






























































 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

 

 

Про стан забезпечення збереженості 

документів Національного архівного 

фонду та діловодства в установах, 

організаціях, підприємствах різних форм 

власності 

 

 

 

 

На підставі статей 6, 39, 41 Закону України  «Про місцеві державні 

адміністрації», на виконання розпорядження голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації від 30 червня 2020 року №441/2020-р «Про огляд-

конкурс на краще забезпечення збереженості документів Національного 

архівного фонду та стану діловодства в місцевих органах виконавчої влади та 

органах місцевого самоврядування», враховуючи інформацію про стан 

забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду та стану 

діловодства в установах, організаціях і підприємствах різних форм власності: 

1. Начальнику архівного відділу райдержадміністрації Караван Л.В.: 

1.1. Запровадити огляд-конкурс на краще забезпечення збереженості 

документів Національного архівного фонду та стану діловодства в місцевих 

органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. 

1.2. Надати методичну і практичну допомогу установам у проведенні 

огляду-конкурсу. 

1.3. Посилити контроль щодо належного зберігання  в архівних 

підрозділах установ документів Національного архівного фонду  та ведення 

діловодства.  

2. Установам, що братимуть участь в огляді-конкурсі на краще 

забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду та стану 
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діловодства, до 15.10.2020 року провести експертизу цінності документів по 

2019 рік включно. Описи справ та акти  про вилучення для знищення 

документів, не внесених до Національного архівного фонду, подати на 

погодження ЕПК Державного архіву області. 

3. Начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації, рекомендувати керівникам підприємств, установ і 

організацій, селищному, сільським головам посилити контроль за збереженням 

документів, не допускати їх безпідставного знищення та своєчасно проводити 

експертизу цінності документів. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату адміністрації Н.Лінник. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 
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Додаток  

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

30.07.2020 № 194/2020-р 
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду та 

діловодства в установах, організаціях, підприємствах різних форм власності 

 

 

Однією із статей Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи» є ст. 13 «Про забезпечення збереженості документів 

Національного архівного фонду».  

Документами НАФ є документи постійного терміну зберігання. Терміни 

зберігання документів визначаються відповідно до Переліку типових 

документів, що утворюються в державних органах, органах місцевого 

самоврядування, підприємствах, установах та організаціях із зазначенням 

строків зберігання документів, який затверджений наказом Мінюсту України 

від 12 квітня 2012 року і увійшов в дію з 2013 року.  

Відповідно до цього Переліку підприємства, установи і організації, які є 

джерелами формування НАФ, складають номенклатуру справ. 

На 01.01.2020 року до списку №1 джерел комплектування НАФ, які 

передають документи до архівного відділу адміністрації входило 40 установ, до 

списку №2 джерел формування НАФ, які не передають документи – 37.  

В усіх установах визначені відповідальні особи, які відповідають за 

ведення архівної справи та діловодства, і працюють відповідно до Положення  

про архівний підрозділ розробленого згідно Типового положення про архівний 

підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і 

комунального підприємства. установи та організації погодженого ЕПК 

Державного архіву області. 

У кожній установі для організації і проведення експертизи цінності 

документів, що утворилися в діловодстві, визначено склад експертної комісіі та 

розроблено Положення про неї відповідно до Типового положення про 

експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, 

державного і комунального підприємства, установи та організації. 

Відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування на 

підприємствах, установах і організаціях після закінчення року документи 

постійного зберігання два роки знаходяться в опрацюванні, а після складання 

описів справ постійного зберігання і погодження їх ЕПК Державного архіву 



 

 

4 

області ще 5 років зберігаються в установі, а тоді передаються на зберігання в 

архівний відділ адміністрації. 

 

Перевірками встановлено, що документи в установах зберігаються в 

основному у закритих шафах та сейфах. 

Окремі приміщення під архів мають 7 установ: Шепетівська центральна 

районна лікарня, відділ освіти, молоді та спорту, управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації, управління Шепетівської Державної 

казначейської служби України Хмельницької області, Судилківська сільська та 

Грицівська селищна ради, ПСП «Світанок» с.Городнявка. 

Штатного працівника має лише центральна районна лікарня, але й та 

працює виключно з медичними картками, які зберігаються 25 років. 

У 2019 році установи повинні були описати документи по 2016 рік 

включно і передати в архівний відділ по 2011 рік включно. 

