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Додаток до рішення 
Одеської міської ради 
від 08.07.2011р. №818-VI

Програма будівництва (придбання) доступного житла у місті Одесі 
на 2011 - 2017 роки

ПАСПОРТ
Програми будівництва (придбання) доступного житла у місті Одесі 
на 2011 - 2017 роки

 
1.
(КТКВ)  
150101
               
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2.
(КТКВ) 
150101
              
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3.
(КТКВ) 
150101
Програма будівництва (придбання) доступного житла у місті Одесі на 2011 - 2017 роки 
(Найменування бюджетної програми)
4.
Обсяг фінансування

Державний бюджет – 649,22 млн.грн. 
Бюджет м. Одеси – 579,32 млн.грн.
Бюджет Одеської області – 1022,76 млн.грн.
Інші джерела – 1839,74 млн.грн.
5.
Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми
Закони України:

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

«Про державні цільові програми»;

«Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 11.02.2009 р. № 140 «Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом»;

від 11.11.2009р. №1249 «Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки»;

Рішення Одеської обласної ради:

від 20.05.2011р. №135-VI «Про фінансування у 2011 році та наступних роках будівництва доступного житла»;

від 10.09.2010р. №1167-V «Про затвердження регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла в Одеській області на 2010-2017 роки»

Рішення Одеської міської ради:

від 15.06.2004р. №2634-ІV «Про паспорти бюджетних програм»;

Розпорядження міського голови від 07.11.2008р. №1329-01р «Про порядок розробки, фінансування і моніторингу міських програм та їх включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку м. Одеси»
6.
Мета бюджетної програми	

Метою Програми будівництва (придбання) доступного житла у місті Одесі на 2011 - 2017 роки є підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

	Напрями діяльності


№
п/п
Напрями діяльності
1
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси
1.1.
будівництво (придбання) житла

      8. Категорії економічної класифікації

КЕКВ
Найменування
2121
Будівництво (придбання) житла

  9.  Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми
 
№
п/п
Показники	

Одиниця виміру
Джерело інформації
Держав-ний бюджет
Бюджет Одеської області
Бюджет             м. Одеси (спеціальний фонд)
Інші джерела
Разом

1.
Затрат
Необхідні грошові кошти              (млн. грн.)
Дані Програми
649,22
1022,76
579,32
1839,74
4091,04
2.
Продукту
Кількість квартир збудованих/ придбаних (одиниць)
Дані Програми
-
-

-
12455
3.

Ефективності	

Кількість  сімей, що отримали квартири за Програмою
(одиниць)
Дані Програми
-
-

-
12455
4.
Якості
Введення в експлуатацію житла  (кв.м.)
Дані Програми
-
-

-
778504,2

2. Визначення проблем
 
Житлова сфера є важливою складовою частиною економіки України, яка суттєво впливає на всі галузі господарства. 
Велика частина населення міста Одеси проживає у незадовільних умовах – гуртожитках, комунальних квартирах, старих будинках, в орендних квартирах, де забезпеченість площею складає менше 9 кв.м.  на одну людину. 
На квартирному обліку в районних адміністраціях Одеської міської ради станом на 1 січня 2011 року перебуває 17,3 тис. сімей та одинаків, у тому числі з правом першочергового одержання житла 38,6 відсотків всієї черги (6,68 тис. сімей), 72,8 відсотків громадян, перебувають на черзі 10 і більше років (12,6 тис. сімей).
За 2010 рік отримали житло і покращили свої житлові умови лише 126 сімей, або 0,7 відсотка громадян, що перебували у загальній черзі. 
Слід також зазначити, що за останні роки можливість одержання житла з державного фонду зведена до мінімуму. Зменшення з року в рік кількості громадян, що перебували у загальній черзі та поліпшили свої житлові умови, свідчить про необхідність  впровадження нового фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва та придбання житла. 
Поглиблення кризових явищ у галузі житлового будівництва та забезпечення, в першу чергу, негативно вплинуло на становище соціально-незахищених категорій громадян: інвалідів, дітей-сиріт, молоді та молодих сімей, військовослужбовців та звільнених у відставку тощо.
Збільшення різниці між цінами на житло і доходами основної маси населення стало основною причиною різкого зниження доступності житла у місті.
Рівень доходів населення, неадекватний вартості спорудження житла, не дає підстав для надії на вирішення житлових проблем у сучасних умовах. 
Не набули достатнього розвитку механізми вирішення житлових питань шляхом спільного фінансування будівництва житла за участю громадян і держави, механізмами кредитування на пільгових умовах не охоплені всі категорії громадян, які потребують поліпшення житлових умов, відсутні механізми надання цільових житлових субсидій та запровадження системи будівельних заощаджень. 
 Бюджетні асигнування, які останнім часом спрямовуються на будівництво житла, не в повній мірі відповідають, з одного боку, вимогам забезпечення громадян житлом, а з іншого – сучасним вимогам ринкової економіки.

