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                        ШОСТКИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
                            VІ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
                                                РІШЕННЯ

____________                          м.Шостка

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










Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей про виконання Програми ІV сесії VІІІ скликання Шосткинської міської ради від 05.11.2021 року «Про Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2021- 2022 роки» міська рада 
В И Р І Ш И Л А:

 Інформацію служби у справах дітей про виконання Програми  ІV сесії VІІІ скликання Шосткинської міської ради від 05.11.2021 року «Про Програму  забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2021-2022 роки» прийняти до відома (додається). 



Міський голова			                      		Микола НОГА














                                                                      Додаток 
до рішення VI   сесії  VIII   скликання                                                   від ___________________

ІНФОРМАЦІЙНА  ДОВІДКА
      про виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
      позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 
                                    2021-2022 роки.
      На виконання постанови Кабінету Міністрів  України № 615 від 26.05.2021 року “ Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків” зі змінами в 2021 році затверджена Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2021-2022 роки .
       За  рахунок коштів Шосткинської міської територіальної громади та коштів Державного бюджету України  12 осіб дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа отримали грошову компенсацію та купили собі житло.
           У 2021 році на спеціальні рахунки, відкриті в ТВБВ № 10015/088 філії Сумського обласного управління АТ “ Ощадбанк”, перераховані кошти  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку малих  групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  у сумі 3539242грнивень та кошти місцевого бюджету Шосткинської міської територіальної громади у сумі 28000грн.
      У 2022 році зазначеній категорії було  придбано житло на загальну суму  3504949грн., невикористані кошти були повернуті:
-  у сумі 1781 гривня на рахунок місцевого бюджету Шосткинської міської територіальної громади;
- у сумі 60512 гривень на рахунок Державного бюджету України.
       Протягом 2022 року сектором обліку та розподілу житла  та службою у справах дітей здійснювався супровід вказаних категорій у процесі придбання житла.
        Всі громадяни, які потребують соціального захисту та поліпшення житлових умов, в тому числі діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа, згідно чинного законодавства перебувають на квартирному обліку ( з правом отримання житла у позачерговому та першочерговому порядку, у виконавчому комітеті міської ради за місцем реєстрації. Виконавчий комітет міської ради всіляко сприяє зарахуванню дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування при досягненні ними 16 років на квартирний облік. На даний час на квартирному обліку перебуває 85 осіб дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.


Секретар міської ради 				  Оксана ШАПОВАЛ


