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ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок використання коштів міського бюджету, виділених на 

фінансування Програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 

2013-2015 роки 
 

1. Положення про порядок використання коштів міського бюджету 
виділених на фінансування Програми забезпечення соціальним та 
впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа на 2013-2015 роки (далі Положення) розроблено 
відповідно до законів України «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», «Про охорону дитинства», «Про житловий фонд соціального 
призначення», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і 
безпритульних дітей», Указу Президента України від 16 грудня 2011 року    
№ 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в 
Україні» та рішень Кіровоградської міської ради від 04 липня 2013 року       
№ 2398 «Про затвердження Програми забезпечення соціальним та 
впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа на 2013-2015 роки», від 04 липня 2013 року          
№ 2391 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради           
від 21 грудня 2012 року № 2181 «Про міський бюджет на 2013 рік». 

2. Положення визначає механізм використання коштів, передбачених у 
міському бюджеті за Програмою забезпечення соціальним та впорядкованим 
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа на 2013-2015 роки.  

3. З метою організації заходів щодо придбання у комунальну власність 
квартир для формування житлового фонду соціального призначення 
створюється робоча група, склад якої затверджується рішенням виконавчого 
комітету міської ради. 

4. Оголошення про придбання житла в межах коштів, визначених 
рішенням міської ради, розміщується в засобах масової інформації головним 
розпорядником коштів. Текст оголошення погоджується робочою групою. 

5. Пропозиції від фізичних та юридичних осіб щодо продажу житла для 
придбання його  у комунальну власність приймаються робочою групою. 

6. Робоча група протягом 10 робочих днів після надходження пропозицій 
вивчає запропоновані варіанти купівлі квартир на вторинному ринку та 
обирає найбільш прийнятний варіант з урахуванням вартості житла та його 
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впорядкованості. Зазначене рішення оформлюється протоколом робочої 
групи. 

7. У комунальну власність міста придбаються впорядковані однокімнатні 
квартири з усіма зручностями, вартість 1 кв.м. яких не повинна 
перевищувати середньої вартості 1 кв.м. однокімнатних квартир на 
вторинному ринку м. Кіровограда. 

8. За результатами рішення робочої групи головний розпорядник 
бюджетних коштів, визначений рішенням Кіровоградської міської ради, 
придбає квартири у комунальну власність територіальної громади для 
формування житлового фонду соціального призначення та подальшого їх 
розподілу в порядку черги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа. 

9. Придбання житла здійснюється відповідно до цивільного 
законодавства України шляхом укладання договору купівлі-продажу між 
власником житла та головним розпорядником бюджетних коштів, 
визначеним міською радою. 

 
 

 
Начальник відділу сім'ї та молоді  
Кіровоградської міської ради                                Л.Дорохіна   
      
 
 

 
 

 
 


