


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання
          «Про хід виконання Міської програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа до 2018 року» за 2016 рік»

       1.  Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: у зв’язку із виконанням вимог   Житлового кодексу України та Закону України «Про житловий фонд соціального призначення».
 2. Потреба і мета прийняття рішення: З метою забезпечення житлом дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,осіб з їх числа.	
       3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення: можливість розподілити житлові квартири  дітям  - сиротам та дітям позбавленого батьківського піклування, осіб з їх числа.
 4. Механізм виконання рішення: виконання рішення міської ради юридичним відділом шляхом підготовки проектів рішень міськвиконкому про надання соціального  житла дітям – сиротам та дітям позбавленого батьківського піклування.
 5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення ради): не потребує
 6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або іншого місця оприлюднення: на сайті Знам’янської міської ради «____»__________2016 року.
7.  Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення:  09.03.2017р.
Начальник юридичного відділу міськвиконкому Данільченко Ю.В.
8.  Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: ___________


Секретар міської ради                                                Н.М.Клименко



















	                                                                                           ПРОЕКТ

___________________________Знам’янської міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від    березень  2017 року 								№ 
                                  		м. Знам`янка					

 Про хід  виконання  Міської програми забезпечення 
соціальним та впорядкованим житлом дітей – сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа на період до 2018 року за 2016 рік

	
	Заслухавши інформацію начальника юридичного відділу Ю. Данільченка про хід виконання міської програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2018 року за 2016 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.01.2016 року №98, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада, -

В и р і ш и л а:

1.	Інформацію про хід виконання Міської програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2018року за 2016 рік взяти до відома.
(додається).

	    2.	Визначеним виконавцям зазначеної Програми забезпечити виконання заходів.


2.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова  Мацко В.В.)




Міський   голова   				С.Філіпенко









					

ІНФОРМАЦІЯ
			про хід  виконання  Міської програми забезпечення 
соціальним та впорядкованим житлом дітей – сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа на період до 2018 року за 2016 рік

	З метою забезпечення реалізації державної політики щодо забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з ії числа, 22.01.2016 року міська рада прийняла рішення №98 яким затвердила міську програму забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб х їх числа на період до 2018 року.
Протягом 2016 року фінансування даної програми міським бюджетом не було передбачено.
 Міським бюджетом не передбачено коштів щодо закупівлі житла на вторинному ринку з метою забезпечення названої категорії громадян. Вільні  житлові приміщення  у комунальній власності також відсутні.
	На даний час на позачерговій черзі на квартирному обліку виконавчого комітету Знам’янської міської ради перебувають 93 - дитини – сироти, дитини позбавленої батьківського піклування, та особи з їх числа на отримання соціального житла - 12 осіб.
	Відповідно до рішення міської ради від 18 листопада 2016 року №590 «Про переведення нежитлових приміщень у житлові», вишукана можливість забезпечити  категорії дітей – сиріт, інвалідів дитинства соціальним житлом. На виконання рішення міської ради  управлінням містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства Знам’янської міської ради виділено кошти на розроблення проектно – кошторисної документації на виконання робіт по переобладнанню нежитлових приміщень у житлові.
За 2016 рік на первинний облік служби у справах дітей поставлено 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким своєчасно надано відповідний статус. 
На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 124 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. З них: 5 неповнолітніх,  мають житло на праві власності, 1 -  земельну ділянку. З метою забезпечення збереження,  над житлом та майном неповнолітніх, рішенням виконавчого комітету призначаються опікуни. Забезпечено своєчасність призначення опікунів над житлом, що належить дітям сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування. Стан збереження житла та майна дітей даної категорії контролюється службою у справах дітей. 
На квартирному обліку перебуває 91-дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування та особа з їх числа. Службою у справах дітей постійно проводиться моніторинг, серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою  постановки їх на квартирний облік. Протягом 2016 року на відповідний облік поставлено 10 дітей даної категорії.  
З метою профілактики раннього соціального сирітства та соціальної підтримки вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми, у разі відсутності житла або умов для повноцінного виховання дитини, центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, такі особи направляються до обласного Центру матері та дитини, де вони набувають навички з догляду за дитиною, їх готують до самостійного ухвалення рішень щодо своїх життєвих проблем. Це передбачає і набуття знань стосовно захисту власних прав і прав своєї дитини,  налагодження  контактів  із  родичами,  розв’язання житлових та інших життєво важливих питань. Під час проживання в Центрі, молоді матері мають можливість продовжувати навчання, розпочати здобувати вищу освіту, відвідувати  професійні курси тощо. Протягом 2016 р. до Центру було направлено двоє молодих матерів з новонародженим дітьми, одна з них – особа з числа дітей-сиріт, випускниця інтернатного закладу.
З метою соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, осіб, які повертаються з місць позбавлення волі, або перебувають у кризовій ситуації, здійснюється направлення до обласного центру соціально-психологічної допомоги, де особи перебувають тимчасово та можуть за цей час вирішити коло проблем: міжособистісні, проблеми сім’ї (у тому числі насильства в сім’ї), внутрішньособистісні проблеми, проблеми залежностей, соціально-економічні проблеми та інші види проблем). В залежності від складності проблеми, від внутрішнього потенціалу людини для її подолання, спеціалісти Центру складають програму допомоги та надають підтримку для її виконання клієнтами Центру. Протягом 2016 року до Центру були направлені 4 особи, в тому числі 3- з числа випускників інтернатного закладу, 1 особа - без певного місця проживання.
	

Начальник юридичного відділу міськвиконкому					        Ю.Данільченко	 



