Про хід виконання районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у
Стрийському районі на 2016- 2018 роки

Рішенням ІІІ сесії VII-го демократичного скликання Стрийської районної
ради Львівської області від 29.12.2015 року №15 затверджено районну
Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа у Стрийському районі на 2016-2018 роки.
Основною метою Програми є реалізація права дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб ї їх числа на отримання житла.
Реалізація Програми планувалася шляхом вивчення індивідуальних потреб
кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування,
забезпечення статусних дітей, які не мали впорядкованого житла чи вселення їх
в приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, позачерговим
впорядкованим житлом.
Фінансування Програми здійснювалося за рахунок коштів державного,
обласного та місцевого бюджетів.
За час дії Програми забезпечено житлом 1 дитину-сироту та 5 осіб з
числа дітей-сиріт.
У 2016 році придбано 2 житлові об’єкти та забезпечено житлом 3 осіб з
числа дітей-сиріт, а саме:
- квартиру по вулиці Січових Стрільців, 1/8 у с.Загірне Стрийського
району Львівської області у власність особі з числа дітей-сиріт Соколика
Василя Васильовича, 28.07.1993 року народження загальною вартістю 355 420
грн., з яких:
- 200 000 грн. (двісті тисяч гривень) – кошти, виділені з обласного
бюджету;
- 155 420 (сто п’ятдесят п’ять тисяч чотириста двадцять гривень), кошти, виділені з районного бюджету;
-житловий будинок з приналежними до нього господарськими будівлями
та спорудами по вулиці Івана Франка,43 у с.Олексичі Стрийського району
Львівської області та земельну ділянку площею 0,1304 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за цією ж
адресою у власність осіб з числа дітей-сиріт Солонинки Василя Андрійовича,
08.03.1996 року народження та Солонинки Вероніки-Василини Андріївни,
16.07.1997 року народження, в рівних частках на кожного загальною вартістю
349 690 грн. ,з яких:
- 187 000 грн. ( сто вісімдесят сім тисяч гривень) – кошти, виділені з
обласного бюджету;
- 162 690 (сто шістдесят дві тисячі шістсот дев’яносто гривень) - кошти,
виділені з районного бюджету.

Відповідно до рішення XVI сесії
VII демократичного скликання
Стрийської районної ради від 22.12.2017 №277 «Про районний бюджет
Стрийського району на 2018 рік» на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з
їх числа передбачено кошти в сумі 400тис.грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №
877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з
їх числа» районною державною адміністрацією були залучені кошти
державного бюджету вищевказаної субвенції та придбано 2 житлові об’єкти та
забезпечено житлом 3 осіб, а саме:
-квартиру по вул. Коссака буд.№4 кв.№29 м.Стрий для родинної групи
особи з числа дітей-сиріт Заліщука Олександра Васильовича, 26.09.1995 року
народження та дитини-сироти Заліщука Івана Ігоровича, 07.07.2001 року
народження, в рівних частках на кожного загальною вартістю 831440 грн.
Вартість об'єкту – 831440 грн., з яких:
-694200 гривень – виділені за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевому бюджету
-137240 гривень – кошти, виділені з районного бюджету
- квартиру с.Дуліби по вул. Заводська буд.№23 кв.№92, для особи з числа
дітей-сиріт Хомко Олега Стефановича, 08.02.2000 року народження.
Вартість об'єкту –393,000грн., з яких:
-348500 гривень – виділені за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевому бюджету ;
-44500 гривень – кошти, виділені з районного бюджету.
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