
                                                                           
                                                                        

 УКРАЇНА  

 ГО РОДН ЯН СЬ КА  МІСЬ К А РА ДА  

 РІ ШЕН НЯ  

                                         (одинадцята   сесія   восьмого  скликання) 

 

від 23  грудня  2021 року 

м. Городня 

 

Про забезпечення житлом  

дітей-сиріт, дітей позбавлених  

батьківського піклування,  

осіб з їх числа 

 

         У  відповідності до Порядку та умов надання  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, 

підтримку малих групових будинків  та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого  постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 року № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки 

малих групових будинків», ст.33 Закону України «Про забезпечення організаційно-

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

піклування», ст.25 Закону України «Про охорону дитинства, ст.11 Закону України «Про 

основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», з метою розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, керуючись ст.ст.34, 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчим  комітетом  

Городнянської міської ради  на  протязі  2020 – 2021 років  проведена  наступна  робота. 

          У 2020 році  на  квартирному  обліку  віком  до  23  років  перебувало  34    дитини-

сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. В  цьому  ж  році була  

виділена  державна субвенція  4  дітям  в  сумі  402225,00 грн.  кожному.  На  даний  час  

ними  придбано  житло.  Діти,  які  використали  державну  субвенцію  були  зняті  з  

квартирного  обліку  по  міській  раді. 

           У  2021  році  на  квартирному  обліку віком до  23  років   також  знаходиться  34  

дитини-сироти, діти,  позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.  На  2021 рік  

виділена   державна  субвенція  3  дітям  в  сумі  450988,00 грн. кожному.  На  даний  час  

на спеціальні  рахунки  дітей  кошти  перераховані  і  діти  займаються  придбанням  

житла  під  супроводом  центру  надання  соціальних  послуг. 

            Заслухавши  інформацію  керуючої  справами  (секретаря)   виконкому  Підлісної  

І.І.,  керуючись  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сесія  

міської  ради 

                                                       В И Р І Ш И Л А: 

 

1.  Інформацію  керуючої  справами  (секретаря)   виконкому  Підлісної  Ірини 

Іванівни  щодо забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей позбавлених  батьківського 

піклування,  осіб з їх числа  взяти  до  відома. 

 

Міський  голова                                                                          Андрій  БОГДАН 


