
 
                                                           УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
23.02.2017                                                                                                                                                      №  15 
 

Про  затвердження  заходів  щодо   виконання  районної  Програми   
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб та молоді з їх числа на 2017-2018 роки 
 
 Відповідно до статей 34, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про 
питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», рішення Татарбунарської 
районної ради від 16 грудня  2016 року № 195 – VІІ «Про затвердження районної  
Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб та молоді з їх числа на 2017-2018 роки», виконавчий комітет татарбунарської міської 
ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити  заходи  щодо   виконання  районної  Програми  забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 
2017-2018 роки (додаються). 

2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 
міської ради  передбачити протягом 2017-2018 років асигнування для реалізації заходів  
щодо виконання районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2017-2018 роки, виходячи із 
наявних можливостей бюджету на відповідний рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 
 
 
Міський голова         А.П.Глущенко



              ЗАТВЕРДЖНО 
Рішення виконавчого комітету міської ради      
від 23.02.2017 
№ 15 

Заходи  щодо   виконання  районної  Програми  забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа 
на 2017-2018 роки 

 
 
 

№ 
з/п 

Назва заходу діяльності 
(пріоритетні завдання) Заходи програми Виконавці 
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Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість, тис. 

гривень 

У тому числі за 
роками 

(тис. гривень) очікувані 
результати 

2016 2017 2018 

 
 
 
 
 
1 

Приведення у належний стан 
житлових приміщень, що 
знаходяться у власності дітей-
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб 
та молоді з їх числа  

1.1.Проведення 
ремонту житла, що 
знаходиться у 
власності дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, осіб та 
молоді з їх числа, з  
урахуванням 
встановлених 
санітарних і 
технічних вимог 

Районна 
державна 

адміністрація  
виконавчий 

комітет міської  
ради 

2016-
2018 
роки 

Обласний, 
районний, 
міський  
бюджети  
 

10 0 0 10 

Збереження 
житлових 
приміщень, що 
знаходяться у 
власності дітей 
сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та 
осіб  
з їх числа у 
придатному для 
проживання 
стані 

 
 
2 Забезпечення (придбання та 

передача у власність) дітей-
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб 
та молоді з їх числа, 
впорядкованих жилих 
приміщень для постійного 
проживання 

2.1.Придбання житла 
для потреб дітей-
сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, осіб та 
молоді з їх числа 

Районна 
державна 

адміністрація, 
виконавчий 

комітет міської 
ради  

2016-
2018 
роки 

Обласний, 
районний, 
міський  
бюджети 

50 0 0 50 

Забезпечення 
житлом на праві 
власності 3 
дітей-сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, осіб 
та молоді з їх 
числа 



 
 
 
 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради         Л.В. Коваль 
 
 
 
 
 
 

 

Назва заходу діяльності 
(пріоритетні завдання) Заходи програми Виконавці 
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Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість, тис. 

гривень 

У тому числі за 
роками 

(тис. гривень) очікувані 
результати 

2016 2017 2018 

 
 
 
3 Формування житлового 

фонду соціального житла, що 
знаходяться у власності 
територіальних громад та 
передача його у користування 
для подальшого забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, осіб та молоді з їх 
числа 
 

 3.1. Інвентаризація 
існуючих житлових 
фондів та об’єктів 
спільної власності 
територіальних 
громад району; 
3.2. Формування 
житлового фонду 
соціального житла; 
3.3. Передача у 
користування. 
 

Районна 
державна 

адміністрація, 
виконавчий 

комітет міської 
ради  

2016-
2018 
роки 

Без залучення 
бюджетних 
коштів 
 

0 0 0 0 

Створення та 
розвиток 
місцевих фондів 
соціального 
житла та 
забезпечення 
житлом дітей-
сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування,  осіб 
та молоді з їх 
числа житлом на 
праві 
користування 
 


