
                                                                          

                                                                          
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сьома сесія                                                                           Восьмого скликання          
  
23.04.2021                                                                                                №3    

 

Про затвердження місцевої  

цільової програми забезпечення 

тимчасовим житлом внутрішньо 

переміщених осіб на 2021-2022 роки  

 

Відповідно до статей 26,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 11 Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постановами Кабінету 

Міністрів України від 04.10.2017 № 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» та від 26.06.2019 

№ 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 

рекомендації постійних комісій , міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
  

 

1. Затвердити місцеву цільову програму забезпечення тимчасовим житлом 

внутрішньо переміщених осіб на 2021-2022 роки (далі - Програма), що 

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійна комісію з 

питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних 

відносин (Рудюк П.М.) та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Горкуна В.І. 

 

Міський голова                                                         Галина БІЛЕЦЬКА   

 
      

 



 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                       рішення сьомої сесії 

                                                                       Андрушівської міської ради 

                                                                       восьмого скликання від 

                                                                       23.04.2021  №3 

 

 

                                                                                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

Місцева 

цільова програма забезпечення 

тимчасовим житлом внутрішньо 

переміщених осіб  

на 2021-2022 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м.Андрушівка 

2021 р. 



 

ПАСПОРТ 
 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Андрушівська міська рада 

2. Розробник програми Відділ комунальної власності, 

містобудування та архітектури 

апарату Андрушівської міської ради 

та її виконавчого комітету  

3. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ комунальної власності, 

містобудування та архітектури 

апарату Андрушівської міської ради 

та її виконавчого комітету 

4. Термін реалізації програми 2021 -2022роки  

5. Етапи виконання програми 5 етапів -2021-2022 роки  

6. Фінансове забезпечення 

Програми 

Фінансування Програми 

здійснюється за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджетів 

та інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним 

законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, тис. грн. 

1000,0   

 - з них коштів місцевого 

бюджету, тис. грн. 

300,0 

8. - субвенція з державного 

бюджету , тис. грн. 

700 ,0 

9. Основні джерела фінансування 

програми 

Державний і місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні положення 

       Місцеву цільову програму забезпечення тимчасовим житлом 

внутрішньо переміщених осіб на 2021-2022 роки (далі-Програма), 

розроблено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», на 

виконання ст.11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», ст. 91 Бюджетного кодексу України, 

постанов Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 №769 «Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що 

зазнали негативного впливу в наслідок збройного конфлікту на сході 

України», від 26.06.2019 №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 забезпечення житловими приміщеннями з 

фонду житла для тимчасового проживання громадян вказаної категорії, які 

перебувають на обліку громадян, що потребують надання житлового 

приміщення з фонду житла для тимчасового проживання. 

       Період реалізації Програми — 2021-2022 роки. 

 

2. Основні завдання програми 
 

       Програма передбачає: 

- забезпечення внутрішньо переміщених осіб житловими приміщеннями з 

фонду житла для тимчасового проживання; 

- із житлового фонду соціального призначення;  

-придбання житла на вторинному ринку та надання в тимчасове 

користування для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. 

 

Завданнями Програми є:  

1. Реалізація конституційного права та соціальних гарантій, 

установлених законодавством, щодо забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб. 

2. Сприяння збереженню наявних робочих місць та створенню нових 

робочих місць за рахунок розв’язання соціально-побутової проблеми 

забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.  

 

3. Мета та основні завдання Програми 

       Метою Програми є підвищення рівня забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом 

створення фонду житла для тимчасового проживання, житлового фонду 

соціального призначення та придбання житла на вторинному ринку для 

подальшого тимчасового використання внутрішньо переміщених осіб. 

Реалізація Програми буде сприяти реалізації права ВПО на житло, 



передбачене статтею 47 Конституції України. Так, відповідно до ст. 47 

Конституції України «громадянам, які потребують соціального захисту, 

житло надається державою та органами місцевого самоврядування 

безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону». 

Впровадження даної Програми цілком відповідає стратегічним пріоритетам 

і цілям Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження 

довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 

року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 

листопада 2017 р. № 909-р, і надасть можливість ефективно вирішувати 

значну кількість місцевих проблем, зокрема щодо покращення житлових 

умов внутрішньо переміщених осіб. 

Формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб та забезпечення тимчасового розміщення внутрішньо 

переміщених осіб, що постраждали від конфлікту на сході України, в 

порядку черговості, у тому числі сімей, до складу яких входять особи з 

інвалідністю. 

       Станом на 31.03.2021 року на отримання житла у черзі при виконавчому 

комітеті Андрушівської міської ради зареєстровано 5 осіб із статусом 

«внутрішньо переміщених осіб». 

       У зазначеній Програмі беруть участь Андрушівська міська рада та 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України. Реалізація Програми здійснюється шляхом придбання житла 

внутрішньо переміщеним особам для надання в тимчасове користування за 

рахунок ресурсів державного бюджету та ресурсів місцевого бюджету 

виключно на умовах співфінансування. 

План-графік реалізації Програми за етапами. 

         1етап.Розроблення міської програми забезпечення тимчасовим житлом 

внутрішньо переміщених осіб на 2021- 2022 роки.  

     2 етап. Внесення змін до бюджету міської ради з метою передбачення 

коштів для спіфінансування та прийняття рішення Андрушівською міською 

радою про виділення співфінансування з місцевого бюджету. 

       3 етап. Придбання житла у комунальну власність та оформлення 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

       4 етап. Розгляд питання щодо розподілу житлових приміщень, які 

включені до фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб, які перебувають на обліку громадян, які потребують 

надання житлового приміщення з фонду житла у встановленому порядку. 

       5 етап. Надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним 

особам придбаного житла. 
 

4. Обсяги та джерела фінансування Програми 

       Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджетів, виключно на умовах співфінансування. 
 

 

 



5. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми надасть змогу розширити житловий фонд  

соціального призначення, придбати квартири на вторинному ринку для 

тимчасового проживання ВПО, покращить ситуацію щодо забезпечення 

житлом внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення 

житлових умов, підвищить  рівень забезпеченості внутрішньо переміщених 

осіб. 

6. Контроль за реалізацією програми 

            Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює постійна 

комісія з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, 

житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та 

земельних відносин (голова комісії Рудюк П.М.) та координація роботи з 

виконання заходів програми покладається на відділ комунальної власності 

містобудування, архітектури Андрушівської  міської ради та заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Горкуна В.І. 

Після закінчення встановленого строку виконання програми відділ 

комунальної власності, містобудування та архітектури Андрушівської 

міської ради готує інформацію про результати виконання програми і подає 

її на розгляд міської ради. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                            Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


