

Рішення 
Одеської міської ради 
№589-VII від 27.04.2016р. 


Про затвердження підсумкового звіту про виконання Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10 червня 2015 року № 6711-VI


	Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із закінченням встановленого строку виконання Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10 червня 2015 року № 6711-VI, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити підсумковий звіт про виконання Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10 червня 2015 року № 6711-VI (додається). 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.



Міський голова							Г. Труханов






Додаток 
до рішення Одеської міської ради
№589-VII від 27.04.2016р.
								


Підсумковий звіт 
про виконання Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015 рік               

І. Пояснювальна записка

Одеською міською радою 10 червня 2015 року прийнято рішення                     № 6711-VI, яким затверджена Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015 рік (далі – Програма), спрямована на реалізацію положень Конституції України, законів України, Указів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, з метою створення умов для реалізації конституційного права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства.
Мета Програми – забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа житлом після завершення терміну перебування у дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.
		1. Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом.
	У разі, якщо діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа не мають впорядкованого житла або їх вселення до приміщень, що зберігаються за ними, неможливе (знищення, пошкодження тощо), вони позачергово забезпечуються впорядкованим житлом за місцем їх народження або проживання до моменту влаштування у сім'ї громадян або до  відповідних закладів у Порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» від 24 вересня 2008 року № 866. 
У разі, коли у дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, відсутнє житло, яке належить їй на праві власності (користування), або, якщо повернення до нього неможливе, після досягнення дитиною 16-річного віку служба у справах дітей Одеської міської ради за місцем народження або проживання дитини  з урахуванням її бажання подає відповідній районній адміністрації Одеської міської ради документи дитини, необхідні для взяття її на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 
Співпраця з районними адміністраціями Одеської міської ради дозволяє не лише контролювати своєчасну постановку дитини на квартирний облік, а й дозволяє проводити моніторинг житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти», завдяки якому стає відомо про  кількість дітей, яким потрібно житло.
Одеська міська рада забезпечує житлом дітей зазначеної категорії за місцем її народження або проживання позачергово. 
Такі квартири мають усі необхідні для проживання зручності. Встановлюються: сантехнічне обладнання, електроплити, прилади обліку.
		За таких обставин виконання Програми дозволяє у межах співпраці виконавчих органів Одеської міської ради вирішити одну з головних проблем з адаптацією дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до навколишнього соціуму. 
Відповідно до розділу 5 Програми головним розпорядником бюджетних коштів визначено управління капітального будівництва Одеської міської ради.
	Бюджетом м. Одеси на 2015 рік у рамках реалізації Програми управлінню капітального будівництва Одеської міської ради були виділені кошти у розмірі 2 340,0 тис.грн.
Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради були проаналізовані дані перших 20-ти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку у районних адміністраціях Одеської міської ради та потребують позачергового забезпечення житлом (з урахуванням дати постановки                        на облік), – на 01 січня 2015 року всі вони претендували на однокімнатні квартири.
При цьому, квартири повинні бути самостійними, з усіма зручностями           і відповідати встановленим санітарним та технічним вимогам (придатні для проживання, у житлових будинках, що не належать до старого, ветхого                 та аварійного фондів) і розташовуватися у зданих в експлуатацію або споруджуваних (зі строком введення в експлуатацію у 2015 році) житлових будинках або на вторинному ринку у межах міста Одеси. 
		На 01 листопада 2015 року на адресу управління капітального будівництва Одеської міської ради надійшли дві пропозиції:
		- однокімнатна квартира загальною площею 32,8 кв.м за ціною                                  1 300 000 грн;
		- однокімнатна квартира загальною площею 30,5 кв.м за ціною                                775 000 грн.
	З метою визначення доцільності придбання вищевказаних квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, відповідно до пункту 2 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30 квітня 2015 року № 94 «Про затвердження Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на 2015 рік», питаннярозглядалось постійними комісіями Одеської міської ради: з питань планування, бюджету та фінансів; з питань соціальної політики та праці; з питань освіти, спорту, культури та туризму.
Придбання вищевказаних квартир комісіями погоджено не було.
Кошти у розмірі 2 340,0 тис.грн, передбачені управлінню капітального будівництва Одеської міської ради у рамках реалізації Програми, залишились неосвоєними.



                  ІІ. Інформація 
про виконання Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015 рік












1. Відповідальний виконавець Програми – управління  капітального будівництва Одеської міської ради.

2. Головний розпорядник коштів Програми –  управління капітального будівництва Одеської міської ради.

3 Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї – рішення Одеської міської ради від 10 червня 2015 року № 6711-VI «Про затвердження Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015 рік».











№ з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою),    тис.грн
Бюджетні призначення            (з урахуванням змін),                  тис.грн
Фактично профінансовано,                                                                                                                                   тис.грн
Касові видатки (освоєно),                 тис.грн
Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом   
1
Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом 
2015 рік
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього
2340,0
2340,0

0,0

0,0




Бюджет                    м. Одеси
2340,0
2340,0

0,0

0,0
Разом за Програмою
Усього
2340,0
2340,0

0,0

0,0

Бюджет                      м. Одеси
2340,0
2340,0

0,0

0,0
	
	                          Секретар ради							                             О. Потапський



