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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІС Т РАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

02.03.2018 №290/5-18
м. Краматорськ

Про затвердження регіональної програми 
«Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа на 2018-2020 роки»

Відповідно до законів України «Про забезпечення організаційно- 
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», «Про охорону дитинства», Указу Президента 
України від 12 січня 2018 року № 5/2018 «Про першочергові заходи щодо 
захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із 
їх числа», враховуючи рішення колегії облдержадміністрації від 22 лютого 
2018 року «Про проект регіональної програми «Забезпечення житлом дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 
2018-2020 роки», керуючись статтями 1, 4, 6 Закону України «Про військово- 
цивільні адміністрації»:

1. Затвердити регіональну програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 
роки» (далі -  Програма), що додається.

2. Рекомендувати виконавчим органам міських рад, рад об’єднаних 
територіальних громад, райдержадміністраціям та військово-цивільним 
адміністраціям:

1) забезпечити реалізацію заходів і завдань Програми;

2) розробити і затвердити відповідні місцеві програми з урахуванням 
заходів і завдань Програми;
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3) в межах реальної можливості бюджетів щорічно передбачати кошти 
на реалізацію заходів Програми.

3. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на 
службу у справах дітей облдержадміністрації (Тимофеєва), контроль -  на 
заступника голови облдержадміністрації Стокоза І.С.
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РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА 
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ТА ОСІБ З ЇХ
ЧИСЛА НА 2018-2020 РОКИ»
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Паспорт
Регіональної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки»
1. Ініціатор розроблення програми Служба у справах дітей 

облдержадміністрації
2. Підстава для розроблення 

програми
Закони України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування», «Про охорону 
дитинства»

3. Розробник програми Служба у справах дітей 
облдержадміністрації

4. Співрозробники програми Виконавчі органи міських рад, рад 
об’єднаних територіальних громад, 
райдержадміністрації, військово- 
цивільні адміністрації

5. Відповідальний виконавець 
програми

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації

7. Учасники програми Департамент сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації, виконавчі 
органи міських рад, рад об’єднаних 
територіальних громад, 
райдержадміністрації, військово- 
цивільні адміністрації

8. Мета Забезпечення права дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа, на 
житло

9. Термін реалізації програми Початок -  2018 рік 
Завершення -  2020 рік

10. Загальні обсяги фінансування, 
програми, всього, тис. грн.*

115228,6

у тому числі коштів:
10.1 державного бюджету
10.1 обласного бюджету 50781,1
10.2 бюджети міст, районів, 

об’єднаних територіальних громад
63066,5

10.3 інших джерел 1381,0
11. Кількісні та якісні критерії 

ефективності
Збільшення кількості дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа, житлові 
умови яких поліпшено.

* обсяги фінансування даної програми можуть уточнюватися при затвердженні бюджетів на відповідні роки
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1. Загальні положення

Регіональну програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» 
(далі -  Програма) розроблено з метою реалізації державної політики щодо 
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Указ Президента 
України від 12 січня 2018 року № 5/2018 «Про першочергові заходи щодо 
захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із 
їх числа», закони України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», «Про охорону дитинства»; постанова Кабінету Міністрів України 
від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (зі змінами), інші нормативно- 
правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа.

В Програмі терміни «діти-сироти», «діти, позбавлені батьківського 
піклування», та «особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування» вживаються відповідно до їх визначення в статті 1 Закону України 
"Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Основними напрямами подолання сирітства є соціально-правова 
підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вжиття 
комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та 
організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Забезпечення житлом залишається однією з 
найактуальніших проблем в системі захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа, нашого регіону.

Станом на 31.12.2017 загальна кількість дитячого населення в області 
становить 309 743 (на території, підконтрольній українській владі).

З них 4892 -  це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування на кінець 2017 року:
мають житло 2147 дітей або 43,9% (на праві користування -  1541, 

на праві власності -  606);
не мають житла 2745 дітей або 56%.
На квартирному обліку в органах опіки та піклування перебуває всього 

1118 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 
з них:
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267 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 
16 до 18 років;

851 особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування;

Крім того, на квартирному обліку перебувають 340 громадян з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком 
від 23 до 35 років та 28 громадян старше 35 років.

