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Р І Ш Е Н Н Я
Від 29 квітня 2021р. м. Стрий № 295

 Про затвердження змін до “Міської 
програми забезпечення житлом           
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх 
числа у м.Стрию на 2019-2021 роки”

 Розглянувши клопотання служби у справах дітей Стрийського міськвиконкому 
від 13.04.2021 №384, з метою забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківсьокого піклування та осіб з їх числа, керуючись ч.3 ст.91 Бюджетного кодексу 
України, п.22 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,-
міська рада вирішила:
           1. Затвердити зміни до “Міської прграми забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх чиса у м.Cтрию на 2019-2021 
роки”, а саме: 

1.1. Внести зміни у Паспорт  Міської програми забезпечення житлом           
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Стрию 
на 2019-2021 роки, у розділ 8 “Координація та контроль за виконанням  Програми” 
замінивши слова “Служба у справах дітей виконкому Стрийської міської ради”, 
“Стрийський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” на слова 
“Служба у справах дітей Стрийського міськвиконкому” та “Стрийський міський 
центр соціальних служб”.

1.2.   Додаток 2 до Програми “Перелік завдань, заходів та показників міської 
(бюджетної) цільової програми” в частині  - 2021 рік викласти в новій редакції, що 
додається.
          1.3. Внести зміни  в розділ 2 “Визначення проблем, на розв’язання яких 
спрямована  Програма”,   виклавши його абзаци 7,8  в наступній редакції: 
        “Придбання житла   для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх  числа, які   перебувають на обліку осіб, що потребують 
поліпшення   житлових  умов, жилі   приміщення   надаються в   порядку  
черговості;   черговість надання жилих приміщень визначається  за часом 
взяття на    облік     (зарахування    на    квартирний      облік до списків



 осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень) 
(стаття 43 Житлового кодексу Української РСР). За наявності кількох осіб з 
однаковою датою взяття на облік перевага надається дитині старшого віку”.

“У рамках Програми право на придбання житла за рахунок Програми мають 
особи віком від 16 до 23 років (включно) у порядку черговості взяття на квартирний 
облік”.

1.4. Доповнити розділ 2 “Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована 
Програма” абзацами 10,11,12,13 такого змісту:

“Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень між місцевими бюджетами 
формуються з урахуванням дотримання умов співфінансування витрат з відповідного 
місцевого бюджету та/або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з 
урахуванням індексу фінансової спроможності територіальних громад області, 
обрахованого департаментом фінансів облдержадміністрації за надходженнями 
податків і платежів до загального фонду, базової, реверсної та додаткової дотацій, а 
саме: 

- при індексі більше 1,0 – 20 відсотків обсягу коштів з обласного бюджету, 
80 відсотків з бюджету громади та / або за рахунок інших джерел, не заборонених 
законодавством;

- при індексі від 0,8 до 1,0 включно – 40 відсотків обсягу коштів з обласного 
бюджету, 60 відсотків з бюджету громади та / або за рахунок інших джерел, не 
заборонених законодавством; 

- при індексі від 0,6 до 0,8 включно – 60 відсотків обсягу коштів з обласного 
бюджету, 40 відсотків з бюджету громади та / або за рахунок інших джерел, не 
заборонених законодавством;

- при індексі менше 0,6 – 80 відсотків обсягу коштів з обласного бюджету, 
20 відсотків з бюджету громади та / або за рахунок інших джерел, не заборонених 
законодавством.»

“У разі наявності в особи братів (сестер), яким не виповнилось 16 років, за 
умови перебування їх на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов, та за пропозицією виконкому міської ради житло придбавається для сімейної 
групи”.

“Жиле приміщення може бути надано з перевищенням норми жилої площі, 
якщо воно складається з однієї кімнати (однокімнатна квартира) або призначається 
для осіб різної статі (стаття 48 Житлового кодексу Української РСР)”.

“У разі придбання житла для дітей враховуються витрати на 
придбання земельної ділянки, на якій розташоване житлове приміщення”.
           2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатські комісії з 
питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(С.Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, комунального майна та 
приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та 
енергозбереження (О.Йосипчук) та заступника міського голови Х.Грех.

Міський голова                                                                           Олег Канівець


