
                                                                                                        
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ  П’ЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  13 грудня 2013 року        №  367 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження районної програми  

забезпечення молоді житлом на 2014-2017 роки 

 

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо розв’язання 

житлової проблеми молоді шляхом надання пільгових довготермінових кредитів 

молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на території Голованівського 

району, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 10 Закону України «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та постановами 

Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 967 “Про затвердження 

Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки”, та від 29 

травня 2001 року № 584 “Про порядок надання пільгових довготермінових 

кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) і придбання житла, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити районну програму забезпечення молоді житлом на 

2014-2017 роки (додається). 

2. Рекомендувати районній державній адміністрації спільно з 

виконавчими комітетами сільських та селищних рад  забезпечити реалізацію 

даної Програми; 

3.  Контроль за виконанням даного покласти на постійні комісії районної 

ради з питань освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї 

та з питань екології, благоустрою, торгівлі, споживчого ринку, побутового 

обслуговування населення та житлово-комунального господарства. 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської  

районної ради 

від 13 грудня 2013року 

№ 367 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА 

забезпечення молоді житлом на 2014-2017 роки 

 

І.Загальні положення 

 

Районна програма забезпечення молоді житлом на 2014-2017 роки (далі - 

Програма), спрямована на подолання тенденції до стрімкого скорочення 

населення, створення додаткових умов для забезпечення молоді житлом, 

активізації інвестиційної діяльності у сфері іпотечного кредитування та 

житлового будівництва для молодих сімей і одиноких молодих громадян. 

 

Ця Програма як складова Державної програми забезпечення молоді 

житлом на 2013-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 жовтня 2012 року №967, повинна сприяти поліпшенню 

демографічної ситуації, створити необхідні умови для поліпшення соціально - 

побутового та економічного становища молодих сімей і одиноких молодих 

громадян, їх гармонійного розвитку як одного із чинників становлення та 

самореалізації молоді в суспільстві і Державі. 

 

Програма розроблена відповідно до законів України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", "Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 

2012 року № 967 "Про затвердження Державної програми забезпечення молоді 

житлом на 2013-2017 роки" та від 29 травня 2001 року № 584 "Про порядок 

надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла". 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв
’
язання якої спрямована Програма 

 

У Голованівському районі станом на 01 січня 2013 року на квартирному 

обліку перебуває 29 молодих сімей та одиноких молодих громадян (додаток 1). 

 

Більшість з молодих сімей, що потребують поліпшення житлових умов, не 

мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки. 

 

III. Визначення мети Програми 

Метою Програми є реалізація державної молодіжної політики в частині 

розв’язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для 



розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла 

і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового 

кредитування. 

 

ІV. Обґрунтування  шляхів і засобів розв’язання проблеми, о 

бсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

1. Можливі два способи розв’язання проблеми. 

Перший спосіб передбачає розв’язання проблеми забезпечення житлом 

молоді через виконання державних програм забезпечення громадян доступним 

житлом, зокрема Програми будівництва (придбання) доступного житла у 

Голованівському районі на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 

Голованівської районної ради від 20.05.2011р. № 71 та районної програми 

розвитку житлового будівництва на території Голованівського району на 2012-

2015 роки затвердженої рішенням Голованівської районної ради від 20.04.2012 

№185.  

 

Однак, по-перше, зазначені програми орієнтовані на усіх громадян, що 

потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, без 

акцентування державної підтримки на цільовій групі - молодих сімей. Таким 

чином, недоліком даного способу є неможливість реалізації адресного підходу 

стосовно молодих сімей та одиноких молодих громадян. 

 

По-друге, чинний механізм забезпечення громадян доступним житлом 

вимагає наявності значної суми власних коштів для придбання житла. Проте у 

більшості молодих сімей, особливо з дітьми, та одиноких молодих громадян 

кошти для здійснення першого внеску за власний рахунок відсутні. 

 

Як свідчить економічна практика, за таких умов неможливо досягти 

відчутного ефекту із забезпечення житлом молодих сімей. 

 

Другий, оптимальний спосіб передбачає розроблення і виконання окремої 

районної програми забезпечення молоді житлом, що дасть можливість знайти 

найбільш ефективний механізм забезпечення житлом саме молодих сімей. 