Із загальної кількості одиниць житла, яке належить дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклування, 38 -  не придатні для 
проживання, 76 -  потребує ремонту.

Органами опіки та піклування зберігається 71 одиниця житла за 
тимчасово відсутніми дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування, в якому не залишилися проживати інші члени родини.

Органами місцевого самоврядування дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа було надано у:

2015 році -  51 одиницю житла (37 -  впорядкованого, 14 -  соціального), 
6% від потреби;

2016 році -  32 одиниці житла (23 -  впорядкованого, 9 -  соціального), 
4% від потреби;

2017 році -  185 одиниць житла (130 -  впорядкованого, 55 -  соціального), 
22% від потреби.

За прогнозними показниками кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які потребуватимуть забезпечення житлом, 
складатиме:

у 2018 році -  856 осіб;
у 2019 році -  638 осіб;
у 2020 році -  638 осіб.
Основними причинами відсутності житла у дітей вищезазначеної 

категорії є:
відсутність житла у батьків на момент позбавлення їх батьківських прав;
залишення дитини матір’ю в пологовому будинку;
відсутність фінансування з місцевих бюджетів на здійснення заходів 

щодо збереження житла, що на праві власності або праві користування 
належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, що 
призводить до руйнування житла та непридатності його для проживання.

3. Визначення мети Програми

Головна мета Програми -  забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа, житлом після завершення терміну 
їх перебування в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих 
будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчання в 
закладах освіти.
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Для реалізації цієї мети потребують вирішення наступні завдання: 
виявлення, забезпечення обліку та збереження житла, що знаходиться у 

власності чи користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування;

приведення у належний стан житлових приміщень (здійснення 
косметичного або капітального ремонту), що знаходяться у власності чи 
користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

надання впорядкованого житла дітям-сиротам та дітям позбавленим 
батьківського піклування, та особам з їх числа, органами місцевого 
самоврядування з житлових фондів;

придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, та особам з їх числа, на вторинному ринку на умовах 
співфінансування з обласного та місцевих бюджетів;

створення органами місцевого самоврядування житлових фондів 
соціального призначення та надання соціального житла дітям-сиротам та дітям 
позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, до забезпечення їх 
впорядкованим житлом;

проведення методичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи із 
законними представниками дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, щодо захисту їх житлових та майнових прав.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми забезпечення 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа, в Донецькій області є:

запобігання незаконному відчуженню житла, на яке діти-сироти чи діти, 
позбавлені батьківського піклування, мають право власності чи користування;

забезпечення збереження житла, яке на праві власності чи користування 
належить дітям зазначеної категорії, в придатному для проживання стані;

проведення косметичних та капітальних ремонтів житла, яке належить 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх 
числа на праві власності чи користування, якщо в ньому не проживають інші 
члени родини;

розвиток житлового фонду соціального призначення органами місцевого 
самоврядування області;

надання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, особам з їх числа, шляхом виділення їм житла, яке є комунальною 
власністю територіальної громади, придбання житла на вторинному ринку за 
рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених 
законодавством;

придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, та особам з їх числа, віком від 18 до 23, років на умовах 
фінансування з обласного бюджету та бюджетів міст, районів, об’єднаних 
територіальних громад.
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5. Строки виконання Програми
Строк дії Програми -  2018-2020 роки.

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 
обласного бюджету, бюджетів міст, районів, об’єднаних територіальних 
громад та інших джерел згідно з діючим законодавством.

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів на виконання заходів Програми 
з усіх джерел фінансування складає -  115208,6 тис. грн., з них обласний 
бюджет -  50781,1 тис. грн., бюджет міст, районів, об’єднаних територіальних 
громад -  63046,5 тис. грн., інших джерел -  1381,0 тис. грн.

7. Система організації контролю за виконанням Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів 
(додаються) виконавцями заходів Програми.

Виконавці, заходів Програми, щокварталу до 05 числа подають службі у 
справах дітей облдержадміністрації, координатору виконання Програми, 
інформацію про стан їх виконання.

Служба у справах дітей облдержадміністрації щорічно до 05 лютого року, 
наступного за звітним, надає до облдержадміністрації звіт про виконання 
Програми.

8. Очікувані кінцеві результати виконання Програми, визначення ї ї
ефективності

Реалізація Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які відповідно 
до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов, і 
реалізувати їх конституційні права на отримання житла.

