

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 31 від 27.01.2021 р.

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення                 «Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних  сімей, які виховують п’ятьох та більше дітей, на 2021-2022 роки» 

Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення                          «Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ятьох та більше дітей, на 2021-2022 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


Міський голова                                                                        		Г. Труханов


В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак







Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 27.01.2021 р.
№ 31

Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей,                    які виховують п’ятьох та більше дітей,                   на 2021-2022 роки


Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                          «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ятьох та більше дітей, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ятьох та більше дітей, на 2021-2022 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту та взаємодії                            з громадськими організаціями.


Міський голова                                                                                      Г. Труханов


Проєкт рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак

Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від 
№ 










МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа 
та багатодітних сімей, які виховують п’ятьох та більше дітей, 
на 2021-2022 роки























Одеса – 2021

1. ПАСПОРТ
Міської цільової програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують                     п’ятьох та більше дітей, на 2021-2022 роки
(далі – Програма)

1.
Ініціатор розроблення Програми 
Служба у справах дітей Одеської міської ради
2.
Розробник Програми 

Служба у справах дітей Одеської міської ради
3.
Співрозробники Програми 

Управління капітального будівництва Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
4.
Відповідальний виконавець Програми 
Служба у справах дітей Одеської міської ради
5.
Виконавці Програми 

Служба у справах дітей Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
6.
Термін реалізації Програми 
2021-2022 роки
7.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,
41 460,0 тис.грн

у тому числі: 

7.1.
Кошти бюджету м. Одеси
41 460,0 тис.грн

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

		Житлова проблема є чи не найактуальнішою для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа. Факт незабезпечення житлом цієї категорії громадян є прямим порушенням норм чинного законодавства України, зокрема Конвенції ООН про права дитини.
		Відповідно до статті 47 Конституції України держава гарантує право на житло. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату.
		У разі, якщо діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи із 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 від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини».
Статтями 4, 7, 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» передбачено, що державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються щодо житлового забезпечення на рівні,                             не нижчому за встановлені у Житловому кодексі Української РСР нормативи; житлового забезпечення таких дітей після завершення їх виховання в різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку, якщо вони не мають свого житла відповідно до житлових нормативів або мають житло                 з характеристиками, нижчими за встановлені житлові нормативи.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної вищевказаним законом, забезпечують вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших, передбачених законодавством України умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих,  житлових і майнових прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа. 
	Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, у разі відсутності у них житла мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування у прийомні сім'ї, до дитячих будинків сімейного типу, закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування. Після досягнення 18-річного віку діти протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм упорядкованого житлового приміщення для постійного проживання.
	Перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, на соціальному квартирному обліку не є підставою для відмови їм у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла) за державними житловими програмами                для окремих категорій громадян, визначених чинним законодавством України.
	Після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та у разі відсутності у таких дітей права на житло органи місцевого самоврядування забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа протягом місяця                                 у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом. 
	Згідно зі статтею 46 Житлового кодексу Української РСР позачергово житло надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім’ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам із їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше житлового приміщення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
	Відповідно до пункту 64 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», 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 за місцем  походження або проживання дитини з урахуванням її бажання подає районній адміністрації, виконавчому органу місцевої ради документи дитини, необхідні для взяття її на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті, сільської, селищної ради, у тому числі об’єднаної територіальної громади за місцем походження або проживання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі відсутності у неї житла після закінчення (припинення) її перебування під опікою, піклуванням, у прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, медичному, навчальному, виховному закладі, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, позачергово забезпечує її житловим приміщенням.
Норма житлової площі в Україні згідно зі статтею 47 Житлового кодексу Української УРСР встановлюється в розмірі 13,65 кв.м на одну особу. Норма житлової площі визначена без урахування розміру підсобних приміщень, тобто 13,65 кв.м – це розмір саме житлової площі. Житлове приміщення може бути надано громадянам з перевищенням вказаного максимального розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру).
Навіть за умов значного збільшення кількості дітей, які проживають               у сім’ях опікунів та піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, традиційною формою влаштування дітей, які з різних причин втрачають можливість виховуватись у біологічній сім’ї, залишається їх утримання у закладах на повному державному забезпеченні. Після виходу                з державного закладу переважна кількість дітей має проблеми з адаптацією до навколишнього соціуму, передусім – це непридатність житла,                              яке є власністю особи, або його відсутність. 
На 01 грудня 2020 року на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради перебуває 1125 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких на повному державному забезпеченні перебуває 196 дітей вказаної категорії.
На 01 грудня 2020 року на обліку районних адміністрацій Одеської міської ради дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на позачерговій черзі на отримання житла перебуває 308 осіб,                        із них: Київської – 51, Малиновської – 98, Приморської – 105, Суворовської – 54, у т. ч. за віковою ознакою:

Від 16 до 18 років
(неповнолітні діти-
сироти та діти,
позбавлені
батьківського
піклування)
Від 18 до 23 років
(особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)
Понад 23 роки (молодь)
Всього
24
105
179
308

