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МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСДЕСЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  28 листопада 2019 року                      №1878 

м.Мала Виска 

 

Про затвердження міської програми 

«Забезпечення соціальним та 

впорядкованим житлом дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа» на 

території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади                         

у період до 2023 року 

 

 

На виконання на виконання Указ Президента України від 16.12.2011, № 1163                

«Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», на підставі статей 25, 26, 

42, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державні 

цільові програми», Законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

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

13.01.2005, № 2342-IV, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001, № 2402-III, «Про житловий 

фонд соціального призначення» від 12.01.2006, № 3334-IV, «Про основи соціального захисту 

бездомних громадян і безпритульних дітей» від 02.06.2005 № 2623-IV, ст. 11 «Про державне 

прогнозування, розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,              

«Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні», «Про доступ до публічної інформації», постанова Кабінету Міністрів України від 

30.05.2018, № 453  «Про затвердження Державної соціальної програми “Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року», 

постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017, № 877 «Про затвердження Порядку та 

умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх 

числа», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003, № 621 «Про розроблення 

прогнозованих та програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проекту державного бюджету» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.04.2019, № 335, наказ Міністерства Фінансів України від 02.01.2019, № 1 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно 

орієнтованого підходу в бюджетному процесі», № 57 «Про затвердження Типового переліку 

бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 

галузі «Соціальний захист сім’ї та дітей»», наказ Міністерства соціальної політики України 

від 24.11.2016, № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері», 
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рішення сесії Маловисківської міської ради від 26.09.2019 № 1756 «Про затвердження 

Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Маловисківської міської 

ради та звітності про їх виконання», розпорядження Маловисківського міського голови від 

03.09.2019, 36/б «Про розробку проекту програми соціально-економічного розвитку 

Маловисківської міської ради на 2020 рік», Конвенція «Про права дитини» від 20.11.1989 

(ратифікована Україною 27.02.1991, розглянувши клопотання службою у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету міської ради про внесення змін до міської програми 

«Забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт, позбавлених піклування, 

осіб з їх числа» на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у 

період до 2023 року, міська рада -  

 

ВИРІШЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 28 березня 2019 року № 1408 «Про 

затвердження міської програму «Забезпечення соціальним та впорядкованим житлом            

дітей-сиріт, позбавлених піклування, осіб з їх числа» на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади у період до 2023 року (далі – Програма), що додається.  

2. Відділу фінансів та бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Піньковська) при формуванні показників міського бюджету на 2020 - 2023 роки передбачати 

видатки на виконання Програми, а також залучати бюджетні кошти із джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В., постійну комісію міської ради з питань 

освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту (голова Артишко В.В.). 

 

 

 

 

Міський голова    

                                              

 

Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Маловисківської міської ради 

від 28 листопада 2019 року № 1854 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа» на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у період до 2023 року 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. 

Назва програми 

(назва програми повинна 

вказувати її специфіку) 

міська програма забезпечення соціальним та 

впорядкованим житлом дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа» на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади у період                       

до 2023 року 

2. ініціатор розроблення 

Програми 
виконавчий комітет Маловисківської міської ради 

3. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

розпорядження Маловисківського міського голови  

від    листопада 2019 року «Про внесення змін до 

міської програми «Забезпечення соціальним та 

впорядкованим житлом дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа» на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади у період                      

до 2023 року»» 

4. 
Головний розробник Програми 

служба у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

5. 
Співрозробники Програми - 

6. Відповідальний виконавець 

Програми 

служба у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

7. 

Співвиконавці Програми 

відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, відділ фінансів та 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, сектор архітектури та 

містобудування виконавчого комітету міської ради, 

житлово-комунальне господарство виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради 

8. 
Термін реалізації Програми 28.03.2019 – 31.12.2023 

9. 

Мета Програми 

реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа на 

отримання житла 



10. 
Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

в тому числі: 

 

- коштів сільського 

(селищного, міського) бюджету 

- коштів державного бюджету 

- коштів позабюджетних 

джерел 

 

у межах видатків грн. 

 

 

 

міський бюджет 

11. 

Очікувані результати 

виконання 

- збереження житла, яке на правах власності або 

праві користування належить дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, та особам з їх 

числа; 

- придбання соціальних житла для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа 

12. Ключові показники 

ефективності 
 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, обґрунтування 

необхідності її розв’язання 

Рівень захисту прав дитини є одним з визначених критеріїв оцінки становища в 

гуманітарній сфері будь-якої держави, адже діти – гарант самозабезпечення й поступу нації. 