Виконання Програми в Донецькій області надасть можливість:
запобігти незаконному відчуженню житла, право власності чи право 

користування на яке мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського 
піклування;

вирішення питання погашення заборгованості за комунальні послуги за 
житло, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування;

створити належні умови для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа;

забезпечити соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, після завершення їх перебування в 
сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках 
сімейного типу, в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського



піклування, а також осіб з їх числа, які потребують забезпечення житлом після 
закінчення навчання в закладах освіти.

9. Кількісні показники виконання Програми
Назва

напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Кількісні показники виконання Програми
Найменування

показника
Одиниця
виміру

Всього за 
Програмою

Значення показника за роками
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
Створення 
житлового 
фонду 
соціального 
призначення та 
надання за 
рахунок цього 
фонду житла 
дітям-сиротам 
та дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування

Кількість дітей- 
сиріт, дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та 
осіб з їх числа, 
які отримали 
соціальне житло

осіб 60 20 20 20

Забезпечення 
взяття на 
квартирний 
облік дітей- 
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 
(починаючи з 
досягнення 
ними 16 років), 
які потребують 
поліпшення 
житлових умов

Частка (від 
потреби) дітей, 
взятих на 
квартирний 
облік для 
поліпшення 
житлових умов

до % від 
потреби

100% 90 95 100

Упорядкування 
та збереження 
існуючого 
житла, яке на 
праві власності 
або
користування
належить
дітям-сиротам
та дітям,
позбавленим
батьківського
піклування, та

Кількість дітей- 
сиріт, дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та 
осіб з їх числа, 
яким збережено 
та упорядковано 
житло

% від 
потреби

100% 80 90 100
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особам з їх 
числа
Забезпечення 
дітей-сиріт та 
дітей,
позбавлених 
батьківського 
піклування, та 
осіб з їх числа 
тимчасовим 
житлом у 
соціальних 
гуртожитках

Кількість дітей- 
сиріт, дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та 
осіб з їх числа, 
які забезпечені 
тимчасовим 
житлом

осіб 135 45 45 45

Забезпечення
осіб із числа
дітей-сиріт
та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
впорядкованим
житлом за
рахунок
виділення із 
житлового 
фонду або 
придбання 
житла

Кількість дітей- 
сиріт, дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та 
осіб з їх числа, 
які будуть 
забезпечені 
впорядкованим 
житлом для 
постійного 
проживання

осіб 730 235 245 250

10. Якісні показники виконання Програми

Скорочення строку перебування дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа, на квартирному обліку;

збільшення чисельності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа, які отримали впорядковане житло;

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа соціальним житлом, до надання впорядкованого.

Керівник апарату облдержадміністрації ( г / г  у  О.І. Свинаренко

Регіональну програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» 
розроблено службою у справах дітей облдержадміністрації

В. о. начальника служби /
у справах дітей облдержадміністрації Соболевська



Додаток
до розділу 4 регіональної програми 
«Забезпечення житлом дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа 
на 2018-2020 роки»

Заходи
щодо реалізації регіональної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки»

№ з/п Зміст заходів Програми
Термін

виконання Відповідальні
виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування за роками 
виконання (тис. грн.): Очікуваний результат 

виконання заходуДжерела
фінансування 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Забезпечення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлеї 

житлових умов, та збереження житла, яке належить діт
та особам з їх числа, на п

іих батьківського піклування, які потребують поліпшення 
ям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 
раві власності чи користування

1.1. Забезпечення 
своєчасного взяття дітей- 
сиріт та дітей, 
позбавлених
батьківського піклування, 
на квартирний облік 
громадян, які потребують 
поліпшення житлових 
умов

Постійно Виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад,
райдержадміні- 
страції, військово- 
цивільні 
адміністрації

Загальний
обсяг, у т.ч.
державний
бюджет
обласний
бюджет
бюджети міст,
районів,
об’єднаних
територіальних
громад
інші джерела

Не потребує фінансування Своєчасне взяття 
на квартирний 
облік дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
досягай 16-річного 
віку, і потребують 
поліпшення 
житлових умов



2

1.2. Ведення
персоніфікованого обліку 
нерухомого майна, яке 
належить дітям-сиротам 
та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, 
на праві власності чи 
користування

