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                        ШОСТКИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
                              ІV СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
                                                РІШЕННЯ

____________                          м.Шостка

Про Програму  забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського
піклування,  осіб з їх числа на 2021-2022 роки








Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України № 2342-1V від 13.01.2005 року « Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування», Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, зптвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 866 від 24 вересня 2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 року № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом	 та підтримки малих групових будинків», з метою забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,  міська рада 
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2021-2022 роки згідно з додатком (додається).
2.Організацію виконання Програми покласти на сектор обліку та розподілу житла Шосткинської міської ради (Титович Т.О.), Шосткинський міський центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді (Сокульська О.Ф.), управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради (Наймитенко А.М.), службу у справах дітей Шосткинської міської ради (Гришкова О.П.), 
3.Доручити виконавчому комітету Шосткинської міської ради виконати  усі необхідні дії пов’язані з придбанням житла, в тому числі за рахунок грошової компенсації для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
4. Службі у справах дітей міської ради (Гришкова О.П.) щороку інформувати Шосткинську міську раду про хід виконання програми та ефективність реалізації завдань до 1 березня, з прийняттям відповідного рішення.


Міський голова			                      		Микола НОГА
Додаток 
до рішення IV   сесії  VIII   скликання                                                   від ___________________
1. Паспорт
Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2021 -2022 роки.
	1
Ініціатор розроблення Програми
Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
2
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 року № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом	 та підтримки малих групових будинків»
3

Розробник програми
Служба у справах дітей Шосткинської міської ради
4

Співрозробник Програми
Управління праці  та соціального захисту  населення Шосткинської міської ради, сектор обліку та розподілу житла Шосткинської міської ради 
5

Відповідальний виконавець Програми
Служба у справах дітей
Управління праці  та соціального захисту  населення Шосткинської міської ради,
6

Виконавці Програми
Cектор обліку та розподілу житла Шосткинської міської ради, Шосткинський міський центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей Шосткинської міської ради
Управління праці  та соціального захисту  населення Шосткинської міської ради, 
7
Термін реалізації Програми
2021 - 2022 роки
8

Джерела фінансування Програми
Державний бюджет, бюджет Шосткинської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством
9
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього грн.
Державний бюджет
2021 -   5672250  грн.,
бюджет Шосткинської міської територіальної громади-   
2022 -   1347291     грн.
Інші учасники заходу
2022 – 163308 грн.

Усього –   7182849   грн.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023роки (далі - Програма) розроблена службою у справах дітей Шосткинської міської ради з  метою захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення належних побутових умов проживання, надання фінансової допомоги для ремонту та придбання житла для дітей вищезгаданої категорії, та осіб з їх числа.  Програма передбачає комплекс заходів, які забезпечують виконання законів України “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, інших нормативно-правових актів, спрямованих на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.
Станом на 20.10.2021 року в Шосткинській територіальній громаді на первинному обліку перебуває 166 дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування (66 дитини-сироти, 100 ̶ дітей, позбавлених батьківського піклування). З них перебувають під опікою  ̶ 133 дітей, в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу  ̶  23, в державних закладах  ̶  9, в сім'ї родичів  ̶  1. 
Із загальної кількості дітей - 31  ̶  мають житло на праві власності,
На квартирному обліку перебуває 100 дітей даної категорії та осіб з їх числа. . Основними причинами відсутності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є: - відсутність житла у батьків на момент позбавлення їх батьківських прав; - залишення дитини матір’ю в пологовому будинку; - відсутність постійного місця проживання батьків. Вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа дозволить молодим людям реалізувати інші свої права, оскільки наявність житла - це міцний фундамент подальшої долі.
2. МЕТА ПРОГРАМИ
Основною метою Програми є створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа шляхом концентрації зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення їх власним житлом або виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення

3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в Шосткинській територіальній громаді  є:
- створення умов для збереження в задовільному стані закріпленого за дітьми житла та житла, яке належить їм на праві приватної власності, на період їх перебування під опікою/піклуванням, у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, державних закладах;
- забезпечення проведення капітального ремонту житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа;
- забезпечення позачергово житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які повертаються до місця свого постійного проживання (первинного обліку) від опікунів/піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, навчальних закладів і не мають житла.
Програма надає змогу сконцентрувати зусилля місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, меценатів на виконання зазначених завдань та забезпечити ефективне здійснення державної політики в галузі соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.
Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно під час формування та затвердження бюджету Шосткинської міської територіальної громади. 
Показники обсягів фінансових витрат, необхідних для виконання Програми з визначенням джерел фінансування відображені у додатку до Програми (додається).

4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ
Запровадження та втілення ефективних форм підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за місцем походження або проживання, чи за місцем обліку такої дитини як внутрішньо переміщеної особи, щодо забезпечення житлом.
Встановити, що головним розпорядником коштів на здійснення заходів передбачених на виконання Програми є управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради.


Назва заходу
Відповідальний Виконавець
1
Прийняття рішення Шосткинською міською радою про виділення коштів з бюджету Шосткинської міської територіальної громади на засадах співфінансування для придбання житла, в тому числі за рахунок грошової компенсації для осіб з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.
Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
2
 Запровадження та втілення ефективних форм підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за місцем походження або проживання, чи за місцем обліку такої дитини як внутрішньо переміщеної особи, щодо забезпечення житлом.

Служба у справах дітей Шосткинської міської ради, сектор обліку та розподілу житла Шосткинської міської ради, Шосткинський міський центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, 

5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію за ходом виконанням Програми здійснює служба у справах дітей, управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради, сектор обліку та розподілу житла Шосткинської міської ради,. 
Служба у справах дітей щороку інформує постійну  комісію міської ради з питань освіти, науки, молоді та соціального захисту населення про хід виконання Програми.

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, виділених з державного бюджету, бюджету Шосткинської міської територіальної громади, інших джерел, не заборонених законодавством на зазначені цілі на відповідні роки. Використання коштів проводиться на підставі кошторису та інших підтверджуючих документів.

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
Реалізація Програми дасть змогу:
 - створити належні умови для соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа за місцем походження або проживання, чи за місцем обліку такої дитини як внутрішньо переміщеної особи ; 
- забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа за місцем походження або проживання, чи за місцем обліку такої дитини як внутрішньо переміщеної особи у разі відсутності у неї житла після закінчення (припинення) її перебування під опікою, піклуванням, у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або іншій уста

Секретар міської ради						Анна ПИЛИПЕЙКО

Додаток 1

Обсяги та джерела фінансування Програми

№ з/п
Назва заходу

Рік
Загальна вартість (тис. грн.)
Джерела фінансування, тис.грн.




Державний бюджет 
місцевий бюджет
(бюджет Шосткинської міської територіальної громади)
інші учасники заходу (у разі співфінансування)
1
  
2021




 
Придбання житла, в тому числі за рахунок грошової компенсації 
2021
5672250
5672250
0
0


2022
1510599
0
1347291
163308

РАЗОМ:

7182849
5672250
1347291
163308
					


Секретар міської ради                                                           Анна ПИЛИПЕЙКО