Незважаючи на активізацію зусиль держави щодо поліпшення становища 

підростаючого покоління, створення умов для його гармонійного розвитку, в районі, як і в 

Україні, щороку присутня стійка тенденція соціального посиротіння дітей та, як наслідок, 

збільшується чисельність дітей, які отримують статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Переважна більшість дітей вищевказаної категорії, особливо тих, що виховувались в 

інтернатних закладах, після закінчення навчання і виходу в самостійне життя мають 

проблеми, пов’язані не лише з пошуком роботи, організацією побуту, але і відсутністю 

житла. 

Станом на лютий 2019 року на обліку в службі у справах сім’ї та дітей виконавчого 

комітету міської ради перебуває 26 дітей-сиріт та дітей, позбавленої батьківського 

піклування, із них: 3 дітей, які досягли 16 - річного віку, мають житло на праві власності – 2 

дитина, мають житло на праві користування - 1 дитина та не мають житла – 23 дитини. 

Відповідно до статей 32, 33 Закону України «Про забезпечення                         

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

батьківського піклування» виконавчий комітет міської ради, як орган місцевого 

самоврядування (за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, 

піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу чи відповідні 

заклади) несуть відповідальність за збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, і повернення його після завершення їх перебування у відповідному 

закладі для таких дітей. У разі відсутності такого житла виконавчий комітет міської ради, як 

орган місцевого самоврядування у позачерговому порядку протягом місяця зобов’язані 

забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх 

числа впорядкованим соціальним житлом. 



Програма має за мету об’єднати в єдину систему зусилля районної виконавчого 

комітету міської ради, як органу місцевого самоврядування та громадськості щодо реалізації 

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

 

3. Визначення мети Програми 

Метою програми є реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа на отримання житла. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники 

результативності 

Програму планується реалізувати шляхом: 

1) вивчення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування; 

2) забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які до 

передачі під опіку чи піклування, влаштування в прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного 

типу, будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, не мали впорядкованого житла чи 

вселення їх в приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, позачерговим впорядкованим 

житлом за останнім місцем проживання; 

3) підвищення відповідальності виконавчого комітету міської ради, як органу місцевого 

самоврядування за збереження житла, в якому проживали діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, з батьками, рідними тощо до влаштування у відповідні заклади; 

4) залучення громадськості до спонсорської та меценатської допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування; 

5) проведення широкої інформаційної кампанії, розповсюдження соціальної реклами 

щодо виховання у жителів Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

милосердного ставлення до дітей, які втратили батьків. 

Реалізація заходів Програми буде здійснюватися до 2023 року. 

 

Основними пріоритетними завданнями Програми є: 

1) визначення реальної потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа в отриманні соціального житла; 

2) надання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та 

особам з їх числа; 

3) збереження житла, яке на правах власності або праві користування належить               

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа. 

Напрямки діяльності і заходи реалізації Програми, наведено в додатку 1 до Програми. 

Показники результативності Програми, наведено в додатку 2 до Програми. 

 

5. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми 

Своєчасна реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

та осіб з їх числа на створення та покращення умов проживання і забезпечення житлом дасть 

змогу своєчасно: 

- виявляти житло, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування та житла, яке може успадкувати дитина; 

- зберегти житло, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування; 

- забезпечити житлом дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування у 

яких відсутнє житло; 

- забезпечити соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

 

 



6. Очікувані результати виконання Програми 

Вивчення індивідуальних потреб дітей даної категорії щодо забезпечення їх житлом 

дасть змогу: 

- залучити спонсорські кошти, кошти не заборонені чинним законодавством України 

для забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом; 

- забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування кімнатами у 

приміщеннях гуртожитків; 

- забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

- виявляти житло, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування та житла, яке може успадкувати дитина; 

- зберегти житло, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування; 

що в свою чергу призведе до зменшення кількості осіб, з числа дітей даної категорії, які 

потребують поліпшення житлових умов та надання соціального жила. 

 

7. Обсяги та джерела фінансування програми 

Програма реалізовується за рахунок коштів міського бюджету із залученням коштів 

фермерських господарств, підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, позабюджетних фондів, 

добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 

Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності 

забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних 

витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм і нормативів, 

прогнозних цін та тарифів на послуги оздоровлення, і перевезення дітей з урахуванням 

індексу росту споживчих цін тощо, а також з урахуванням можливостей дохідної частини 

міського бюджету та спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним 

законодавством України.  

Заплановані обсяги фінансування заходів, навезені у додатку 4 до Програми. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших 

джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством (додатки 1, 2). 

