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ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

         07.02.2022               Шостка                                   № 41


Про проєкт Програми  з придбання у комунальну власність Шосткинської міської ради  житла для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщених осіб на 2022рік















Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 року №769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 року № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», враховуючи лист Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України  № 22/9.1-737-22 від 02.02.2022 виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В:

	Схвалити проєкт Програми з придбання у комунальну власність Шосткинської міської ради  житла для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщених осіб на 2022рік (додається)
	Організацію виконання Програми покласти на управління комунальної власності Шосткинської міської ради (Шаповал О. В.), сектор обліку та розподілу житла Шосткинської міської ради ( Титович Т. О.).
	Доручити Виконавчому комітету Шосткинської міської ради виконати усі необхідні дії пов’язані з придбанням житла для тимчасового проживання у комунальну власність Шосткинської міської ради.


2

	Доручити управлінню комунальної власності Шосткинської міської ради ( Шаповал О. В.), сектору обліку та розподілу житла Шосткинської міської ради ( Титович Т. О.) виконати усі необхідні дії, по формуванню фонду житла для тимчасового проживання  внутрішньо переміщених осіб, факт внутрішнього переміщення яких підтверджується довідкою внутрішньо переміщеної особи, виданою управлінням праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради шляхом придбанням житла у комунальну власність Шосткинської міської ради.  
	Проєкт  Програми  з придбання у комунальну власність Шосткинської міської ради  житла для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік винести на затвердження сесії Шосткинської міської ради. 






Міський голова			                      		Микола НОГА



























Додаток 
до рішення виконкому 
№_____ від _________

1. Паспорт
Програми з придбання у комунальну власність Шосткинської міської ради  житла для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщених осіб на 2022рік 

1
Ініціатор розроблення Програми
Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
2
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 року №769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 року № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»
3

Розробник програми
Сектор обліку та розподілу житла Шосткинської міської ради
4

Співрозробник Програми
Управління праці  та соціального захисту  населення Шосткинської міської ради, управління комунальної власності Шосткинської міської ради 
5

Відповідальний виконавець Програми
Сектор обліку та розподілу житла Шосткинської міської ради
6

Виконавці Програми
Управління праці  та соціального захисту населення Шосткинської міської ради, управління комунальної власності Шосткинської міської ради, сектор обліку та розподілу житла Шосткинської міської ради
7
Термін реалізації Програми
2022 рік
8

Джерела фінансування Програми
Державний бюджет, бюджет Шосткинської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством
9
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього грн.
Державний бюджет - 669900 грн., бюджет Шосткинської міської територіальної громади- 287100 грн
Усього – 957000 грн


Програма (надалі - Програма) 
з придбання у комунальну власність Шосткинської міської ради житла для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщених осіб на 2022рік

1.Загальні положення
 	Програму розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 року №769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України»,  від 26.06.2019 року № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», з метою реалізації державної політики щодо забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб.
	Програма спрямована на формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, факт внутрішнього переміщення яких підтверджується довідкою внутрішньо переміщеної особи, виданою управлінням праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради., які перебувають на обліку громадян, що потребують надання житлового приміщення.
	Період реалізації Програми – 2022 рік.

2. Мета Програми
         Метою Програми є: створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, факт внутрішнього переміщення яких підтверджується довідкою внутрішньо переміщеної особи, виданою управлінням праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради, створення умов для їх адаптації та інтеграції в нових умовах проживання. 
          Основні завдання Програми: 
- надання у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщених осіб  з комунальної власності житлових приміщень, придатних для проживання; 
- зменшення фінансового навантаження на внутрішньо переміщених осіб шляхом надання можливості тимчасового користування безкоштовним житлом за умови оплати вартості комунальних послуг відповідно до законодавства. 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
Забезпечення виконання завдань Програми передбачається поетапно шляхом реалізації заходів щодо виконання Програми. Порядок формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб Шосткинської міської територіальної громади та Порядок надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 року № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». 
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок надання субвенції з державного бюджету, за рахунок коштів бюджету Шосткинської міської територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством (Додаток до Програми)

4. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Унаслідок тимчасової втрати Україною контролю над АР Крим, частиною території Донецької та Луганської областей в Україні, багато людей були змушені залишити місця свого постійного проживання і переселитись до інших регіонів України, у тому числі до Шосткинської міської територіальної громади. 
Наявність у Шосткинській міській територіальній громаді громадян, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (визначено Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»). 
На території Шосткинської міської територіальної громади проживає 344 внутрішньо переміщені особи, що складає 0,37 % від загальної кількості жителів. 
Однією з найважливіших проблем, які постають перед внутрішньо переміщеними особами, є проблема забезпечення житлом. Зазначена категорія громадян вимушена винаймати приватне житло, в той час як вартість такого найму є неспіврозмірно високою у порівнянні з доходами, які дані особи отримують. Відсутність на території громади вільного житла, яке можливо перевести до фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

5. Перелік завдань і заходів Програми

Назва заходу
Відповідальний Виконавець
1
Прийняття рішення Шосткинською міською радою про виділення коштів з бюджету Шосткинської міської територіальної громади на засадах співфінансування для придбання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб
Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
2
Формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб шляхом придбання житла у комунальну власність
Управління комунальної власності Шосткинської міської ради, сектор обліку та розподілу житла Шосткинської міської ради
3
Розподіл та надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання 
Сектор обліку та розподілу житла Шосткинської міської ради, управління комунальної власності Шосткинської міської ради

6. Напрями діяльності та заходи Програми
Встановити, що головним розпорядником коштів на здійснення заходів передбачених на виконання Програми є управління праці та соціального захисту населення Шосткиннської міської ради.

Результати виконання Програми
Забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасоаого проживання.

 	

Керуючий справами виконкому				Олена КРАВЧЕНКО 












Додаток  до Програми

Обсяги та джерела фінансування Програми

№ з/п
Назва заходу

Рік
Загальна вартість (тис. грн.)
Джерела фінансування, тис.грн.




Державний бюджет 
бюджет Шосткинської міської територіальної громади
інші учасники заходу (у разі співфінансування)
1
 Придбання квартир на вторинному ринку для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання
2022
957,0 
669,9
287,1
0
 
РАЗОМ:
2022
957,0 
669,9
287,1
0




