
 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   30  липня  2019 року                                                                             № 66 

м. Помічна 

 
Про затвердження плану заходів  
щодо реалізації житлових та майнових  
прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених  
батьківського піклування, осіб з їх числа  
на період до 2021 року на території  
Помічнянської ОТГ 
 

На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації від 26.03.2019 року № 579-р «Про затвердження обласного плану 
заходів щодо реалізації житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в області на період до 

2021 року», враховуючи інформацію заступника міського голови                                
Щербатюка А.С. з даного питання в розрізі Помічнянської ОТГ, керуючись                        
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 
міської ради       в и р і ш и в : 

 

1. Затвердити план заходів щодо реалізації житлових та майнових прав 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 

період до 2021 року»,  на території Помічнянської об’єднаної територіальної 

громади. (додається) 

 
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань виконавчих органів радли Щербатюка А.С. 
 
 
 
 
  
Міський голова        Антошик М.М. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконкому  

від  30.07.2019  року № 66  

 
П Л А Н   З А Х О Д І В 

щодо реалізації житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 
на період до 2021 року, на території Помічнянської об’єднаної територіальної громади 

 
№  

з/п 

Назва заходу Термін  

виконання 

Відповідальні виконавці 

1. Ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, відповідно до 

вимог чинного законодавства 

 

Протягом 2019-2021 

років 
Виконком міської ради 

2. Своєчасне подання документів для постановки дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, після досягнення 16-річного віку, у 

яких відсутнє житло, яке належить їм на праві власності (користування) 

або повернення до нього неможливе, на облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов і на соціальний квартирний облік, за місцем 

походження або проживання дитини чи за місцем обліку такої дитини як 

внутрішньо переміщеної особи. 

 

Протягом 2019-2021 

років 
Виконком міської ради 

3. Ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, яке належить їм на праві власності 
(користування), його збереження та повернення у придатному для 
проживання стані 
 

Протягом 2019-2021 
років 

Виконком міської ради 

4. Своєчасна передача житла у власність дитини-сироти та дитини, 
позбавленої батьківського піклування, у разі наявності у неї права 
користування таким житлом, сприяння виготовленню 
правовстановлюючих документів. Забезпечувати представництво інтересів 
дитини при оформленні права на спадкування на житло та майно, яке 
мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. 
 

Протягом 2019-2021 
років 

Виконком міської ради 



5. Своєчасне призначення опікуна над житлом/майном дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, яке вони мають у власності, з 
метою збереження його у придатному для проживання стані. Здійснення 
контролю за станом виконання опікунами обов’язків, стосовно його 
належного збереження. 

Протягом 2019-2021 
років 

Виконком міської ради 

6. Передача житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування, на праві власності, в оренду, з метою 
недопущення заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги та 
збереження його у придатному для проживання стані. 

Протягом 2019-2021 
років 

Виконком міської ради 

7. Запобігання незаконному відчуженню житла, право власності чи право 
користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського 
піклування. 

Протягом 2019-2021 
років 

Виконком міської ради 

8. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа після завершення їх виховання в різних формах 
влаштування по досягненню ними 18-річного віку, якщо вони не мають 
свого житла відповідно до житлових нормативів або мають житло з 
характеристиками, нижчими за встановлені житлові нормативи. 

Протягом 2019-2021 
років 

Виконком міської ради 

9. Участь в освоєнні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання житла, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа, передбачення можливості 
співфінансування. 

Протягом 2019-2021 
років (у разі наявності 

субвенції) 

Виконком міської ради 

10. Проведення щорічного моніторингу діяльності органів опіки та 

піклування щодо збереження житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа та надання їм житла. Вжиття 

заходів щодо розгляду даного питання на засіданнях колегій 

райдержадміністрацій, засіданнях виконавчих комітетів міських рад міст 

обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних 

територіальних громад. 

Щороку до 01 грудня 

протягом 2019-2021 

років 

Виконком міської ради 



11. Проведення роз’яснювальної роботи серед опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно дотримання чинного 

законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, вжиття 

відповідних заходів щодо забезпечення їх житлом після закінчення 

терміну перебування дітей та осіб зазначеної категорії під опікою, 

піклуванням, у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу. 

Протягом 2019-2021 

років 

Виконком міської ради 

 
_ 

______________________________________ 


	Р І Ш Е Н Н Я

