
 

 

  

 

   УКРАЇНА 

    ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від  16.06. 2021 № 8/10-8 
            м. Покровськ 

 

Про затвердження Програми  

«Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,  

позбавлених батьківського піклування,  

та осіб з їх числа на 2021-2023 роки» 

 

На виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації                   

від 06.04.2021 № 299/5-21 «Про затвердження регіональної програми «Забезпечення 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 

2021-2023 роки»,  відповідно до Закону України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону 

дитинства», Закону Україну від 13.01.2005 № 2342-ІV «Про забезпечення організаційних 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,   

ст. 26, 59, 60, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами), Указу Президента України від 30 вересня 2019 

року № 721/2019 «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм 

виховання дітей», з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

            1.   Затвердити Програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки» (додається). 

2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами                                

Покровської міської ради Донецької області (Добровольський) здійснювати фінансування 

Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки» в рамках коштів, передбачених 

бюджетом на відповідний рік. 

3.  Службі у справах дітей міської ради (Гергуленко) щорічно в лютому 

інформувати про хід виконання Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки» за попередній 

рік з наданням пропозицій та коректив на наступний рік. 

4.   Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на керуючу справами 

виконкому міської ради Жук А.В.  

            5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань охорони 

здоров’я, освіти, молодіжної політики та спорту (Циганок), з питань планування бюджету 

і фінансів, інвестиційної політики (Харчевна).  

 

 

Міський голова                                                                                     Р. Требушкін 

 

 



 

АРКУШ 

погодження до проекту  рішення 

Покровської міської ради 

 

Про затвердження Програми  

«Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,  

позбавлених батьківського піклування,  

та осіб з їх числа на 2021-2023 роки» 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:  службою у справах дітей Покровської міської ради  

 

В.о. начальника служби у справах дітей 

Покровської міської ради                                                                              М. Коваленко  

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Керуюча справами виконкому ради          А. Жук 

 

Директор Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами  

Покровської міської ради Донецької області                                             О. Добровольський

                           

        

Начальник відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів          В. Пишна 

 

 

Начальник відділу забезпечення діяльності  

Покровської міської ради                      Ж. Крамарова 

 

 

Голова постійної комісії з питань  

охорони здоров’я, освіти, молодіжної політики 

та спорту              І. Циганок 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань планування,  

бюджету і фінансів, інвестиційної політики                                                О. Харчевна 

        

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                     Н. Іваньо 

 



 

Затверджено: 

рішенням міської ради 

від 16.06.2021 № 8/10-8 

 

Міський голова 

 

_____________Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

«Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа                                   

на 2021-2023 роки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Покровськ 

2021 р. 

 



 

Паспорт 

Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

на 2021-2023 роки» 

1 Ініціатор розроблення 

програми 

Служба у справах дітей Покровської 

міської ради 

2. Підстава для розроблення 

програми 

Закон України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», 

Закон України «Про охорону дитинства», 

Указ Президента України «Про деякі 

питання забезпечення прав та законних 

інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, розвитку та 

підтримки сімейних форм виховання 

дітей»    від    30   вересня    2019       року  

№ 721/2019 

3. Розробник програми Служба у справах дітей Покровської 

міської ради 

4. Відповідальні виконавці 

програми 

Служба у справах дітей Покровської 

міської ради, департамент 

фінансово-економічної політики та 

управління активами Покровської 

міської ради Донецької області, 

архітектури, житлово-комунальний 

відділ Покровської 

міської ради Донецької області 

5. Учасники програми Покровський міський центр соціальних 

служб Донецької області, Управління 

соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької 

області 

6. Термін реалізації програми Початок – 2021 рік 

Завершення – 2023 рік 

7. Загальні обсяги 

фінансування програми, 

всього тис. грн. 

9641,3 

 У тому числі коштів:  

7.1 обласного бюджету 3000 

7.2. бюджетів місцевого 

самоврядування 

3728,3 

2.3 інших джерел  2913 

8. Кількісні та якісні критерії 

ефективності 

Підвищення рівня забезпеченості житлом 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа. 

 



 

Загальні положення 

Програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки» (далі – 

Програма) розроблено з метою реалізації державної політики щодо 

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа.  

Підставами для розроблення Програми «Забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-

2023 роки» є Указ Президента України «Про деякі питання забезпечення прав 

та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування,   розвитку та   підтримки  сімейних  форм   виховання дітей»   від  

30 вересня 2019 року № 721/2019, житловий кодекс Української РСР, Закон 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закон України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Закон України «Про охорону  

дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2006 року                                 

№ 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд 

соціального призначення», Постанова Кабінету Міністрів України                   

від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», інші нормативно-правові 

акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб з їх числа. 

 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова 

підтримка дітей-сиріт та дітей, прозбавлених  батьківського піклування, 

вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення 

інтеграції зусиль місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, 

спрямованих на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

 Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа залишається однією з найактуальніших проблем  



 

нашого регіону у системі їх захисту.  

Станом на 01.05.2021 загальна кількість дитячого населення 

Покровської міської територіальнрої громади 13700 дітей, з яких 206 – це 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. 

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей 

Покровської міської ради, на початок 2021 року: 

- 92 дитини (44,7%) забезпечені житлом (77 - на праві користування,                           

15 -  на праві власності); 

- 114 дітей (55,3%) – не забезпечені житлом. 