Постійно Виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад,
рай держадміні
страції, військово- 
цивільні 
адміністрації

Загальний
обсяг, у т.ч.
державний
бюджет
обласний
бюджет
бюджети міст,
районів,
об’єднаних
територіальних
громад
інші джерела

Не потребує фінансування Запобігання 
незаконному 
відчуженню житла, 
яке належить 
дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим 
батьківського 
піклування, на 
праві власності або 
користування

1.3 Вжиття заходів для 
передачі житла у 
власність дитини-сироти, 
дитини, позбавленої 
батьківського піклування, 
у разі наявності у неї 
права користування таким 
житлом відповідно до 
законодавства

Постійно Виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад,
райдержадміні- 
страції, військово- 
цивільні 
адміністрації

Загальний 
обсяг, у т.ч.

62,2 53,5 49,5 Збільшення 
кількості дітей, які 
мають власне 
житло шляхом 
приватизації та 
оформлення права 
власності

державний
бюджет

- - -

обласний
бюджет

- - -

бюджети міст,
районів,
об’єднаних
територіальних
громад

48,2 38,5 33,5

інші джерела 14,0 15,0 16,0

1.4. Здійснення обстеження 
житлових приміщень, які 
належать на праві 
власності або

Постійно Виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних

Загальний 
обсяг, у т.ч.

550,0 625,0 725,0 Проведення 100% 
щорічного 
обстеження житла, 
яке зберігається за

державний
бюджет

“ “



з

користування, дітям- 
сиротам та дітям, 
позбавленим
батьківського піклування, 
та особам з їх числа, з 
метою його збереження. 
Передбачення коштів в 
місцевих бюджетах, в 
межах реальної 
можливості, залучення 
коштів з інших джерел, 
не заборонених 
законодавством, для 
проведення поточного 
ремонту та підтримки 
такого житла в належному 
стані

громад,
райдержадміні- 
страції, військово- 
цивільні 
адміністрації, 
міські та районні 
центри
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді

обласний
бюджет

“ - - дітьми-сиротами та 
дітьми, 
позбавленими 
батьківського 
піклування. 
Забезпечення 
збереження його в 
належному стані

бюджети міст,
районів,
об’єднаних
територіальних
громад

450,0 525,0 625,0

інші джерела 100, 100,0 100,0

1.5. Вирішення питання, у разі 
доцільності, передачі в 
установленому порядку в 
оренду житла, яке 
зберігається за дітьми-

Постійно Виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад,

Загальний 
обсяг, у т.ч.

23,0 33,0 33,0 Передача не менш 
як 10% житла в 
оренду, яке 
зберігається за 
дітьми-сиротами та

державний
бюджет

- - -

обласний
бюджет

- - -
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сиротами, дітьми, 
позбавленими 
батьківського піклування, 
у разі якщо в ньому ніхто 
не проживає

райдержадміні- 
страції, військово- 
цивільні 
адміністрації

бюджети міст,
районів,
об’єднаних
територіальних
громад

13,0 23,0 23,0 дітьми, 
позбавленими 
батьківського 
піклування, у разі, 
якщо в житлі 
більше ніхто не 
проживає

інші джерела 10,0 10,0 10,0

1.6. Проведення
роз’яснювальної роботи

Постійно Виконавчі органи 
міських рад, рад

Загальний 
обсяг, у т.ч.

8,0 8,0 9,0 Проведення
щорічних

серед опікунів, 
піклувальників, 
прийомних батьків, 
батьків-вихователів, 
стосовно дотримання 
вимог законодавства в 
частині захисту житлових 
прав дітей-сиріт та дітей,

об’єднаних
територіальних
громад,
райдержадміні- 
страції, військово- 
цивільні 
адміністрації

державний
бюджет

- - - навчальних 
семінарів для 
законних 
представників 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, щодо

обласний
бюджет

- - -

бюджети міст,
районів,
об’єднаних
територіальних
громад

3,0 3,0 3,0

позбавлених
батьківського піклування, 
які перебувають у них на 
вихованні

інші джерела 5,0 5,0 6,0 захисту майнових 
та житлових прав їх 
підопічних, 
прийомних дітей, 
дітей-вихованців
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1.7. Проведення косметичного Постійно Виконавчі органи
або капітального ремонту міських рад, рад
житла, яке належать об’єднаних
дітям-сиротам та дітям, територіальних
позбавленим громад,
батьківського піклування, райдержадміні-
на час їх повернення до страції, військово-
місця постійного цивільні
проживання адміністрації