Протягом тривалого часу існувала проблема щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,                               та осіб із їх числа.
Нині на вищезазначеному обліку перебувають особи віком понад                 23 роки. Дана категорія осіб визначається як категорія «молодь».
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня                     2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» орган, що ухвалив рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, позачергово надає батькам-вихователям індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру за нормами, встановленими чинним законодавством України. Надане в користування житлове приміщення повинно бути обладнане необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку.
Для розміщення дитячих будинків сімейного типу, які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради, надано 3 будинки                          та 5 квартир. На 01 грудня 2020 року в місті Одесі функціонує 7 дитячих будинків сімейного типу.
Також відповідно до статті 46 Житлового кодексу Української РСР право на позачергове отримання житлової площі мають сім'ї, які мають п’ятьох та більше дітей.
Забезпечення житлових умов багатодітним сім’ям, які виховують п’ятьох та більше дітей, реалізує право дітей на житло, як це передбачено статтею 18 Закону України «Про охорону дитинства».
Законодавчих актів щодо посилення соціального захисту багатодітних сімей, їх підтримки, створення більш сприятливих умов для виховання дітей у таких сім'ях є достатньо, втім у реальності їх виконання з різних причин                  не завжди можливе. 
Тому питання забезпечення багатодітних родин житлом є досить нагальним.
Відсутність житла призводить до соціальної дезорієнтації людини, особливо з числа дітей, які перебували на повному державному утриманні чи у сімейних формах виховання. Така людина, перебуваючи «за бортом суспільних відносин», не маючи рідних та близьких, може стати та стає жертвою торгівлі людьми, трудової експлуатації, об’єктом зацікавленості              злочинних угрупувань, представником групи ризику щодо наркоманії, алкоголізму, небезпечних для оточення інфекційних хвороб, батьком / матір’ю дітей, чий соціальний статус вбачатиметься ще більш безпорадним та загрозливим, тощо.
Питання захисту прав дітей на сьогодні є одним із пріоритетних напрямів реалізації державної політики. Конвенцією ООН про права дитини визначено, що дитині для повного і гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння.
Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання та створює умови для їх розвитку, надаючи сім’ям, які приймають на виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, матеріальну та соціальну підтримку.
Реалізація Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VII, дозволила досягнути таких результатів:
- проведено капітальні ремонти 4 квартир дітей з числа дітей-сиріт                   та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа,                             які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради та мають житло, закріплене на праві власності;
- щорічно проводилось забезпечення предметами тривалого вжитку                    7 дитячих будинків сімейного типу, які розміщені на території міста Одеса;
- придбано 23 квартири для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа;
- придбано 3 квартири для розміщення дитячих будинків сімейного типу;
- виплачено 10 грошових компенсацій особам з числа дітей-сиріт,   дітей, позбавлених батьківського піклування, на придбання житла                               у співфінансуванні з державним бюджетом;
- придбано 2 квартири для багатодітних родин, які виховують п’ятьох та більше дітей.
Однак, виходячи із інформації, що викладена вище, можна зробити висновок, що проблема забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, потребує подальшого вирішення.
Програма, розроблена на виконання Указу Президента України                     від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», має стати інструментом, який би дозволив Одеській міській раді забезпечити дотримання на території міста Одеси норм зазначеної правової бази, виконати делеговані їй повноваження органів виконавчої влади у сфері соціального захисту пільгових категорій громадян та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа після завершення терміну перебування у дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу; приведення житла  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, які мають житло на праві власності, дитячих будинків сімейного типу, які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради, до відповідних санітарних і технічних вимог та забезпечення належних житлових умов багатодітним сім’ям, які виховують п’ятьох та більше дітей. 
Програма є інструментом реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована).

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Основними засобами розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ятьох та більше дітей, у місті Одесі є:
- будівництво, закупівля квартир, виплата грошової компенсації для придбання житла, надання грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів);
- позачергове надання житлових приміщень для забезпечення функціонування новостворюваних дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків;
- проведення ремонту / реконструкції житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які мають житло на праві власності; дитячих будинків сімейного типу, які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради;
- надання грошової компенсації для придбання житла багатодітним сім’ям, в яких виховується п’ятеро та більше дітей.
Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля органу місцевого самоврядування на виконання зазначених завдань та забезпечити ефективне здійснення державної політики у галузі соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які мають п’ятьох і більше дітей, а також дозволить поліпшити житлові умови низки багатодітних сімей.
Програма розрахована на реалізацію протягом 2021-2022 років.
Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок коштів бюджету м. Одеси. 
Фінансування заходів Програми здійснюється у межах бюджетних призначень, затверджених на відповідній рік. 
Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.
5. Напрями діяльності та заходи Програми

Реалізація Програми буде проводитись за наступними напрямами:
- приведення у належний стан житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які знаходяться на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради;
- забезпечення  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом;
- забезпечення багатодітних родин, в яких виховується п’ятеро та більше дітей, житлом.
Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 2                            до Програми.