На квартирному обліку позачергового отримання житла виконавчого 

комітету Покровської міської ради Донецької області перебуває 21 дитина-

сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, та особа з їх числа 

віком від 16 до 23 років. 

Крім того на квартирному обліку перебуває 14 осіб з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 23 до 35 років. 

Основними причинами відсутності житла у дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, є: 

 - відсутність житла у батьків на момент позбавлення їх батьківських 

прав; 

 - відсутність постійного місця проживання батьків; 

 - відсутність правовстановлюючих документів на житло. 

Крім того 14 дітей, які перебувають на первинному обліку служби у 

справах дітей, знаходяться у інтернатних закладах і 5 дітей перебувають  у 

центрах соціально-психологічної реабілітації дітей.  

На даний час є потреба у влаштуванні 14 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання. 

 

  

 

 

 



Мета та завдання Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, 

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

2021-2023 роки» 

Головна мета Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки» 

– збереження житла, яке на праві власності (користування) належить дітям-

сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, забезпечення дітей 

зазначеної категорії та осіб з їх числа тимчасовим або впорядкованим 

житлом після завершення терміну перебування в сім’ях опікунів, прийомних 

сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення 

навчальних закладів. 

Для реалізації цієї мети необхідно виконати завдання: 

- приведення у належний стан житлових приміщень, що перебувають у 

власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;                          

- поновлення правовстановлюючих документів на зазначене житло; 

- придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, та особам з їх числа на вторинному ринку на умовах 

співфінансування за рахунок субвенції з обласного бюджету та місцевого 

бюджету 

- проведення постійної методичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи 

щодо захисту прав дітей 

-- придбання житла для створення дитячого будинку сімейного типу. 

 

Обгрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми 

 

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми забезпечення 

житлом дітей даної категорії на території Покровської міської територіальної 

громади є: 

- забезпечення збереження житла, яке на праві власності чи користування 

належить дітям зазначеної категорії, у придатному для проживання стані; 

- проведення поточних та капітальних ремонтів житла, погашення  

 



заборгованості за житлово-комунальні послуги відносно житла, яке належить 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві 

власності чи користування, якщо у цих квартирах не проживають інші члени 

родини; 

- придбання житла для створення дитячого будинку сімейного типу; 

- придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа, віком від 18 до 23 років, на умовах 

співфінансування (50х50) з обласного бюджету та місцевого бюджету. 

 

Строки виконання Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

на 2021-2023 роки» 

 

Строк дії Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки» – 2021, 2022, 

2023 роки. 

 

Фінансове забезпечення Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-

2023 роки» 

Фінансування заходів Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 

роки» здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, бюджету 

Покровської міської ради при наявності джерела фінансування та інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Для досягнення завдань та заходів Програми «Забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 

2021-2023 роки»  прогнозований обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки»  складає 

9641,3 тис. грн. 

 

 



Обсяг     фінансування    заходів   Програми    «Забезпечення     житлом              

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

на 2021-2023 роки» щорічно уточнюється в залежності від фінансових 

можливостей бюджету Покровської міської ради. 

 

Очікувані кінцеві результати виконання Програми «Забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб 

з їх числа на 2021-2023 роки», визначення її ефективності 

Виконання Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки»  

сприятиме реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на позачергове отримання житла. 

Виконання Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки» 

на території Покровської міської територіальної громади надасть 

можливість: 

- придбати житловий будинок для створення дитячого будинку сімейного 

типу з подальшим влаштуванням до нього 7 дітей; 

- створити належні умови для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа; 

- забезпечити дітей зазначеної категорії та осіб з їх числа тимчасовим або 

впорядкованим житлом після завершення терміну перебування в сім’ях 

опікунів, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих 

закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 

також після закінчення навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кількісні показники виконання Програми «Забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 

2021-2023 роки» 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Кількісні показники виконання Програми 

Найменування 

показника 

Одиниця 

виміру 

Усього за 

Програмою 

Значення показника за 

роками 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Забезпечення 

житлом  

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

осіб з їх 

числа його 

придбання 

або надання з 

житлового 

фонду 

 

Кількість 

дітей-сиріт,  

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та 

осіб з їх числа, 

які будуть 

забезпечені  

впорядкованим 

житлом для 

постійного 

проживання.  

осіб 12 2000,0 2000,0 2000,0 

 

 

Придбання 

житла для 

створення 

дитячого 

будинку 

сімейного 

типу 

Кількість 

будинків, які 

будуть 

придбані для 

створення 

дитячого 

будинку 

сімейного типу 

будинків 1 3641,3 0 0 

 

 

Якісні показники виконання Програми «Забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 

2021-2023 роки» 

Скорочення строку перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа на квартирному обліку. 

Збільшення чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  

 

 



піклування, осіб з їх числа, які отримали впорядковане житло для 

постійного місця проживання. 

Збільшення чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, влаштованих в сім`ї громадян. 

 

Контроль за реалізацією Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-

2023 роки» 

Безпосередній контроль за реалізацією Програми «Забезпечення 

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

числа на 2021-2023 роки» здійснюють керуючий справами виконкому міської 

ради та постійні комісії з питань охорони здоров’я, освіти, молодіжної 

політики та спорту, з питань планування бюджету і фінансів, інвестиційної 

політики.  

 

Програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки» підготовлено службою у справах дітей 

Покровської міської ради 

В.о. начальника служби у справах дітей  

Покровської міської ради                                         М. Коваленко 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                         Н. Іваньо 

 

 



 