Загальний 
обсяг, у  т.ч.
державним
бюджет
обласний
бюджет
бюджети міст, 
районів 
об’єднаних 
територіальних 
громад________
і н ш і  джерела

931,2

861,2

70,0

1096,8

1026,8

70,0

1030,5

960,5

70,0

Забезпечення 
належних умов 
проживання дітям- 
сиротам та дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування, після 
завершення 
терміну їх 
перебування в 
сім’ях опікунів, 
піклувальників, 
прийомних сім’ях, 
дитячих будинках 
сімейного типу, 
закладах для дітей- 
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, після 
закінчення 
навчання в 
закладах освіти
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1.8. Розгляд питання щодо 
погашення за рахунок 
коштів місцевих бюджетів 
заборгованості за 
комунальні послуги за 
житло, яке належать 
дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим
батьківського піклування, 
на праві власності чи 
користування, якщо в 
цьому житлі не 
залишилися проживати 
інші члени родини

Щорічно Виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад,
райдержадміні- 
страції, військово- 
цивільні 
адміністрації

Загальний 
обсяг, у т.ч.:

146,0 153,0 163,0 Зменшення
щорічно
заборгованості за 
комунальні послуги 
не менше, як на 
50% від суми 
заборгованості

державний
бюджет

- - -

обласний
бюджет

- - -

бюджети міст,
районів,
об’єднаних
територіальних
громад

86,0 93,0 103,0

інші джерела 60,0 60,0 60,0

2. Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом та
житлом для постійного проживання

2.1. Проведення аналізу щодо 
потреби у житлі дітей- 
сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх 
числа

Щорічно 
до 01.10

Виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад,
райдержадміні- 
страци, вшськово- 
цивільні 
адміністрації

Загальний 
обсяг, у т.ч.

державний
бюджет
обласний 
бюджет 
бюджети міст, 
районів, 
об’єднаних 
територіальних 
громад 
інші джерела

Не потребує фінансування Створення бази 
даних щодо 
потреби у житлі 
для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, та осіб 
з їх числа, які після 
закінчення 
навчання в 
закладах освіти, 
перебування під
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опікою/ 
піклуванням, в 
прийомних сім’ях, 
дитячих будинках 
сімейного типу, 
дитячих закладах, 
повертаються до 
місця постійного 
проживання

2.2. Забезпечення соціальним 
житлом осіб з числа 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених
батьківського піклування, 
з житлових фондів 
соціального призначення

Щорічно Виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад,
райдержадміні- 
страції, військово- 
цивільні 
адміністрації

Загальний 
обсяг, у т.ч. 
державний 
бюджет

обласний 
бюджет 
бюджети міст, 
районів, 
об’єднаних 
територіальних 
громад 
інші джерела

Не потребує фінансування Надання
соціального житла 
щорічно не менше 
20 особам з числа 
дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
після закінчення 
навчання в 
закладах освіти, 
перебування під 
опікою/піклуван
ням, в прийомних 
сім’ях, дитячих 
будинках 
сімейного типу, 
дитячих закладах, 
повертаються до
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місця постійного 
проживання

2.3. Забезпечення житлом 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених
батьківського піклування, 
шляхом сприяння їм 
вступу у спадщину

Постійно Виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад,
рай держа дм і ні - 
страції, військово- 
цивільні 
адміністрації

Загальний 
обсяг, у  т.ч.

119,7 122,0 147,0 Збільшення 
кількості дітей, які 
мають право 
власності 
на житло

державний
бюджет

- - -

обласний
бюджет

- - -

бюджети міст,
районів,
об’єднаних
територіальних
громад

104,7 107,0 132,0

інші джерела 15,0 15,0 15,0
2.4. Забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених
батьківського піклування, 
осіб з їх числа, громадян з 
їх числа (віком від 23 
років), які потребують 
поліпшення житлових 
умов, і перебувають на 
квартирному обліку, 
впорядкованим житлом 
для постійного 
проживання шляхом 
надання їм житла з 
житлового фонду,

Постійно Виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад,
райдержадміні-
страції,
військово-
цивільні
адміністрації

Загальний 
обсяг, у т.ч.