6. Очікувані результати та ефективність Програми

Реалізація завдань та заходів Програми дозволить:
- здійснювати моніторинг дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які потребують поліпшення умов проживання;
- поліпшити умови проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради;
- поліпшити умови проживання у дитячих будинках сімейного типу та створених малих групових будинках;
- створити умови щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа і реалізувати їхні конституційні права на забезпечення житлом;
- створити умови щодо забезпечення житлом багатодітних сімей,                     які виховують п’ятеро та більше дітей, і реалізувати їхні конституційні права на забезпечення житлом;
- підвищити рівень захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які відповідно до чинного законодавства України потребують соціального захисту, і реалізувати їх конституційні права.
Кількісні показники, які характеризують результати виконання Програми, визначені у додатку 2 до Програми.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює служба               у справах дітей Одеської міської ради.
Служба у справах дітей Одеської міської ради щоквартально                            до 15 числа місяця, наступного за звітним, готує та подає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради узагальнену інформацію, отриману від усіх виконавців Програми, про стан її виконання.
Виконавці Програми щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним, подають службі у справах дітей Одеської міської ради інформацію про стан її виконання.
Служба у справах дітей Одеської міської ради щорічно доповідає про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради у І півріччі року, наступного за звітним.
Після закінчення встановленого строку виконання Програми служба у справах дітей Одеської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради, а після схвалення – на затвердження Одеській міській раді, не пізніше ніж у шестимісячний строк після закінчення встановленого строку                                   її виконання.
Служба у справах дітей Одеської міської ради оприлюднює основні результати реалізації Програми у засобах масової інформації та мережі Інтернет.



Секретар ради									      І. Коваль

Додаток 1
до Програми




Ресурсне забезпечення
Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,                               осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ятьох та більше дітей,
на 2021-2022 роки

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми
Усього витрат на виконання Програми (тис.грн)

2021 рік
2022 рік

Усього, в т. ч.:
20 730,0
20 730,0
41 460,0
Бюджет м. Одеси, усього: 
20 730,0
20 730,0
41 460,0
в т. ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:
управління капітального будівництва Одеської міської ради
13 500,0
13 500,0
27 000,0
служба у справах дітей Одеської міської ради
430,0
430,0
860,0
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
6 800,0
6 800,0
13 600,0


Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи 
Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ятьох та більше дітей,  
на 2021-2022 роки

№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі:
Очікуваний результат





Усього
2021 рік
2022 рік

1. Приведення у належний стан житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа,                        які знаходяться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради
1.1.
Обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться                            у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа
2021-2022 роки
Служба                          у справах дітей Одеської міської ради
Усього, в т. ч.:
0,0
0,0
0,0
Моніторинг стану житлових приміщень,                що знаходяться                            у власності дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та потребують поліпшення умов проживання




бюджет                      м. Одеси
0,0
0,0
0,0

1.2.
Проведення капітального ремонту будинків (квартир) дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа,  які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради та мають житло, закріплене на праві власності
2021-2022 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
3 000,0
1 500,0
1 500,0
Поліпшення умов проживання 4 дітей                      з числа дітей-сиріт,                  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради







бюджет                     м. Одеси
3 000,0
1 500,0
1 500,0


1.3.
Проведення капітального (поточного) ремонту / реконструкції  будинків (квартир), які надані для розміщення  дитячих будинків сімейного типу, створених малих групових будинків та закупівля меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку
2021-2022 роки
 
Усього, в т. ч.:
10 860,0
5 430,0
5 430,0
Поліпшення умов проживання у дитячих будинках сімейного типу



Управління капітального будівництва Одеської міської ради

10 000,0
5 000,0
5 000,0




Служба                         у справах дітей Одеської міської ради

860,0
430,0
430,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т. ч.:    
13 860,0
6 930,0
6 930,0


бюджет                    м. Одеси
13 860,0
6 930,0
6 930,0

2. Забезпечення  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом
2.1.
Будівництво, закупівля квартир, виплата грошової компенсації для придбання житла та надання грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) для забезпечення  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом, а також з метою позачергового надання житлових приміщень для забезпечення функціонування новостворюваних дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків 

2021-2022 роки
Разом, у т. ч.:
Усього, в т. ч.:
17 000,0
8 500,0
8 500,0
Забезпечення житлом
15 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа








бюджет 
м. Одеса







Управління капітального будівництва Одеської міської ради

14 000,0
7 000,0
7 000,0




Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

3 000,0
1 500,0
1 500,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т. ч.:
17 000,0
8 500,0
8 500,0


бюджет                   м.  Одеси
17 000,0
8 500,0
8 500,0

3. Забезпечення  багатодітних родин, в яких виховується п’ятеро та більше дітей, житлом
3.1.
Надання грошової компенсації для придбання житла багатодітним сім’ям, в яких виховується п’ятеро та більше дітей
2021-2022 роки
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Усього, в т. ч.:
10 600,0
5 300,0
5 300,0
Поліпшення умов проживання                                    2 багатодітних сімей,                     в яких виховується п’ятеро та більше дітей




бюджет
м. Одеси
10 600,0
5 300,0
5 300,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т. ч.:
10 600,0
5 300,0
5 300,0


бюджет                   м. Одеси
10 600,0
5 300,0
5 300,0

Всього за Програмою
Усього, в т. ч.:
41 460,0
20 730,0
20 730,0


бюджет 
м. Одеси
41 460,0
20 730,0
20 730,0