Із 40 установ, які передають документи до архівного відділу адміністрації, 

повністю описали і передали документи по встановлений термін 36 установ. 

Не описали і не передали у визначений термін документи 4 установи: 

1. Шепетівське районне споживче товариство 

2. Шепетівська районна профспілкова організація працівників культури 

3. ПСП «Світанок» с.Городнявка  

4. СТОВ «Поділля» с.Ленківці 

Усі установи, які не описали і не передали на зберігання документи 

постійного зберігання по встановлений термін, будуть включені в план на 2021 

рік. 

У 2019 році описали документи 14 установ - 1277 од. зб., а передали в 

архівний відділ 13 установ - 490 од. зб.  

За перше півріччя 2020 року  описали документи 10 установ – 472 од. зб., 

передали документи в архівний відділ - 10 установ - 710 од. зб.  

В архівних підрозділах установ на початок 2020 року зберігається 6138 

справ управлінської документації постійного зберігання. Із них: в сільських 

радах зберігається 3721 од. зб. погосподарських книг та 584 справи 

нотаріальних дій. 

Щодо документів з кадрових питань (особового складу), а це накази та 

розпорядження про прийняття та звільнення з роботи, особові рахунки або 

відомості нарахування заробітної плати, особові справи звільнених працівників, 

які зберігаються в установах 75 років, то їх зберігається в архівних підрозділах 

5214 справ. Із них в сільських і селищній раді – 1676 справ. Документи з  

кадрових питань (особового складу) описані по встановлений термін у 37 

установах із 40. 

У архівному відділі адміністрації документи зберігаються у двох 

архівосховищах на комбінованих і дерев’яних стелажах протяжністю 234 

погонних метри.  

Станом на 01.07.2020 року в архівний відділ прийнято 14624 од. зб. 

управлінської документації у 101 фонд, 40 справ особового походження у 14 
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фондів визначних людей Шепетівщини, 978 од. зб. фото-, 17 фоно- і 34 

відеодокументів, на яких відображено визначні події з історії нашого краю.  

Усі документи прийняті в архів закартоновані у паперові ящики і 

розміщені на полицях по категоріях фондів. У кожному архівосховищі є 

вогнегасники, які раз на два роки обов’язково перезаряджаються. 

Документи, які зберігаються в архіві, використовуються для виконання 

тематичних і соціально-правових запитів, як громадян так і установ і 

організацій. У 2019 році було виконано 267 тематичних і 256 запитів соціально-

правового характеру, за перше півріччя 2020 року виконано 237 тематичних і 

116 соціально-правових запитів. 

З метою виявлення, обліку та забезпечення збереженості документів 

Національного архівного фонду України, Державний архів Хмельницької 

області упродовж років проводить обласні огляди на краще забезпечення 

збереження архівних справ та стану діловодства в установах, підприємствах, 

організаціях різних форм власності. 

У 2014-2015 роках огляд проходив у закладах культури, у 2016-2017 - у 

закладах охорони здоровʼя, у 2018-2019 роках у закладах освіти.  

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 30 червня 2020 року №441/2020-р в області запроваджено огляд-конкурс на 

краще забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду 

та стану діловодства в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого 

самоврядування. В огляді візьмуть участь  15 установ району. 

Під час проведення оглядів начальником архівного відділу 

райдержадміністрації надавалась методична і практична допомога 

відповідальним за архів щодо розроблення Положень про експертну комісію та 

архівний підрозділ установ, складання номенклатур справ, описів справ 

постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу), проведення 

експертизи цінності документів, готувалися висновки на документи для 

передачі їх на погодження ЕПК Держархіву області.  

Зверталась увага відповідальних за архів на ведення діловодства 

відповідно до Типової інструкції з діловодства у Центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 

органах виконавчої влади, затвердженої постановою КМУ від 30 листопада 

2011 року №1242. 

 
 

 

 

Начальник архівного  

відділу адміністрації      Людмила КАРАВАН 
 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

 

 

Про заходи щодо соціального 

захисту дітей та запобігання 

бездоглядності у дитячому 

середовищі 

 

 

 

 

 На підставі статей 6, 22, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», постанови Кабінету Міністрів України від 

08 жовтня 2008р. № 905 «Порядку провадження діяльності з усиновлення та 

здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», наказу 

Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2014 р. № 27 «Про 

порядок ведення службами у справах дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах», враховуючи інформацію про заходи щодо соціального 

захисту дітей та запобігання бездоглядності у дитячому середовищі (додається): 

1. Службі у справах дітей районної державної адміністрації: 

1.1. Дотримуватися виконання чинного законодавства щодо забезпечення 

соціального та правового захисту дітей та сім’ї, у тому числі соціальної 

підтримки сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах. 