Табл.1 Аналіз стану житлового будівництва у місті Одесі

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Кількість сімей, що перебували у загальній черзі в районних адміністраціях Одеської міської ради та поліпшили житлові умови (одиниць)
211
214
267
263
206
126
Введення в експлуатацію житла (тис. кв.м.)
258,3
447,2
476,3
492,6
553,3
339,5

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

Оптимальним способом розв’язання існуючої проблеми є встановлення нижчих, порівняно з ринковими, відсоткових ставок кредитування будівництва (придбання) житла з метою забезпечення їх доступності. При цьому передбачається здійснення поступового переходу від безоплатного надання житла громадянам до його придбання за рахунок власних коштів за умови надання державної підтримки.
3.1. Розв’язати проблему можливо шляхом:
- удосконалення механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла; 
- впровадження механізму стимулювання заощадження коштів населення для будівництва (придбання) житла;
- подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування;
- надання пільг забудовникам щодо відведення земельних ділянок, відрахувань місцевим органам виконавчої влади, забезпечення інженерними мережами;
- будівництва доступного житла.
3.2. Для досягнення мети Програми необхідно врегулювати питання щодо:
3.2.1. Збільшення обсягу фінансових ресурсів, які спрямовуються на іпотечне житлове кредитування із застосуванням фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла; 
3.2.2. Організаційного забезпечення будівництва доступного житла, зокрема: 
- проектування квартир згідно з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам такого житла; 
- розроблення проектів житлових будинків, що відповідають економічним і енергозберігаючим вимогам; 
- раціонального використання земель шляхом оптимізації щільності забудови; 
- створення при місцевих органах містобудування та архітектури фонду проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування; 
- добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва; 
- відбору інвестиційних проектів на конкурсних засадах; 
- відбору замовника (забудовника) будівництва доступного житла на конкурсних засадах.

4. Визначення мети Програми

Головною метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

5. Строки та етапи виконання Програми

Програма розрахована на період з 2011 по 2017 роки і буде реалізована поетапно. 
Програма виконується трьома етапами.
На першому етапі (2011 рік) передбачається: 
- участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань створення та впровадження фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла; 
- апробація механізму фінансування будівництва доступного житла, передбаченого Програмою, шляхом реалізації пілотних проектів. 
На другому етапі (2012–2014 роки) передбачається: 
- впровадження механізму цільового виділення земельних ділянок і планування територій для будівництва доступного житла;
- будівництво доступного житла; 
- формування матеріально-технічної бази житлового будівництва на основі сучасних архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень. 
На третьому етапі (2015–2017 роки) планується впровадження нового фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, що дасть можливість збільшити обсяг такого будівництва. 

6. Перелік завдань і заходів Програми

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 1.

7. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету м. Одеси, бюджету Одеської області та інших джерел, у тому числі власних коштів громадян. 
Конкретні обсяги фінансування за рахунок бюджетних коштів затверджуються щорічно відповідними бюджетами в межах наявного фінансового ресурсу. Головним розпорядником бюджетних коштів за Програмою виступає управління капітального будівництва Одеської міської ради.
Для будівництва (придбання) доступного житла в рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі 4091,04 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету – 649,22 млн. гривень, бюджету Одеської області – 1022,76 млн. гривень, бюджету м. Одеси – 579,32 млн. гривень, інших джерел – 1839,74 млн. гривень без урахування щорічної інфляції. 
Ресурсне забезпечення та джерела фінансування Програми наведені у додатку 2.
Прогнозна розрахункова вартість 1кв.м. загальної площі житла по Одеській області становить 5255,0 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2009р. № 1249.

8. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює виконавчий комітет Одеської міської ради та Одеська міська рада. Поточна координація та контроль незалежно від джерел фінансування заходів здійснюється управлінням капітального будівництва Одеської міської ради. 
 Організація процесу виконання Програми в рамках районів міста покладається на районні адміністрації Одеської міської ради. 
 Моніторинг Програми щоквартально здійснюється управлінням капітального будівництва Одеської міської ради. Виконавці, задіяні в програмі, інформують про виконання заходів управління капітального будівництва Одеської міської ради щоквартально. На підставі отриманих даних здійснюється аналіз ефективності виконання Програми та використання бюджетних коштів.
Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради направляються звіти про хід виконання заходів Програми (за 6, 9 та 12 місяців кожного року) до Одеської міської ради для інформування територіальної громади міста.

9. Очікувані результати виконання Програми

 Виконання Програми дасть змогу: 
- забезпечити доступним житлом орієнтовно 12,5 тис. сімей міста, шляхом будівництва або придбання 778,5 тис. кв. метрів загальної площі житла; 
- впровадити новий фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки, спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання державних коштів; 
- створити умови для стабільної роботи підприємств будівельної галузі та збереження робочих місць. 
Для виконання Програми необхідне фінансування у розмірі 4091,04 млн.грн.
Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.