 

2. Проблему передбачається розв’язати шляхом: 

1) нормативно-правового удосконалення існуючого механізму пільгового 

довгострокового кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла 

для молодих сімей та одиноких молодих громадян, а також механізму залучення 

у молодіжне житлове будівництво інвестицій; 

2) зменшення вартості будівництва житла для молоді; 

3) встановлення під час розрахунку розміру пільгового кредиту молоді, що 

надається за рахунок коштів державного бюджету, нормативної площі в розмірі 

21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково кв. метра на 

сім’ю, для багатодітних сімей, молодих спеціалістів, що працюють в селах і 



селищах та які уклали трудовий договір з підприємствами, установами та 

організаціями, що розташовані у таких населених пунктах, - 20 кв. метрів на 

сім’ю; 

4) розвитку різних форм участі молоді в організації 

будівництва(придбання) житла; 

5) добудови незавершених будівництвом житлових будинків; 

6) передачі гуртожитків навчальних закладів державної власності, які 

тривалий час не використовуються за призначенням в спільну власність 

територіальних громад та їх реконструкцію під житло для молоді та дітей-сиріт. 

3. Обсяги фінансування програми по рокам наведені в додатку 2. 

4. Програма розрахована на виконання протягом 2014-2017 років одним 

етапом.  

Її реалізація здійснюватиметься шляхом надання пільгових, 

довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла. 

 

V. Перелік завдань та заходів Програми та результативні показники 

1. Основними завданнями Програми є розвиток різних типів пільгового 

молодіжного кредитування та молодіжного будівництва для забезпечення молоді 

житлом. 

2. Реалізація програми дозволить: 

    побудувати (придбати) ___ кв.метрів житла (додаток 3),  що дасть змогу 

забезпечити житлом ___ молодих сімей та одиноких молодих громадян; 

скорочувати кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку серед 

молодих сімей та одиноких молодих громадян, на ____% щороку від загальної 

кількості молодих сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку в 

органах місцевого самоврядування на території Голованівського району. 

Виконання Програми сприятиме також створенню умов для формування 

активної життєвої позиції молоді, розв’язанню її житлових проблем, 

поліпшенню демографічної ситуації в районі 

 

VI. Напрями реалізації та заходи Програми 

          Основними напрямами Програми є: 

формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і 

придбання житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами; 

розроблення фінансово-економічного механізму залучення у молодіжне 

житлове будівництво інвестицій для фінансування житлового будівництва для 

молодих сімей; 

створення умов для отримання власного житла для сімей, які переселились 

у важкодоступні населені пункти, та молодих спеціалістів, які отримали 

направлення на роботу в сільську місцевість; 

розвиток будівництва для забезпечення молоді житлом; 

популяризація Програми в засобах масової інформації. 

 



VIІ.Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Районна державна адміністрація забезпечує координацію роботи з 

виконання заходів, передбачених Програмою.  

 

Головний розпорядник коштів, через якого здійснюється фінансування 

Програми за рахунок коштів районного бюджету, щороку визначається 

рішенням районної ради про районний бюджет на відповідний рік. 

 

Виконавці заходів, визначені у Розділі VI даної Програми, надають 

інформацію про стан виконання відповідних заходів сектору регіонального 

розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації 

щороку до 20 грудня. 

 

Сектор регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної 

державної адміністрації готує узагальнену інформацію про стан виконання 

програм постійній комісії районної ради з питань Контроль за виконанням 

даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного та соціального розвитку щороку до 05 січня.  

 

Виконавчими комітетами сільських, селищних рад, Кіровоградським 

регіональним управлінням державної спеціалізованої фінансової установи 

“Державний фонд сприяння  молодіжному житловому будівництву”, сектором 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації 

буде широко висвітлюватись інформація про хід виконання заходів Програми у 

засобах масової інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

районна програма забезпечення молоді житлом на 2014-2017 роки 

1 Програма затверджена:  
рішенням  районної ради 

№ 367 від 13.12.2013р. 

2 Ініціатор розроблення Програми Сектор регіонального 

розвитку, містобудування та 

архітектури  

райдержадміністрації 

3 Розробник Програми Сектор регіонального 

розвитку, містобудування та 

архітектури  

райдержадміністрації 

4 Співрозробник  програми  - 

5 Відповідальний виконавець Програми Сектор регіонального 

розвитку, містобудування та 

архітектури  

райдержадміністрації, 

сільські та селищні ради 

6 Учасники Програми Відділ освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації, 

сільські та селищні ради 

7 Термін реалізації Програми 2014-2017 роки 

8 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, усього,  

у тому числі: 

740 000 гривень 

кошти державного бюджету - 

кошти обласного бюджету - 

кошти районного бюджету 185 000 

кошти місцевого бюджету 185 000 

кошти не бюджетних джерел 370 000 

9 Основні джерела фінансування програми Районний бюджет, місцеві 

бюджети, інші джерела 

 
Розробник програми  

Завідувач сектору регіонального 

розвитку, містобудування та архітектури  

районної державної адміністрації                                                І.ШАПОВАЛ



 


