
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

тридцять першої сесії сьомого скликання 

 

 

 01 грудня 2017 року № 296 

 

 

Про затвердження Програми забезпечення  

житлом учасників бойових дій в Афганістані, 

які мають інвалідність І та ІІ груп,  

на 2017-2018 роки 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, пункту 14 статті 12 ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту“, Бюджетного кодексу України, Житлового Кодексу Української РСР, 

керуючись наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних 

цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання від 04 березня 2011 року „Про Порядок 

розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу і 

звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та 

соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської ради“, з метою 

створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав щодо 

забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані, які мають інвалідність І та 

ІІ групи, враховуючи звернення учасника бойових дій в Афганістані Педяш Т.М. від 

16.07.2017 № П-02-52/180, висновки постійних комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення житлом учасників бойових дій в 

Афганістані, які мають інвалідність І та ІІ груп, на 2017-2018 роки, що додається. 

2. Організацію виконання рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку 

та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.) та юридичний відділ виконкому 

міської ради (Соловйов Р.Ю.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну комісію з 

питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального 

захисту (Горбачов О.В.).  

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток 

до рішення тридцять першої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

 01 грудня 2017 року № 296 
 

 

 

 

 

 

 

Програма 

 

забезпечення житлом учасників 

 

бойових дій в Афганістані, які мають 

 

 інвалідність І та ІІ груп, 

 

 на 2017-2018 роки 

 

 

 

 

 

 
м. Пирятин – 2017  

 



Вступ 

 

Програма забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані, які 

мають інвалідність І та ІІ груп, на 2017 – 2018 роки розроблена відповідно до 

Законів України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“ та ,,Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, статті 47 Житлового Кодексу 

Української РСР. 

Програма забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані, які 

мають інвалідність І та ІІ груп, на 2017 рік спрямована на розв’язання проблеми 

забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані, які мають 

інвалідність І та ІІ групи. Заходи з її реалізації передбачають фінансування з 

бюджету міської ОТГ зазначеної категорії громадян на придбання житла. 

Основним завданням Програми є виявлення осіб (сімей) з числа учасників 

бойових дій в Афганістані, які мають інвалідність І та ІІ групи, перебувають на 

квартирному обліку в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді, 

та забезпечення їх житлом. 

 

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

 

На території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

проживають 64 учасників бойових дій, які брали участь у бойових діях в 

республіці Афганістан, з них 13 мають інвалідність, та 2 сім’ї загиблих. На 

квартирному обліку перебувають 2 учасника бойових дій в Афганістані, з них 1 

учасник бойових дій в Афганістані має статус інвалід війни ІІ групи.  

Для соціального захисту учасників бойових дій в Афганістані, які мають 

інвалідність І та ІІ групи та не мають можливості самостійно забезпечити себе 

та свою сім’ю житлом, це питання є вкрай актуальним. Важливе значення у 

забезпеченні житлом громадян відіграють державні цільові програми, однак 

вони не можуть в повному обсязі вирішити житлові проблеми учасників 

бойових дій в Афганістані, які мають інвалідність І та ІІ групи. В той же час 

більшість сімей, які потребують поліпшення житлових умов, не мають 

можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки.  

Забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані, які мають 

інвалідність І та ІІ групи, залишається першочерговим актуальним завданням. 

У зв’язку з відсутністю у комунальній власності об’єднаної територіальної 

громади вільного житлового фонду одним із способів розв’язання цієї 

проблеми є придбання житла за рахунок коштів бюджету об’єднаної 

територіальної громади. 

 

2. Мета Програми 

 

Програма розроблена з метою створення умов для реалізації державних 

гарантій і конституційних прав щодо забезпечення житлом учасників бойових 

дій в Афганістані, які мають інвалідність І та ІІ групи, шляхом забезпечення їх 

власним житлом. 



3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

строки виконання Програми 

 

Програма розрахована на виконання протягом 2017-2018 років. 

Фінансування з бюджету на придбання житла надаватиметься учасникам 

бойових дій в Афганістані, які мають інвалідність І та ІІ груп. 

Нормативна площа житла становить 21 кв. метр загальної площі на 

кожного члена сім’ї та 10,5 кв. метрів додатково на сім’ю (відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року №140 ,,Про 

затвердження Порядку забезпечення громадян доступним житлом“). 

