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УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА 

сьоме демократичне скликання 
(чотирнадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ 

 
від 01 червня 2017 року  № 296-ХІV/17 
м. Коломия 
 
Про хід виконання рішення  
районної ради від 01.07.2014 р.  
№582-ХХVII/14 «Про районну цільову 
Програму забезпечення соціальним та 
впорядкованим житлом осіб та сімей, 
які опинились у складних життєвих  
обставинах на 2016-2020 роки» 
  

Заслухавши інформацію про хід виконання рішення районної ради від 
01.07.2014 р. №582-ХХVII/14 «Про районну цільову Програму забезпечення 
соціальним та впорядкованим житлом осіб та сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах на 2016-2020 роки», відповідно до законів України «Про 
житловий фонд соціального призначення», «Про основи соціального захисту 
бездомних громадян і безпритульних дітей», Житлового кодексу Української РСР 
(із змінами), з метою забезпечення соціальним житлом осіб та сімей, які 
опинились у складних життєвих обставинах, районна рада 

 
вирішила: 

 
1. Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 01.07.2014 р.№ 

582-XXVII/14 р. «Про районну цільову Програму забезпечення соціальним 
та впорядкованим житлом осіб та сімей, які опинились у складних життєвих 
обставинах на 2016-2020 роки» взяти до відома (додається). 

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів 
передбачених Програмою.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
Коломийської районної ради з питань охорони здоров’я, праці та соціального 
захисту населення (І. Явдошняк). 
 

Голова районної ради                                    Роман Дячук  
 
 
 
 



21 

 

Довідка 
Про хід виконання районної цільової «Програми забезпечення соціальним та 

впорядкованим житлом осіб та сімей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах на 2016-2020 роки». 

 
 Протягом 2014-2016 років районна цільова «Програма забезпечення 
соціальним та впорядкованим житлом осіб та сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах на 2016-2020 роки» не фінансувалася. У зв’язку з цим 
02.08.2016 р. внесено зміни до районної цільової «Програми забезпечення 
соціальним та впорядкованим житлом осіб із числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування та сімей, які опинились у складних 
життєвих обставинах на 2014-2018 роки». Змінено не тільки назву програми, а й її 
наповнення. 

На 2016 рік закладено 50 тис. грн. для виплати допомоги сім’ям, які 
опинились в складних життєвих обставинах на ремонт житла. 

Коломийським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді у 2016 році проведено моніторинг індивідуальних потреб в забезпеченні 
житлом осіб та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, в ході 
якого виявлено, що на квартирному обліку перебуває 10 осіб з числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 11 учасників бойових дій АТО, 2 
сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах та 1 інвалід Афганістану. На 
даний час частина із зазначених сімей проживає на території громад. 

Коломийська районна державна адміністрація звернулась до виконавчих 
комітетів сільських, селищних рад, управління освіти, молоді та спорту, 
Коломийської ЦРЛ та комунальний заклад КРР «КРЦПМСД» стосовно 
проведення інвентаризації для передачі приміщень закладів освіти та медицини, 
площі яких не використовуються в повному обсязі, у комунальну власність 
сільських, селищних рад з подальшим їх переобладнанням і реконструкцією під 
соціальне житло для осіб та сімей,  які опинились у складних життєвих 
обставинах. 

15.02.2016 року Коломийською районною державною адміністрацією 
направлено листи до виконавчих комітетів сільських, селищних рад більшість з 
них відповіді не надали. За інформацією з сільських та селищних рад, наявне 
безхазяйне житло на їхній території відсутнє. Інформація, яку надали сільські та 
селищні ради не є достовірною, з огляду на те, що в селах можуть бути безхазяйні 
приміщення. 

Коломийським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді проводиться соціальний супровід сімей, які опинились в складних 
життєвих обставинах щодо постановки їх на квартирний облік для забезпечення 
житлом. В ході супроводу сільськими і селищними радами поставлено 24 особи 
на квартирний облік. 

 
Директор      Марія Козловська 
 
 
 
 

 