 

8. Строки та етапи виконання програми 
Загальні обсяги фінансування: --- грн., фінансування Програми здійснюється в межах 

можливостей міського бюджету. 

 у т.ч. ресурсів, необхідних для реалізації Програми 2019 рік –        грн. 

2020 рік –        грн. 

2021 рік –        грн. 

2022 рік -         грн. 

2023 рік -         грн. 

 

9. Координація та контроль за заходом виконання програми 

Координацію здійснює замовник Програми – служба у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської ради, відповідальними за її виконання є структурні підрозділи 

виконавчого комітету міської ради, як органи місцевого самоврядування. 

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради, яка до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми та звітує 

перед постійною комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури 

та спорту (голова Артишко В.В.) та заступником міського голови з питань виконавчих 

органів ради Жовтило А.В.. 



Основними формами контролю по реалізацією заходів Програми будуть: 

- розпорядження міського голови про встановлення контролю за ходом реалізації 

Програми; 

- звітність структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради про стан 

виконання заходів Програми. Здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття 

додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми; 

- аналіз статистичної, відомчої звітності про виконання заходів та показників 

Програми; 

- висвітлення ходу реалізації Програми із залученням засобів масової інформації та 

розміщення її на офіційному сайті і LED екрані; 

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях постійної комісії 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту (голова Артишко 

В.В.) з подальшим обговоренням на чергових засіданнях сесії міської ради; 

- проведення моніторингу та вжиття додаткових заходів згідно з рекомендаціями та 

пропозиціями Міністерства соціальної політики України та у разі необхідності – внесення 

коректив до Програми. 

 Інформація про виконання Програми готується за формою 4, 5 відповідно до 

«Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Маловисківскьої 

міської ради та їх виконання» затвердженого рішенням сесії Маловисківської міської ради 

від 26.09.2019 № 1756, згідно додатку 5 та 6 до Програми. 
 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                     Л. ПОСТОЛЮК 

 



 

 

 

 

Додаток 1 до до Програми 

 

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

№ 
З/П 

Завдання Зміст заходів 

Цільова 

група 

(жінки/чоло

віки різних 

груп) 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансуван

ня 

Обсяги фінансування по роках, тис. гри. 

Очікуваний 

результат 
І рік 

ІІ рік III рік ІV рік V рік Всього 
І кв. II кв. III кв. IV кв. 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Завдання 

1. Визначення 

реальної 

потреби дітей-
сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 
піклування, 

осіб з їх числа 

в отриманні 

соціального 

житла 

1.1. проведення 

моніторингу 

індивідуальних потреб в 
забезпеченні житлом дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

 
2019 – 2023 

роки 

служба у 

справах сім’ї та 

дітей 
виконавчого 

комітету 

міської ради 

фінансуван

ня не 
потребує 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Вивчення 

індивідуальн

их потреб 
дітей даної 

категорії 

щодо 
забезпечення 

їх житлом 

1.2. спільно з 
промисловими 

підприємствами, 

фермерськими 
господарствами 

опрацювати питання щодо 

їх участі у реалізації 
проектів будівництва 

службового житла, 

реконструкції існуючих 
об’єктів для найманих 

працівників із числа дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

за умови їх 

працевлаштування у 
зазначених суб’єктів 

господарювання 

 
2019 – 2023 

роки 

служба у 
справах сім’ї та 

дітей 

виконавчого 
комітету 

міської ради 

фінансуван
ня не 

потребує 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Залучення 
спонсорських 

коштів для 

забезпечення 
дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 
батьківського 

піклування 

житлом 



1.3. вивчити можливість 

щодо передачі приміщень, 

площі яких не 

використовуються в 

повному обсязі, у 

комунальну власність з 
подальшим 

переобладнанням і 

реконструкцією під 
соціальне житло для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

 

2019 – 2023 

роки 

відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

виконавчого 

комітету 

міської ради, 
сектор 

архітектури та 

містобудування 
виконавчого 

комітету 

міської ради, 
житлово-

комунальне 

господарство 
виконавчого 

комітету 

міської ради 

фінансуван
ня не 

потребує 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Забезпечення 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 
кімнатами у 

приміщеннях 

гуртожитків 

1.4. провести інвентаризацію 

наявного вільного 
житлового фонду та 

сформувати на рівні району 

житловий фонд, надавши 
йому статус соціального 

призначення для реалізації 

житлових прав дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

 

2019 – 2023 
роки 

Сектор 

архітектури та 
містобудування 

виконавчого 

комітету 
міської ради, 

житлово-

комунальне 
господарство 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

фінансуван

ня не 
потребує 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Забезпечення 

