
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

                                                                                                                           №                   
м. Лиман 

 

Про затвердження програми 

«Забезпечення житлом дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 

території Лиманської міської 

територіальної громади на 2021-

2023 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 «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, враховуючи регіональну програму  «Забезпечення житлом 

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

2023 роки» затверджену розпорядженням головою Донецької обласної державної 

адміністрації, керівником Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 

06.04.2021 року № 299/5-21, керуючись п. 22, ч.1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на території Лиманської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (далі – Програма), що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики (Вінничук) та заступника міського голови 

Сироватську І.Л. 

  

 

 

Міський голова         О.В. Журавльов 

 

 

 



Паспорт  

програми  «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на території Лиманської міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки» 

1. Ініціатор розроблення програми Служба у справах дітей  міської ради 

2. Підстава для розроблення програми Закони України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», 

«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, регіональна програма  

«Забезпечення житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа на 2021 – 2023 

роки» затверджена розпорядженням 

голови Донецької обласної державної 

адміністрації, керівником Донецької 

обласної військово-цивільної 

адміністрації від 06.04.2021 року № 

299/5-21 

3. Розробник програми Служба у справах дітей міської ради 

4. Співрозробники  програми Відділ житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

міської ради, юридичний відділ 

виконавчого комітету міської ради,  

5. Відповідальний  виконавець 

програми 

Служба у справах дітей міської ради 

7. Учасники програми Відділ житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

міської ради, юридичний відділ 

виконавчого комітету міської ради, 

Лиманський міський центр соціальних 

служб 

8. Термін реалізації програми Початок –  2021 рік 

Завершення –  2023 рік 

9. Загальні обсяги фінансування 

програми, всього  тис. грн* 

2700,0 

 

 у тому числі коштів:  

9.1 обласного бюджету 1350,0 

9.2 бюджетів  місцевого самоврядування 1350,0 

9.3 інших джерел  



10. Кількісні та якісні критерії  

ефективності 

Підвищення рівня забезпеченості житлом 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування,  осіб з їх числа.  

* обсяги фінансування даної програми можуть уточнюватися при затвердженні 

бюджетів на відповідні роки 

 

 

1. Загальні положення 

Програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа на території Лиманської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» (далі – Програма) розроблено з метою 

реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 
 Підставами для розроблення Програми є Указ 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»,  закони України  «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про охорону дитинства», регіональна програма  «Забезпечення житлом 

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

2023 роки», яка затверджена розпорядженням голови Донецької обласної державної 

адміністрації, керівником Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 

06.04.2021 року № 299/5-21, інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний 

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

У Програмі терміни «діти-сироти», «діти, позбавлені батьківського піклування» 

та «особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

вживаються відповідно до їх визначення у 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 органів місцевого 

самоврядування, 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 нашої 

об’єднаної територіальної громади у системі їх захисту.   

Станом на 31.12.2021 загальна кількість дитячого населення Лиманської 

об’єднаної територіальної громади, складає 7861 дітей, з яких 135 – це діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування.  

Лиманською міською територіальною громадою дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа  надано: 

у 2018 році – 12 одиниц житла – для постійного проживання, на що витрачено 

3440,2 тис. грн. 



у 2019 році – 10 одиниц житла - для постійного проживання, на що витрачено 

2581,1 тис. грн. 

у 2020 році –  3 одиниці житла - для постійного проживання, на що витрачено 

835,00 тис. грн. 

Всього за 2018 - 2020 роки придбано 25 одиниць житла, на що витрачено 6856,3 

тис. грн., в тому числі залучено коштів з бюджету області – 3428,15 тис.грн. 

На 01.07.2021 році на позачерговому квартирному обліку в виконавчому 

комітеті міської ради перебуває 125 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування осіб з їх числа, громадян.  

За прогнозованими показниками кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, яких необхідно буде забезпечити житлом, 

щорічно в середньому складатиме 3 особи . 

Основними причинами відсутності житла у дітей вищезазначеної категорії є:   

          відсутність житла у батьків на час позбавлення їх батьківських прав; 

          залишення дітей батьками у пологових будинках. 

 

3. Визначення  мети Програми 

 

Мета Програми –  забезпечення житлом  дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа після завершення перебування у відповідних 

закладах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях або завершення строку 

піклування.   
Досягнення зазначеної мети потребує вирішення  таких  завдань: 

приведення у належний стан житла (здійснення поточного або капітального 

ремонту), яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, особам з їх числа на праві власності чи  користування; 

надання дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, особам з 

їх числа житла для постійного проживання з житлових фондів міської ради;   

надання соціального житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, та особам з їх числа  до забезпечення їх  житлом для постійного 

проживання;  

придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, особам з їх числа на вторинному ринку на умовах співфінансування за 

рахунок субвенції з обласного бюджету та бюджету місцевого самоврядування, а 

також безпосередньо за рахунок коштів бюджету місцевого самоврядування. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми забезпечення житлом 

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

Лиманській міській територіальній громаді є: 

забезпечення збереження житла, яке на праві власності чи користування 

належить  дітям зазначеної категорії, у придатному для проживання стані; 

проведення поточного та капітального ремонту 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 сім’ї;    

підтримання житлового фонду соціального призначення виконавчим комітетом 

міської ради; 



забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа шляхом надання з житлового фонду міської ради, 

придбання житла на вторинному ринку за рахунок коштів міської територіальної 

громади, інших джерел, не заборонених законодавством; 

придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування,  

та особам з їх числа, віком від 18 до 23 років, на умовах співфінансування (50 на 50) з 

обласного бюджету та бюджету міської територіальної громади. 