1185,0 1175,0 1320,0 Придбання за 
рахунок коштів 
місцевих бюджетів, 
надання щорічно 
не менш ніж 35 
одиниць житла для 
дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, осіб з 
їх числа, громадян 
з їх числа (віком 
від 23 років)

державний
бюджет

Обсяг фінансування 
визначається у межах 
фінансового забезпечення

обласний
бюджет

- - -

бюджети міст,
районів,
об’єднаних
територіальних
громад

1010,0 1000,0 1145,0

інші джерела 175,0 175,0 175,0
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придбання житла на 
вторинному ринку за 
рахунок коштів місцевого 
бюджету, інших джерел, 
не заборонених 
законодавством

2.5. Забезпечення житлом 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківсь
кого піклування, осіб з їх 
числа (віком від 18 до 23 
років), впорядкова-ним 
житлом для постійного 
проживання шляхом 
придбання житла на 
вторинному ринку на 
умовах співфінансування 
(50/50) з обласного 
бюджету та бюджетів 
міст, районів, об’єдна-них 
територіальних громад

постійно Виконавчі органи 
міських рад, рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад,
райдержадміні-
страції,
військово-
цивільних
адміністрації

Загальний 
обсяг, у т.ч.

37576,2 28841,6 27568,0 Придбання на 
вторинному ринку 
щорічно не менше 
150 одиниць 
впорядкованого 
житла

державний
бюджет

Обсяг фінансування 
визначається у межах 
фінансового забезпечення

обласний
бюджет

18788,1 14420,8 13784,0

бюджети міст,
районів,
об’єднаних
територіальних
громад

18788,1 14420,8 13784,0

інші джерела

3. Забезпечення належного функціонування соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа

3.1. Забезпечення належних 2018-2020 Департамент Загальний 
обсяг, у т.ч. 1416,6 1161,2 1210,4 Створення
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умов проживання дітей- 
сиріт та дітей, 
позбавлених батьківсь
кого піклування, та осіб з 
їх числа, в Комунальному 
закладі «Донецький 
обласний соціальний 
гуртожиток для дітей- 
сиріт та дітей, 
позбавлених батьківсь
кого піклування»

сім’ї, молоді та 
спорту
облдержадміні
страції, 
Донецький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді

державний
бюджет

- - - належних умов 
проживання в 4 
соціальних 
гуртожитках 
області для дітей- 
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 
Надання щорічно 
місця для 
проживання в 
соціальних 
гуртожитках для 
45 дітей-сиріт та 
дітей,
позбавлених 
батьківського 
піклування, та 
осіб з їх числа, та 
якісних
соціальних послуг

обласний
бю джет 1416,6 1161,2 1210,5

бюджети міст,
районів,
об’єднаних
територіальних
громад
інші джерела

3.2. Забезпечення належних 
умов проживання дітей- 
сиріт та дітей, 
позбавлених батьківсь
кого піклування, та осіб з 
їх числа, в комунальних 
закладах
«Маріупольський міський 
соціальний гуртожиток», 
«Міський соціальний

2018-2020 Виконавчі органи 
Костянтинівської, 
Маріупольської, 
Новогродівської 
міських рад, 
міські центри 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді

Загальний 
обсяг, у т.ч.

2313,3 2523,6 2829,3

державний
бюджет

- - -

обласний
бюджет

~ _ “

бюджети міст,
районів,
об’єднаних
територіальних
громад

2313,3 2523,6 2829,3
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гуртожиток» в м. 
Костянтинівка, «Міський 
соціальний гуртожиток» 
в м. Новогродівка

інші джерела

Всього:
Загальний 
обсяг, у т.ч.

44331,2 35802,7 35094,7

державний
бюджет

Обсяг фінансування 
визначається у межах 
фінансового забезпечення

обласний
бюджет

20204,7 15582,0 14994,4

бюджети міст,
районів,
об’єднаних
територіальних
громад

23667,5 19760,7 19638,3

інші джерела 459,0 460,0 462,0

В. о. начальника служби 
у справах дітей облдержадміністрації Л.В. Соболевська