соціальним 
житлом 

дітей-сиріт та 

дітей, 
позбавлених 

батьківського 

піклування 

2. Надання житла 
дітям-сиротам, 

дітям, 
позбавленим 

батьківського 

піклування, та 
особам з їх 

числа 

2.1. забезпечити постановку 
дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 
піклування, при досягненні 

ними 16 років, на 

квартирний та соціальний 
облік для забезпечення 

житлом 

 

2019 – 2023 

роки 

служба у 
справах сім’ї та 

дітей 
виконавчого 

комітету 

міської ради 

фінансуван

ня не 
потребує 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Забезпечення 
своєчасності 

реалізації 
права дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 
батьківського 

піклування на 

отримання 
житла 



2.2. забезпечити тимчасове 

влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа, придбавши 

квартири для соціального 
житла, до вирішення 

питання забезпечення 

вищевказаних осіб 
упорядкованим житлом 

 

2019 – 2023 

роки 

служба у 

справах сім’ї та 

дітей 

виконавчого 

комітету 

міської ради міський 

бюджет - - - - - - - - - - - - - - - - 

у 
межа

х 

видат
ків з 

міськ

ого 
бюдж

ету 

- 

Забезпечення 

соціальним 

житлом 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 
батьківського 

піклування, 

які його 
потребують 

2.3. вживати заходи щодо 

залучення меценатів для 

надання спонсорської 
допомоги дітям-сиротам, 

дітям, позбавленим 

батьківського піклування, 
особам з їх числа на 

облаштування соціального 

житла або найму 
впорядкованого житла для 

цих дітей 

 

2019 – 2023 

роки 

Служба у 

справах сім’ї та 

дітей 
виконавчого 

комітету 

міської ради, 
виконавчий 

комітет міської 

ради 

фінансуван

ня не 
потребує 

                  Створення 

умов для 

проживання 
дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 
батьківського 

піклування, 

осіб з їх 
числа 

3. Збереження 
житла, яке на 

праві власності 

або праві 
користування 

належить 

дітям-сиротам, 
дітям, 

позбавленим 

батьківського 
піклування, та 

особам з їх 

числа 

3.1. Забезпечити ведення 
обліку нерухомого житла та 

майна дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 
піклування 

 

2019 – 2023 

роки 

Служба у 
справах сім’ї та 

дітей 

виконавчого 
комітету 

міської ради, 

виконавчий 
комітет міської 

ради фінансуван
ня не 

потребує 

                  Виявлення 
житла, що 

належить 

дітям-
сиротам та 

дітям, 

позбавленим 
батьківського 

піклування та 

житла, яке 
може 

успадкувати 

дитина 



3.2. Забезпечення 

своєчасного призначення 

опікуна над житлом та 

майном, що належить дітям-

сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського 
піклування, з метою його 

збереження у придатному 

для проживання стані 

 

2019 – 2023 

роки 

Служба у 

справах сім’ї та 

дітей 

виконавчого 

комітету 

міської ради, 
виконавчий 

комітет міської 

ради 

фінансуван

ня не 
потребує 

                  Збереження 

житла, що 

належить 

дітям - 

сиротам та 

дітям, 
позбавленим 

батьківського 

піклування 

3.3. Організувати роботу 

щодо набуття дітьми-

сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського 
піклування права спадщини 

на житло за законом та 

заповітом 

 

2019 – 2023 

роки 

Служба у 

справах сім’ї та 

дітей 

виконавчого 
комітету 

міської ради, 

виконавчий 
комітет міської 

ради 

фінансуван

ня не 
потребує 

                  Зменшення 

кількості 

осіб, з числа 

дітей даної 
категорії, які 

потребують 

надання 
соціального 

жила 

3.4. Здійснювати заходи 
щодо найму житла для дітей 

-сиріт, та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 
осіб з їх числа 

 

2019 – 2023 
роки 

Служба у 
справах сім’ї та 

дітей 

виконавчого 
комітету 

міської ради, 

виконавчий 
комітет міської 

ради 

фінансуван

ня не 

потребує 

                  Забезпечення 
житлом дітей 

-сиріт та 

дітей, 
позбавлених 

батьківського 

піклування в 
населених 

пунктах, в 

яких відсутнє 
житло 

 

Примітка: 

1. В графі 6 «Джерела фінансування» вказуються джерела ресурсів, за рахунок яких буде виконуватися захід (державний, обласний, 

сільський (селищний, міський) бюджети, не бюджетні джерела - кредитні ресурси, кошти суб’єктів підприємницької діяльності, кошти 

населення тощо). 