Оплату інших витрат, пов’язаних з придбанням житла, зокрема за 

понаднормову вартість житла, оформлення житла у власність тощо, здійснює 

Учасник Програми за рахунок власних коштів. 

 

4. Напрями діяльності і заходи Програми. 

 
  

№ 

з/п 

Заходи Відповідальний 

виконавець 

1. Придбання житла учасникам бойових дій в 

Афганістані, які мають інвалідність І та ІІ груп 

Виконком міської 

ради 

 

 

5. Очікувані кінцеві результати програми: 

 

Забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані, які мають 

інвалідність І та ІІ груп. 

 

6. Кординація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється відповідно до затвердженого Порядку 

(додаток 1). Право на одержання бюджетної підтримки на придбання житла 

може бути одержано учасником бойових дій в Афганістані, який має 

інвалідність І та ІІ груп, лише один раз та на безповоротній основі. З моменту 

отримання учасником Програми житла у власність право на одержання ним 

житла вважається використаним, учасник Програми знімається з обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до 

законодавства. 

Координацію та контроль за виконанням Програми покладено на 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та 

постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.).  

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 



Додаток 1 

до Програми забезпечення 

житлом учасників бойових дій в 

Афганістані, які мають 

інвалідність І та ІІ груп, 

на 2017-2018 роки  

 

Порядок виконання Програми  

забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані, які мають 

інвалідність І та ІІ груп, на 2017-2018 роки 

 

1. Цей  Порядок визначає механізм забезпечення учасників бойових дій в 

Афганістані, які мають інвалідність І та ІІ груп, що зареєстровані і проживають 

на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади та 

перебувають на квартирному обліку (далі – учасники Програми), житлом. 

Забезпечення учасників Програми житлом здійснюється шляхом придбання 

житла за рахунок коштів міського бюджету та в межах нормативної площі, що 

надається громадянам. 

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: 

нормативна площа – максимальна площа житла, з розрахунку якої 

надається державна підтримка, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла 

на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю; 

об’єкт фінансування – квартира в житловому будинку або приватний 

будинок. 

3. Виконавці Програми – виконавчий комітет Пирятинської міської ради. 

Головний розпорядник коштів бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади – виконавчий комітет Пирятинської міської ради. 

4. Бюджетна підтримка надається шляхом придбання за рахунок коштів 

бюджету об’єднаної територіальної громади житла. 

5. Для розрахунку загальної вартості житла, вартість 1 квадратного метра 

загальної площі житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості 1 

квадратного метра житла, що визначається згідно з наказами Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України. 

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу, 

сплачується громадянином за вартістю, визначеною у договорі про придбання 

житла. 

У разі коли визначена власником житла вартість 1 кв. метра загальної 

площі житла перевищує вартість 1 кв. метра житла, зазначену в абзаці першому 

цього пункту, громадянин, який виявив бажання придбати таке житло сплачує 

різницю вартості за власний рахунок. 

6. Бюджетне фінансування надається виходячи з нормативної площі 

житла. 

7. Право на отримання житла мають громадяни, які мають статус 

учасників бойових дій в Афганістані, мають інвалідність І та ІІ груп, 



зареєстровані і проживають на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади та перебувають на квартирному обліку. 

8. Списки громадян, які мають право на участь у Програмі 

затверджуються рішенням виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

9. Придбання житла здійснюється відповідальним виконавцем, виходячи 

з обсягу виділених коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади та з урахуванням черговості громадян на основі 

затверджених списків. 

10. Для отримання житла учасник Програми подає такі документи:  

1) заяву про надання житла;  

2) довідку учасника бойових дій та документ що підтверджує статус 

учасника бойових дій в Афганістані; 

3) документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових 

умов;  

4) довідку про склад сім’ї; 

5) копію паспорту, свідоцтва про шлюб (за наявності), 

6) копію свідоцтва про народження дитини (дітей); 

7) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не 

подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби 

і мають відмітку у паспорті).  

У разі подання учасником Програми документів, що містять неправдиві 

відомості, він несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством. 

11. Право власності на житло оформлюється на усіх членів сім’ї учасника 

Програми, на яких розраховувалась нормативна площа в рівних частках. 

12. З моменту отримання житла у власність право на отримання житла 

вважається використаним, а громадяним і члени його сім’ї знімаються з обліку 

громадян, які потребують відповідно до законодавства поліпшення житлових 

умов. 

