
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
14.12.2022р.   смт.Ємільчине №163 
 
 
Про стан виконання Селищної 
комплексної програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа на 
2018-2022 роки, у 2022 році 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах дітей 

Ємільчинської селищної ради Гресько В.С. «Про стан виконання Селищної комплексної 
програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
осіб з їх числа на 2018-2022 роки» у 2022 році, у відповідності до вимог ст.40 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1.Інформацію начальника служби у справах дітей Ємільчинської селищної ради Гресько В.С. 
прийняти до відома (додається). 
 
2.Службі у справах дітей Ємільчинської селищної ради забезпечувати: 
2.1. Захист житлових та майнових прав дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування;  
2.2.  Захист прав дітей при вчиненні правочинів стосовно нерухомого майна, право власності 
на яке або право користування яким вони мають.  
 
3. Старостам, діловодам старостинських округів Ємільчинської селищної ради: 
3.1. Забезпечувати ведення обліку нерухомого майна  дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, його збереження у придатному для проживання стані.  
 
4.  КУ «Центр надання соціальних послуг» Ємільчинської селищної ради: 
4.1. Вести облік осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають на квартирному та соціальному квартирному обліку. 
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Ольгу 
ОНИЩУК. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 



 
 Додаток 

Рішення виконавчого комітету 
селищної ради 
14.12.2022р. №163 

 
 

Про стан виконання «Селищної комплексної програми забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 

роки» у 2022 році 
 

Рішенням п’ятої сесії VII cкликання Ємільчинської селищної ради від  13 квітня 2018 

року  № 250  затверджено Селищну комплексну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки» на період 

до 2022 року. 

 Рішенням двадцять п’ятої сесії VII cкликання Ємільчинської селищної ради від 

04.09.2020 року № 1918 «Про внесення змін в рішення Ємільчинської селищної ради  № 250 

від 13.04.2018 р.»  внесено зміни до Селищної комплексної програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 

роки» на період до 2022 року та викладено її в новій редакції. 

Рішенням двадцять дев’ятої сесії VII cкликання Ємільчинської селищної ради від 

20.11.2020 року № 2129 «Про внесення змін в рішення Ємільчинської селищної ради  № 1918 

від 04.09.2020 р.»  внесено зміни до Селищної комплексної програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 

роки» на період до 2022 року та доповнено пункт 7 підрозділу «Порядок використання 

субвенцій обласного бюджету, коштів селищного бюджету на реалізацію Програми» розділу 

4 «Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки виконання 

Програми». 

На виконання Селищної комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки»  службою 
у справах дітей Ємільчинської селищної ради спільно із суб’єктами соціальної роботи 
проводиться робота щодо захисту житлових та майнових прав дітей, в тому числі дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування.                                                             

На первинному обліку служби у справах дітей Ємільчинської селищної ради  
перебуває 62 дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування  (18 дітей-сиріт, 44 
дитини, позбавлених батьківського піклування).  

З 62 дітей: 
- в прийомних сім’ях виховується  5 дітей; 
- під опікою/піклуванням перебуває  52 дитини; 
- тимчасово в сім’ї родичів перебуває 1 дитина; 
-  в заклади системи МОН влаштовано 3 дитини; 
- в заклади системи  МСП  влаштовано 1 дитину. 

          Відповідно до п.61 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 року № 866, службою у справах дітей Ємільчинської селищної ради ведеться 
облік нерухомого майна   дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. З метою 
захисту житлових та майнових прав дітей даної категорії створено реєстр житла.                                        
           На праві власності, користування  житло мають  – 52  дитини, з них: 

- 4 дитини на праві власності (призначено 4-х опікунів над  житлом   дітей-сиріт);  
- 48 дітей  на праві користування. 



         В придатному для проживання стані житло мають -  51 дитина;                                 1 
дитина має житло у непридатному стані,  при досягненні  16 - річного віку дана дитина буде  
поставлена на квартирний та соціальний квартирний облік.  

          Стан забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 
складає 83,87 %.  

     Кількість дітей у яких відсутнє  житло - 10.                                            
     Із загальної кількості  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають на первинному обліку в службі у справах дітей та  не мають житла або мають 
житло у непридатному для проживання стані -    3 дітей перебувають на квартирному та 
соціальному квартирному обліку     (у яких відсутнє житло). 

 Відповідно до чинного законодавства діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, які не мають житла, мають право перебувати на квартирному обліку та 
соціальному квартирному  обліку. В першу чергу на соціальному квартирному обліку, 
оскільки перебування на зазначеному обліку дає право на позачергове забезпечення 
соціальним житлом. 

Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16-річного 
віку вчасно ставляться на квартирний та соціальний квартирний облік.  
           На праві власності земельні ділянки (частки земельних ділянок) мають 3 дітей-сиріт, 
над якими також призначено опікунів. 
           На первинний облік служби у справах дітей поставлено 8 дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, з них за  5  дітьми  закріплено частину житла на праві 
користування. 
            З  44 осіб з числа дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування віком 
від 18 до 23 років на праві власності, користування  житло мають  – 38  осіб (14 - на праві 
власності, 24 - на праві користування).  Кількість осіб у яких відсутнє  житло - 6.     
          Із загальної кількості  осіб з числа дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського 
піклування -  10 осіб  перебуває на квартирному та соціальному квартирному обліку (6 осіб - 
у яких відсутнє житло,  3 особи, житло яких  непридатне для проживання, 1 особа яка має 
житло на праві користування житлова площа якого значно менша за встановлені норми), з 
них 5 осіб перебуває на квартирному обліку та 5 осіб перебувають на квартирному та на 
соціальному квартирному обліку. 

У  2021 році  2 дітям-сиротам та 9  особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування придбано житло на праві власності за кошти субвенції з 

державного бюджету (грошової компенсації наданої у 2020 році), а також у 2021 році було 

виділено кошти субвенції з державного бюджету (грошової компенсації)  для придбання 

житла 1 дитині-сироті та 5 особам з числа  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

У 2022 році 1 дитина-сирота та 2 особи з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування придбали житло на праві власності. 

Відділом соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю КУ «Центр надання 

соціальних послуг» Ємільчинської селищної ради  було взято під соціальний супровід для 

надання допомоги у відкритті спеціального рахунка  у банку, соціальної послуги 

консультування щодо вибору житла та оформлення права власності на нього, а також 

здійснювати інші заходи, спрямовані  на забезпечення права дітей на житло – 4 особам. 

У  грудні 2021 року під соціальний супровід було взято особу з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 0000000000000000000000, жителя с. 0000000000, вул. 0000000000 

Новоград-Волинського району Житомирської області. Даній особі надавалася комплексна 

допомога згідно державного стандарту супроводу, інформаційна допомога. За період 

супроводу придбано житло за адресою: 0000000000000000000000000000. 



Органом опіки та піклування Ємільчинської селищної ради  протягом 2022 року  надано 8  

дозволів на угоди з нерухомим майном та житлом право власності чи право користування 

яким мають діти.                  

Звернення  громадян з питань порушення прав  неповнолітніх на житло та майно, до 

служби у справах дітей Ємільчинської селищної ради  не надходили.     

За звітний період соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа не придбавалось.     

 

Начальник служби у справах дітей Віра ГРЕСЬКО 
 

 
 
 
 




