбавлених 

батьківського піклування.

200 одиниць20204. 2,0Інше завдання:               

Надавати нормативно-

правову допомогу 

учнівській молоді та 

населенню

Служба у справах 

дітей 


