
Додаток № 23 

до рішення Вигодської селищної ради  

від   .03.2023  №       -27/2023 

 

Звіт про виконання  

Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа на 2022-2025 роки 

 (далі Програма) за 2022 рік 

 

І. Загальні відомості про Програму  

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа на 2022-2025 роки затверджена 

рішенням Вигодської селищної ради від  22.12.2021  № 1200-13/2021.  

Кінцевий термін виконання програми – 31 грудня 2025 року. 

 

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа на 2022-2025 роки є поступове 

розв`язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа, вона є інструментом реалізації 

державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов 

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

осіб з їх числа в цілому і захисту їх житлових прав зокрема.  

 

ІІІ. Основні завдання Програми 

Програма передбачає такі завдання: 

- забезпечення обліку та збереження житла, яке належить дітям-сиротам 

та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної 

власності чи користування; 

- забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа; 

- методична та інформаційно-роз’яснювальна робота з питань захисту 

житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа; 

- придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних 

житлових будинках та з вторинного ринку за рахунок коштів 

державного бюджету. 
 

ІV. Реалізовані заходи Програми у 2022 році 

Станом на 1 січня 2022 року на обліку громадян, що потребують 

поліпшення житлових  умов перебувало 2 осіб віком до 23 років  з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування та 2 дітей, позбавлених батьківського 

піклування.    

Протягом 2022 року діти – сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування на облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов не 

бралися. 



Протягом 2022 року за рекомендаціями комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Вигодської селищної ради прийнято 11  

рішень, що стосуються житлових питань, з них:  

- 2  про закріплення права користування житлом за дітьми , позбавленими 

батьківського піклування; 

- 1 про недоцільність визнання малолітньої дитини такою, що втратиа 

право користування житлом; 

- 8 про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, право яким 

мають діти.  

Протягом 2022 року  житло за рахунок державної субвенції дітям – 

сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа не 

придбавалося.  

 

V. Фінансування Програми 

Для виконання заходів Програми в бюджеті селищної територіальної 

громади на 2022 рік кошти не передбачалися.  

 

 

Начальник  Служби у справах дітей       

Вигодської селищної ради                     Ольга КУДЛА  
 