1.2. Здійснювати заходи щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, захисту їх 

житлових та майнових прав, попередження насильства в сім’ї, подолання 

дитячої бездоглядності та запобігання сирітству, створення умов для 

гармонійного розвитку, виховання дітей, профілактики правопорушень та 

злочинності серед неповнолітніх. 

№  Шепетівка 30.07.2020 195/2020-р/к 
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1.3. Запроваджувати ефективні форми роботи з профілактики дитячої 

безпритульності і бездоглядності. 

1.4. Забезпечувати виявлення на ранній стадії сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, надання їм комплексу послуг, з метою 

недопущення вилучення дітей з біологічних сімей. 

1.5. Забезпечувати ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи 

«Діти», а саме: облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітей, які 

підлягають усиновленню, облік потенційних кандидатів в усиновлювачі, 

опікуни (піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі). 

1.6. Здійснювати координацію діяльності органів місцевого 

самоврядування за виконанням законодавства України з  питань реалізації 

державної політики у сфері, що віднесено до компетенції служби у справах 

дітей, надання їм організаційно-методичної допомоги. 

1.7. Співпрацювати з органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями з метою реалізації державної 

політики у сфері соціального захисту дітей та запобіганню дитячої 

бездоглядності. 

2. Рекомендувати сільським головам, селищному, сільським головам, 

обраним об’єднаними територіальними громадами, проводити роботу щодо 

своєчасного соціального та правового захисту дітей, запобіганню дитячій 

безпритульності і бездоглядності, виявленню сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

  
 

 

 

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 
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ІНФОРМАЦІЯ 

про заходи щодо соціального захисту дітей та  

запобігання бездоглядності у дитячому середовищі 

 

 

 

Соціальний захист дітей, організація роботи із запобігання дитячої 

бездоглядності, профілактика правопорушень у підлітковому середовищі – 

пріоритетні завдання служби у справах дітей Шепетівської районної державної 

адміністрації. 

У своїй діяльності служба у справах дітей районної державної 

адміністрації керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права 

дитини, Законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», «Про попередження насильства в 

сім’ї», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 

дітей», іншими законами та підзаконними актами, що регулюють питання 

провадження діяльності із захисту прав дітей. 

Згідно з вимогами чинного законодавства служба у справах дітей веде 

облік дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, а також облік дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах. 

Відповідно до наказу Міністерства України у справах сім’ї молоді та 

спорту № 4580 від 18.11.2008 року «Про єдину електронну систему обліку 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітей, які 

опинились у складних життєвих обставинах, та осіб, які бажають взяти їх на 

виховання» у районі створений та ведеться Єдиний електронний банк даних 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Станом на 01 липня 2020 року електронний банк налічує 94 дитини, які 

мають соціальний статус, 15 дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
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збройних конфліктів, 18 дітей, що проживають у 11 сім’ях, де батьки 

ухиляються від виконання батьківських обов’язків. З них, 55%  дітей 

проживають у неповних та багатодітних сім'ях. На кожну дитину, яка перебуває 

на обліку у службі, створюються міждисциплінарні команди та складаються 

індивідуальні плани соціального захисту дитини, які затверджуються комісією з 

питань захисту прав дитини районної державної адміністрації. 

Із загальної кількості дітей, що перебувають на обліку, налічується  24 

дитини-сироти, 60 дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 61 

дитина перебуває під опікою, піклуванням громадян, 17 дітей проживають в 

прийомних сім’ях, 2 дитини виховуються у дитячому будинку сімейного типу, 

12 дітей перебувають в державних закладах, 2 дітей тимчасово влаштовано у 

сім`ї родичів.  30 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

перебувають на обліку дітей, які можуть бути усиновлені. 

Упродовж 2020 року надано статус 2 дітям-сиротам та 7 дітям, 

позбавленим батьківського піклування, 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, влаштовано до сімейних форм виховання. Зокрема,  8  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано під 

опіку/піклування,  3 дітей усиновлено. 