13. Складання та подання фінансової бюджетної звітності про 

використання коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, а також контроль за їх витрачанням здійснюється в установленому 

законодавством порядку. 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика програми) 

 
Програми забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані,  

які мають інвалідність І та ІІ груп на 2017-2018 роки  
 

1. Ініціатор розроблення програми 

 
Виконком  Пирятинської  міської  ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа міської 

ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 17.11.2017 

№ 149 

3. Розробник програми Виконком  Пирятинської  міської  ради 

4. Співрозробник програми Пирятинський міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

5. Відповідальний виконавець програми Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради 

6. Учасник програми 

 

Учасники бойових дій в Афганістані, які мають 

інвалідність І та ІІ груп 

7. Термін реалізації програми 2017  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у тому числі: 

397,0  тис. грн.   

9.1. коштів міського бюджету 397,0  тис. грн.  

9.2 Коштів інших джерел  

 

 

 

 

Додаток 2  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин 

 

Ресурсне забезпечення  
Програми забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані,  

які мають інвалідність І та ІІ груп на 2017-2018 роки   
 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми І ІІ ІІІ 

2017  рік 20___ рік 20___ рік   20__20__р.р. 20__ 

20__р.р. 
 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
 

397,0 

     

397,0 

міський бюджет 397,0     397,0 

кошти не бюджетних 

джерел 
      

 

 



Додаток 3  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин    
 

Напрями діяльності та заходи  

Програми забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані,  

які мають інвалідність І та ІІ груп на 2017-2018 роки   
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік 

заходів 

програми 

 

 

Строк 

виконання 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансув

ання 

 

 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. гривень,  

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

 

 

 

1. Придбання 

житла 

учасникам 

бойових дій в 

Афганістані, 

які мають 

інвалідність І 

та ІІ груп 

Придбання 

житла 

учасникам 

бойових дій в 

Афганістані, 

які мають 

інвалідність І 

та ІІ груп 

 

 

 

2017-2018 

роки 

Відділ 

бухгалтер

ського 

обліку та 

звітності 

виконком

у міської 

ради 

 

 

Кошти   

бюджету 

міської 

ОТГ 

 

 

 

397,0 тис. грн. 

 

 

 

Виконання 

 

Додаток 4  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин   

 
Інформація про виконання програми за 2017 рік 

                                                                                                              

             _ 03__  

1.        КВКВ Найменування головного розпорядника коштів програми: Виконком міської ради 

 

1. Найменування відповідального виконавця Програми: Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Програми забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані, які мають інвалідність І та ІІ 

груп, на 2017-2018 роки, затверджена рішенням тридцять першої сесії Пирятинської міської ради від 01 грудня 

2017 року № 296 

 

4.  Напрями діяльності та заходи Програми забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані, 

які мають інвалідність І та ІІ груп, на 2017-2018 роки  

 
№ 

з/п 

Захід Планові обсяги фінансування, 

тис. гривень 

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. гривень 

Стан 

виконання 

заходів 

(результативні 

показники 

виконання 

програми) 

Усього У тому числі Усього У тому числі 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

Кошти не 

бюджетних 

джерел 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

Кошти не 

бюджетних 

джерел 

 

1 

Придбання 

житла 

учасникам 

бойових дій  

в Афганістані,  

які мають 

інвалідність І та 

 ІІ груп  

 

 

 

 

397,0 

 

 

 

397,0 

  

 

 

397,0 

 

 

 

397,0 

  

     

 

 

 Всього 397,0 397,0  397,0 397,0   

 



6. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

 

 

Бюджетні асигнування з 

урахуванням змін 

Проведені видатки Відхилення 

Усього Загальний 

фонд 

Спецфонд Усього 

загальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спецфонд усього Загальний 

фонд 

Спецфонд 

         

 

 

 

Додаток 5  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин   

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації _______01_________________________________  

Код програмноїкласифікації ____0116324___________________ 

Код КЕКВ _3121____________________________________________ 

 
№

 

з/

п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідальни

й за 

проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2017  рік 

В тому числі по місяцях 

В
сь

о
го

 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

сі
ч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь
 

1 Соціальні 

заходи 

Рішення  

тридцять 

першої 

сесії міської  

ради  

від 

01.12.2017  

№ 296 

Пирятинський 

міський центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

 

 

 

 

397,0 

 

 

 

 

 

           

3
9
7

,0
 

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти 

загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

 

Начальник відділу  

економічного прогнозування Н.М. Троян 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 

 

01 грудня 2017 року 

 

 


