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ЗВІТ про результати виконання у 2016 році обласної Програми із 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 

шостої сесії сьомого скликання обласної ради  

від 29 вересня 2016 року № 6-6/VII 

 

Мета Програми - реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа на упорядкування житла, що 

належить їм на праві власності, та на позачергове забезпечення соціальним 

житлом після завершення їх перебування в установах інтернатного типу, 

сім’ях піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, 

а також після завершення ними навчання у вищих та професійно-технічних 

навчальних закладах, строкової служби у Збройних Силах України та з інших 

причин. 

На 01.01.2017 у регіоні нараховувалось 2077 дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з них 285 осіб (або 13,7% від їх 

загальної кількості) мають житло на праві власності, 1309 (63,1%) – мають 

житло на праві користування, 483 (23,2%) – не мають житла. 

На початок п.р. на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов в області перебувало 205 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (віком від 16 до 18 років, з них 92 особи були взяті 

на цей облік впродовж 2016 року), 781 особа з їх числа (віком від 18 до 23 

років), 290 громадян з їх числа (віком 23 до 35 років) та 15 громадян старших 

35 років. 

Органами опіки та піклування вживались заходи щодо збереження 

житла, в якому проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, до їх влаштування у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного 

типу, сім’ї опікунів, піклувальників, державні навчально-виховні заклади. 

За результатами 2016 року, з метою збереження житла за дітьми цієї 

категорії, службами у справах дітей райдержадміністрацій, Ніжинської, 

Новгород-Сіверської, Прилуцької міських рад, Деснянської, Новозаводської 

районних у м. Чернігові рад підготовлено та направлено 99 охоронних 

листів, встановлено опіку над житлом 31 такої дитини. 

Працівниками органів місцевої влади у минулому році проведено 519 

інвентаризацій та оцінок придатності житла стосовно 631 дитини-сироти, 

дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Спільно з органами юстиції організовувалась робота щодо набуття 

дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, права 

спадщини за законом та заповітом. Так, у 2016 році проведена робота щодо 

передачі у власність житла 15 особам. 

Протягом минулого року органами опіки та піклування розглянуто 761 

заяву про надання дозволів на вчинення правочинів щодо відчуження або 
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набуття житла та майна дітей, у 41 випадку відмовлено у наданні 

дозволів стосовно 53 дітей. 

З метою забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб із їх числа тимчасовим місцем для проживання після 

завершення навчання, надання комплексу соціальних послуг і створення 

умов для соціальної адаптації в м. Ніжині діє обласний соціальний 

гуртожиток, розрахований на 20 осіб. 

Протягом 2016 року в закладі проживали 32 особи, яким надавались 

індивідуальні послуги, спрямовані на працевлаштування, підготовку до 

самостійного життя, оволодіння практичними навиками ведення 

господарства, покращення емоційного стану, підвищення рівня самооцінки. 

На виконання п. 3 Рішення районними державними адміністраціями та 

Ніжинською міською радою у минулому році були розроблені відповідні 

районні та міські програми. 

Службою у справах дітей облдержадміністрації підготовлено Порядок 

надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на виконання заходів обласної Програми із забезпечення житлом 

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

2016-2020 роки, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 29 листопада 2016 року № 709. 

За результатами 2016 року в регіоні всього було забезпечено житлом 

10 осіб та громадян з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з числа яких: 3 – за кошти місцевих бюджетів (1 – Бахмацький 

район - 120 тис.грн (з районного бюджету спрямовано 60 тис.грн, з бюджету 

сільської ради – 60,0 тис.грн), 2 – Ічнянський район – 125,0 тис.грн (30,0 

тис.грн – районний бюджет, 95,0 тис.грн – з бюджету сільської ради), 7 – за 

рахунок житлового фонду місцевих територіальних громад (Куликівський 

район – 3 особи, Ріпкинський район – 1 особа, м. Новгород-Сіверський – 1 

особа, м. Чернігів – 2 особи). 

Впродовж 2016 року заходи Програми за рахунок коштів обласного 

бюджету не фінансувались. 

 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 