Крім того, протягом поточного року 6 дітей втратили статус дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування з причин: 2 досягнення 

повноліття, 1 дитину повернено на виховання до матері, 3 влаштовані у сімейні 

форми виховання. 

На території району у 38 сім’ях опікунів, піклувальників проживають 57 

дітей даної категорії, функціонує 2 прийомні сім`ї, в яких виховується 1 дитина, 

позбавлена батьківського піклування та 1 особа з числа дітей-сиріт. 

З метою недопущення  порушення законодавства у сфері захисту прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, функціонування 

прийомних сімей, виховання та проживання дітей в сім’ях опікунів, 

піклувальників, а також усиновителів, службою у справах дітей протягом 

звітного періоду обстежено житлово-побутові умови 16 сімей, де діти 

перебувають під опікою, піклуванням, 2 прийомні сім’ї, а також сім’ї, де 

усиновлені діти. Усі усиновлені діти проживають в належних умовах, 

забезпечені усім необхідним та їх права не порушуються. 

Протягом 6 місяців 2020 року в службі у справах дітей районної 

державної адміністрації зареєстровано 71 звернення громадян – 55 усних та 16 

письмових. 

Усні звернення вирішувалися безпосередньо в присутності заявника. 

Письмові звернення перебувають на контролі у службі у справах дітей і 

вирішуються у визначені законодавством строки. Кожного заявнику 
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надсилається відповідь щодо вирішення питання, порушеного ним у зверненні. 

Спірні питання, пов`язані із захистом прав дітей, які потребували колегіального 

вирішення, розглядаються на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини, 

куди запрошуються і заявники. 

Переважну кількість усіх звернень становили такі, що стосувалися питань 

встановлення опіки, піклування над дітьми, участь батька у вихованні дитини, 

надання дозволів на вчинення правочинів щодо майна, право власності на яке 

чи право користування яким мають діти, участі батьків у вихованні дітей, 

доцільності позбавлення батьківських прав, надання погодження на 

відрахування дитини з навчального закладу, перетину кордону малолітніми 

дітьми , та інші. 

З метою соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, і потребують у зв’язку з цим допомоги, діє районна програма 

соціального та правового захисту дітей «Діти Шепетівського району» на 2016-

2020 роки,  затверджена рішенням  районної ради від 15.05.2016 року № 8/7-

2016. 

На реалізацію заходів Програми у минулому році з районного бюджету 

виділено 10000 гривень, використано – 10000 (придбання новорічних 

подарунків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, 

які опинилися в складних життєвих обставинах). 

З метою сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, службою ведеться облік 

кандидатів в усиновлювачі, потенційні батьки-вихователі, прийомні батьки, 

опікуни, піклувальники.  

Служба у справах дітей, веде облік  усиновлених дітей (на території 

Шепетівського району 23 дітей), перевіряє умови їх проживання та виховання. 

Станом на 01.07.2020 року на обліку потенційних опікунів/піклувальників – 2, 

прийомних батьків – 2, потенційних усиновлювачів - немає (на обліку дітей, які 

можуть бути усиновлені близько 51% дітей яким  від 11 до 18 років. Це 

ускладнює процес підбору потенційних усиновителів. Адже, більшість 

громадян бажають усиновити малюків до 3 років). 

У районі утворена і діє комісія з питань захисту прав дитини, яка має на 

меті забезпечити реалізацію прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, 

соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.  

У поточному році відбулось 9 засідань комісії, на яких розглядалися 

наступні питання (63): про стан виконання батьками та особами, які їх 

замінюють, обов’язків по вихованню та утриманню дітей, про визначення 

способів участі батьків, які проживають окремо, у вихованні дітей, та 
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встановлення порядку побачень одного з батьків з дитиною, про можливість 

надання дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право 

власності на яке чи право користування яким мають малолітні/неповнолітні 

діти, про затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, про доцільність позбавлення 

батьківських прав, про доцільність повернення дітей на виховання батькам, про 

здійснення соціального супроводу, про визначення місця проживання 

неповнолітніх дітей. 