5. Строки виконання Програми 

 

Строк дії Програми – 2021, 2022, 2023  роки. 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Лиманської міської територіальної громади, обласного бюджету та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів на виконання заходів Програми з 

усіх джерел фінансування складає – 2700,0 тис. грн, з яких: 1350,0 тис. грн. кошти 

бюджету Лиманської міської територіальної громади; 1350,0 тис. грн. кошти 

обласного бюджету; кошт інших джерел, не заборонених законодавством.   

Обсяг бюджетного фінансування визначатиметься щороку під час складання 

обласного бюджету. 

 

7. Система організації  контролю за виконанням Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів (додаються). 

 

8. Очікувані кінцеві результати виконання Програми, визначення її 
ефективності 

 

Реалізація Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які відповідно до 

чинного законодавства України потребують поліпшення житлових умов, і реалізувати 

їх конституційні права на отримання житла. 

Виконання Програми в Лиманській міській територіальній громаді надасть 

можливість: 

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

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа; 

забезпечити житлом для постійного проживання або соціальним житлом  дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після завершення строку їх 

перебування у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках 

сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування,  та осіб з їх числа - після закінчення навчання. 

9. Кількісні показники виконання Програми 

 

Назва напряму Кількісні показники виконання Програми 



діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Найменування 

показника 

Одиниця 

виміру 

Всього за 

Програмою 

Значення показника 

за роками 

2021 2022 2023 

Забезпечення 

дітей-сиріт та  

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування,  осіб 

з їх числа 

тимчасовим 

житлом у 

соціальних 

гуртожитках та 

соціальним 

житлом з фондів 

соціального 

призначення  

Кількість дітей-

сиріт, дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та 

осіб з їх числа, 

які забезпечені 

житлом для 

тимчасового 

проживання  

осіб 6 2 2 2 

Забезпечення 

житлом дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, осіб 

з їх числа 

шляхом  його 

придбання або 

надання з 

житлових 

фондів місцевих 

рад   

Кількість дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та 

осіб з їх числа, 

які будуть 

забезпечені 

впорядкованим 

житлом для 

постійного 

проживання 

осіб 9 3 3 3 

 

10.   Якісні показники виконання Програми 

 

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 

проживання;  

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  осіб з 

їх числа соціальним житлом до надання впорядкованого житла для постійного 

проживання. 

 

Програма розроблена службою у справах дітей  Лиманської міської ради. 

 

 

 

Секретар ради        Н.В. Ляшко



Додаток 

до програми «Забезпечення житлом  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  

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

рішення Лиманської міської ради 

________________ № _______ 

 

 

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

осіб з їх числа на 2021-2023 роки» 

Зміст заходів Програми Строки 

виконання 

Виконавці Орієнтовані обсяги фінансування за роками виконання (тис. грн) Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

2021 2022 2023 

1. Забезпечення збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа 

на праві власності чи користування 

Проведення поточного 

ремонту житла, яке 

належить дітям-сиротам, 

позбавлених 

батьківського піклування, 

особам з їх числа, на час 

повернення їх до місця 

постійного проживання 

або житла, яке надається 

відповідно до 

законодавства України 

 

 

20021-

2023 р.р. 

 

виконавчий 

комітет міської 

ради  

Загальний обсяг, у 

т.ч. 

- - - Забезпечення 

належних умов 

проживання 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, осіб 

з їх числа після 

їх повернення 

до постійного 

місця 

проживання 

 

 

 

Бюджет Лиманської 

міської 

територіальної 

громади 

За 

необхідністю 

За 

необхідністю 

 За 

необхідністю 

інші джерела -   

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



Забезпечення дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа, у тому 

числі віком 23 роки і 

старших, які перебувають 

на обліку громадян, які 

потребують поліпшення 

житлових умов, житлом 

для постійного 

проживання шляхом 

надання з житлового 

фонду Лиманської міської 

ради 

20021-

2023 р.р. 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

Загальний обсяг, у 

т. ч. 

0,0 0,0 0,0  

Бюджет Лиманської 

міської 

територіальної 

громади 

0,0 0,0 0,0  

інші джерела 0,0 0,0 0,0  

Забезпечення дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа, у тому 

числі віком 23 роки і 

старших, які перебувають 

на обліку громадян, які 

потребують поліпшення 

житлових умов, житлом 

для постійного 

проживання шляхом 

придбання житла на 

вторинному ринку  

20021-

2023 р.р. 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

Загальний обсяг, у 

т. ч. 

0,0 0,0 0,0  

Бюджет Лиманської 

міської 

територіальної 

громади 

0,0 0,0 0,0  

інші джерела 0,0 0,0 0,0  

Забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування, 

20021-

2023 р.р. 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

Загальний обсяг, у 

т. ч. 

0,0 0,0 0,0 6 осіб 



осіб з їх числа, у тому 

числі віком 23 роки і 

старших, які перебувають 

на соціальному 

квартирному обліку, 

впорядкованим 

соціальним житлом з 

житлового фонду 

соціального призначення 

Бюджет Лиманської 

міської 

територіальної 

громади 

0,0 0,0 0,0  

інші джерела 0,0 0,0 0,0  

Забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа, 

впорядкованим житлом 

для постійного 

проживання шляхом 

придбання житла на 

вторинному ринку на 

умовах співфінансування 

(50х50) 

20021-

2023 р.р. 

виконавчий 

комітет міської 

ради 

Загальний обсяг, у 

т. ч. 

900,00 900,00 900,00 9 осіб 

Бюджет Лиманської 

міської 

територіальної 

громади 

450,00 450,00 450,00  

інші джерела 450,00 450,00 450,00  

 

 

 

 

 