2. У випадку, якщо виконання окремих заходів не потребує вкладення коштів, а головний виконавець програми все одно вважає 

необхідним їх включення до програми, що вплине на загальні результати програми, у графі 7 «Джерела фінансування» зазначається 

«фінансування не потребує». 



Додаток 2 до до Програми 

 

 

Додаток 2 до Програми 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

№ 

з/

п 

Назва 

показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 

про початок 

дії програми 

І етап виконання програми 
II етап 

(20_-20_ 

роки) 

III етап 

(20_-20_ 

роки) 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

І. Показники затрат 

1.  

вартість 

придбаного 
житла (грн.) 

0 - - - - - - - 

ІІ Показник продукту 

1. 

Кількість 

квартир, що 
використовують

ся, як соціальне 

житло для дітей-
сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 
піклування 

штук 0 0 1 1 1 1 - - 

ІІІ. Показники ефективності 

2. 

Кількість дітей-

сиріт та дітей, 
позбавлених 

батьківського 

піклування, осіб 
з їх числа, які 

протягом дії 

програми 
отримають 

житло 

осіб 0 0 1 1 1 1 - - 

ІV. Показники якості 

1. 

Збільшення 

об’єктів 
соціального 

житла для дітей-

сиріт та дітей, 
позбавлених 

батьківського 

піклування 

одиниця 0 0 1 1 1 1 - - 

 

Примітка: 

1. У випадку, якщо програма виконується в один етап, графи 10, 11 не заповнюються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 до Програми 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Обсяг коштів, що 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання програми 

Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

І II III 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 

20- 

20  

роки 

20 - 

20 _  

роки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обсяг ресурсів, всього, у 

тому числі (грн.): 
- - - - - - - - 

державний бюджет (грн.) - - - - - - - - 

сільський (селищний, 

міський) бюджет (грн.) 
- - - - - - - - 

кошти не бюджетних 

джерел (грн.) 
- - - - - - - - 

 

Примітка: 

1. У випадку, якщо програма виконується в один етап, графи 7, 8 не заповнюються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 до Програми 

 

 

 

ЗВІТ 

про результати виконання 

 

________________________________________________________________________________ 

назва міської цільової програми у звітному періоді 

 

Дата і номер рішення міської ради яким затверджено Програму 

________________________________________________________________________________ 

та зміни до неї 

________________________________________________________________________________ 

 

Відповідальний виконавець Програми 

________________________________________________________________________________ 

 

Термін реалізації Програми 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Виконання заходів Програми 
 

№ 
з/п 

Пріоритетні 
завданий 

Зміст 
заходів 

Термін 
виконання 

Виконавці 
Річний обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді, тис. грн. 

Відсоток 

виконання 

заходу, % 

Інформація 
про 

виконання 

або причини 

невиконання 
заходу 

         

 

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці 

річного звіту про виконання програми). 
 

№ 
з/п 

Найменування показника 
Планове 
значення 

показника 

Фактичне 
значення 

показника 

Причини 
невиконання 

Що зроблено для 
виправлення 

ситуації 

      

 

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації 

програми (здійснюється при підготовці річного звіту). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 до Програми 

 

 

ЗВІТ 

про результати виконання 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

назва міської цільової програми у звітному періоді 

 

1. Основні дані. 

Зазначаються дата прийняття та номер рішення Маловисківської міської ради про 

затвердження програми та внесення змін до неї, строк та етапи виконання, відомості про 

відповідального виконавця програми. 

 

2. Мета програми та результати її досягнення. 

Визначається проблема, на розв’язання якої спрямовано програму, мета, яку 

планується досягти та наводяться узагальнені соціально-економічні результати виконання. 

 

3. Фінансування. 

Наводяться дані про плановий і фактичний обсяги фінансування програми в цілому та 

за роками виконання із зазначенням джерел фінансування, зазначається їх відповідність 

орієнтовному обсягу фінансових витрат, передбачених програмою. 

 

4. Виконання заходів програми. 

Наводяться дані про виконання заходів і завдань із зазначенням виконавця, строку 

виконання, очікуваних та досягнутих результатів. У разі невиконання (часткового 

виконання) зазначаються причини. 

 

5. Оцінка ефективності виконання програми. 

На основі кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання 

програми, дається оцінка ефективності її виконання. 

 

 

________________________________ 

(посада керівника органу відповідального 

виконавця програми) 

_______________ 

(підпис) 
____________________ 

(ініціали та прізвище) 

 