Служба у справах дітей районної державної адміністрації забезпечує 

підготовку матеріалів до суду про позбавлення батьківських прав, відібрання 

дітей від батьків без позбавлення їх батьківських прав. Так у 2020 році: 

- підготовлено 5 висновків про доцільність  позбавлення батьків 

батьківських прав 5 батьків відносно 7 дітей;  

- у встановленому законодавством порядку забезпечено представництво в 

інтересах 6 дітей у судах при розгляді справ, що стосуються інтересів дітей. 

На утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які 

проживають на території Шепетівського району, законним представникам дітей 

щомісячно виплачується державна соціальна допомога в розмірі двох 

прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Виплати проводяться 

вчасно та в повному обсязі. Фактів нецільового використання вказаних коштів  

виявлено не було. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 

№ 823 "Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям, 

позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку", 

службою у справах дітей контролюється питання отримання дітьми грошової 

допомоги. Упродовж звітного періоду  по досягненню повноліття 1 дитина-

сирота та 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, отримали зазначену 

державну допомогу.  

З метою покращання ситуації у сім’ях, відновлення їх виховних функцій, 

недопущення соціального сирітства постійно проводиться профілактична, 

роз’яснювальна робота з батьками, щодо пропаганди здорового способу життя, 

корекції сімейних стосунків, подолання конфліктних ситуацій, належного 

виконання батьківських обов’язків. Так, основною формою профілактичної 

роботи  є проведення на території району спільних рейдових заходів "Діти 

вулиці", "Сім'я і діти", «Підліток», «Вокзал».  

З початку 2020 року  проведено 20 профілактичних  рейдів, в ході яких  

проведено 107 обстежень матеріально-побутових умов проживання сімей з 

дітьми. У кризових сім’ях, які втратили свою виховну функцію, ведеться 
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профілактично-роз’яснювальна робота, спрямована на недопущення 

бездоглядності та безпритульності серед дітей.  

За результатами рейдів 2 батьків направлено на обстеження та лікування 

з приводу алкоголізму, 4 батьків, які  свідомо ухилялися від виконання своїх 

батьківських обов’язків, притягнуті районним судом  до адміністративної 

відповідальності за ст.184 КпАП. 

Під соціальним супроводом фахівців із соціальної роботи, спеціалістів, 

які надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді перебуває  52 сім'ї, в яких 

виховується 141 неповнолітня дитина та 6 осіб, які опинились у складних 

життєвих обставинах. У 9 сім'ях, які виховують 25 дітей, є ризик соціального 

сирітства.  

Протягом І півріччя 2020 року знято з обліку 17 дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, а саме: 

 12 дітей, з 3 сімей знято з обліку у зв’язку з покращенням ситуації в 

сім’ї; 

 5 дітей, з 3 сімей знято з обліку у зв’язку з набуттям статусу дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Поставлено на облік 3 дітей з 3 сімей, де батьки ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків. 

Найбільша кількість неблагополучних сімей проживає на території 

Судилківської сільської ради (7 сімей – 10 дітей). 

З метою запобігання вчинення дітьми повторних злочинів служба у 

справах дітей районної державної адміністрації спільно з сектором ювенальної 

превенції Шепетівського ВП впродовж 2020 року провела 15 профілактично-

роз’яснювальних бесід з неповнолітніми та їх батьками, які вчинили злочини і 

перебувають на обліку у Шепетівському ВП у Хмельницькій області. 

У районі вживаються заходи щодо захисту житлових та майнових прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сформований 

реєстр нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

Станом на 1 липня 2020 року на соціальному квартирному обліку 

громадян, які потребують покращення житлових умов, перебуває 6 дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років та 27 

осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування здійснюється також їхніми законними представниками. Так, в 2019 

році 2 дітям, які виховуються у сімейних формах виховання було придбано 
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житло їхніми піклувальниками. Одна дитина-сирота має земельну ділянку, 

спадкова справа якої оформлена належним чином. 

Протягом 2018-2019 років реалізується Бюджетна програма «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», порядок та умови 

надання якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

15.11.2017 року № 877. За кошти вищезазначеної субвенції в 2018 році було 

придбано 2 житлових об’єкти для 2 осіб з числа дітей-сиріт.  

 

Згідно з розподілом цієї субвенції у 2019 році здійснено виплату 

грошової компенсації на придбання житла для 3 осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

 

Завідувач сектору з питань опіки,  

піклування та усиновлення служби  

у справах дітей адміністрації                                                         Олена КОЗАЧУК 

 

 

 


