
 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Служба у справах дітей 
10014 м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 25, тел. 47-50-11, e-mail: dity_zhitomir@ukr.net 

 
22.02.2019 №  275 

на № 776 від 02.11.2017 

 

Обласна рада 

 

Про надання інформації 

 

 

           Надаємо інформацію на виконання рішення обласної ради від 02.11.2017 

№ 776 «Про регіональну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа на 2018-2022 роки». 

На 2018 рік на реалізацію регіональної (комплексної) цільової соціальної 

Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки, відповідно до поданих у 2017 

році райдержадміністраціями, міськими радами, об’єднаними територіальними 

громадами пропозицій на 2018 рік,  в обласному бюджеті було передбачено                   

1645 тис. грн. на придбання житлових об’єктів під соціальне житло для дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа та 190 тис. 

грн. на  ремонт будинків/квартир, які перебувають у власності дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 

Відповідно до поданих райдержадміністраціями, міськими радами, 

об’єднаними територіальними громадами документів у  2018 році з обласного 

бюджету виділено 1 159,6 тис. грн. на придбання соціального житло для 15 осіб 

зазначеної вище категорії у Житомирському, Коростишівському, Малинському, 

Овруцькому районах, м. Коростені, на території Баранівської міської, 

Білокоровицької сільської, Любарської, Лугинської, Миропільської, 

Хорошівської селищних, Олевської, Радомишльської міських, Ушомирської 

сільської об’єднаних територіальних громад області та 170,0 тис. грн для 

проведення капітального ремонту двох житлових будинків, які належать на 

праві власності 4 особам в Житомирському, Малинському районах. 

 

Кошти у сумі 505,4 тис. грн не були використані, з них: 

  10 000,00 грн, передбачені для бюджету Білокоровицької селищної ОТГ 

(усього Білокоровицькій ОТГ було передбачено 50 000 грн. У зв’язку з 

тим, що вартість соціального житла склала 80 000, 00 грн, Білокоровицькій 

ОТГ було виділено п’ятдесят відсотків від вартості житла, саме: 40 000,00 

грн); 



 28 530,00 грн, передбачені для бюджету Овруцького району (усього 

Овруцькому району було передбачено 80 000,00 грн. У зв’язку  з тим, що 

вартість соціального житла склала 102 940, 00 грн Овруцькій 

райдержадміністрації було виділено  п’ятдесят відсотків від вартості 

житла, а саме:  51 470, 00 грн); 

 46 903,00 грн, передбачені бюджету Олевської міської ОТГ (Олевській 

міській ОТГ було передбачено 200 000 грн. У зв’язку  з тим, що вартість 

соціального житла склала  353 097, 00 грн Олевська міська рада 

запропонувала виділити їй 153 097, 00 грн обласної субвенції); 

 100 000,00 грн, передбачених бюджету Радомишльської міської ОТГ, які 

не були виділені   у зв’язку з відсутністю у місцевому бюджеті коштів для 

співфінансування придбання соціального житла; 

 150  000 грн, передбачених бюджету Новоград-Волинського району для 

придбання соціального житла, які не були виділені у зв’язку з відсутністю 

фінансування з місцевого бюджету; 

 150 000, 00 грн, передбачені бюджету м. Новоград-Волинського для 

придбання соціального житла, які не були виділені у зв’язку з відсутністю 

фінансування з місцевого бюджету; 

 20 000,00 грн, передбачених бюджету Малинського району на проведення 

капітального ремонту житла, які не були виділені у зв’язку з відмовою 

Комісії з питань захисту прав дитини  Малинської райдержадміністрації, 

яка відбулась  23.11.2018, у наданні коштів. 

 

Крім того, органами  місцевого самоврядування житлом забезпечено ще 10 

осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 4 

особам надано житло з фонду житла соціального призначення (Брусилівська (2 

особи), Іршанська (1 особа), Лугинська (1особа) селищні ОТГ), 6 особам надано 

житло з фонду житла комунальної власності (Ємільчинська (1 особа), 

Народицька (2 особи), Попільнянська (1 особа) селищні, Барашівська сільська   

(2 особи) ОТГ). 
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