Секретар міської ради                                                     О.Б. Бриндак




Додаток 1
до Програми будівництва 
(придбання) житла у місті Одесі на 2011-2017 роки

Завдання і заходи з виконання Програми

№
Завдання Програми
Заходи Програми
Строк виконання
Виконавці
1
Формування та запровадження Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку
Забезпечити інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку, про можливість їх участі у Програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядок надання державної підтримки
2011р. та наступні роки
Районні адміністрації Одеської міської ради


Здійснення відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, з числа тих, що перебувають на квартирному обліку
2011р. та наступні роки
Районні адміністрації Одеської міської ради


Формування та ведення Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку
2011р. та наступні роки
Районні адміністрації Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради
2
Впровадження механізму цільового виділення земельних ділянок і планування територій для будівництва доступного житла
Резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла з обов'язковим зазначенням цих земель на Генеральному плані міста.
2011р. та наступні роки
Управління земельних ресурсів Одеської міської ради, управління архітектури та містобудування Одеської міської ради


Виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла на пільгових умовах та здійснення контролю за їх цільовим використанням


2011р. та наступні роки
Управління земельних ресурсів Одеської міської ради


Розроблення містобудівної документації для земельних ділянок під будівництво доступного житла Забезпечення цільового і раціонального (шляхом оптимізації щільності забудови) використання земель 
2011р. та наступні роки
Управління земельних ресурсів Одеської міської ради, управління архітектури та містобудування Одеської міської ради


Забезпечення виконання норм законодавства щодо звільнення замовника (забудовника), що здійснює будівництво доступного житла, від сплати внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів та передачі місцевим органам влади частини збудованого житла
Постійно
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
3
Створення фонду економічних проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування при будівництві доступного житла
Застосування при будівництві доступного житла проектів економічних енергоефективних житлових будинків з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам доступного житла, з використанням сучасних індустріальних інженерних виробів та місцевих матеріалів
2011р. та наступні роки
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
4
Забезпечення за період дії програми будівництва (придбання)              778,5 тис. кв.м. доступного житла в м. Одесі
Формування реєстру об’єктів незавершеного житлового будівництва
2011р.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради


Реалізація пілотних проектів будівництва доступного житла
2011-2012рр.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради


Фінансування будівництва (придбання) доступного житла за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету, коштів бюджету Одеської області та державного бюджету на поточні роки 	
2011р. та наступні роки
Департамент фінансів Одеської міської ради


Запровадження механізму пільгового кредитування забудовників та черговиків квартирного обліку під пільговий відсоток (ставка НБУ + 2 %) 	

Фінансові установи


Забезпечення за період дії Програми будівництва (придбання) 778,5 тис. кв.м. доступного житла у м. Одесі (згідно з додатками 2 і 3 до Програми)
2011р. та наступні роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
5
Дотримання вимог законодавства, встановлених нормативів, правил і норм при будівництві доступного жила
Забезпечення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства, встановлених нормативів, правил і норм при будівництві доступного житла та здійсненні відбору забудовників, які мають право на участь в Програмі і громадян, які мають право на надання державної підтримки 	
Постійно
Управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


Здійснення щорічного моніторингу виконання Програми розвитку доступного житла
2011р. та наступні роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради


Забезпечення у першочерговому порядку розгляд проектів житлових будинків під будівництво доступного житла на містобудівній раді
Постійно
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради


Забезпечення оперативної видачі дозволів на будівництво житлових будинків доступного житла
Постійно
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

Секретар міської ради                                                     О.Б. Бриндак

Додаток 2
до Програми будівництва 
(придбання) житла у місті Одесі на 2011-2017 роки

Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Джерела фінансування
Прогнозний обсяг фінансування (млн.грн.)
у тому числі за роками:


2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Державний бюджет
649,22
 
58,2
67,69
87,73
114,52
154,67
166,41
Бюджет                м. Одеси
579,32
0,54
51,93
60,4
78,28
102,18
138
147,99
Бюджет Одеської області
1022,76
0,77
91,685
106,64
138,21
180,4
243,65
261,42
Інші джерела (кошти населення)
1839,74
1,76
164,93
191,82
248,61
324,51
438,27
469,86
Усього
4091,04
3,06
366,74
426,55
552,82
721,61
974,58
1045,68




Додаток 3
до Програми будівництва 
(придбання) житла у місті Одесі на 2011-2017 роки


Очікувані результати. Загальна площа житла, яку планується побудувати (придбати) в ході реалізації Програми

Кількість житла, що планується побудувати (придбати) всього
У тому числі за роками:

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
кількість квартир
загальна площа (м2)
кількість квартир
загальна площа (м2)
кількість квартир
загальна площа (м2)
кількість квартир
загальна площа (м2)
кількість квартир
загальна площа (м2)
кількість квартир
загальна площа (м2)
кількість квартир
загальна площа (м2)
кількість квартир
загальна площа (м2)
12455
778504,27
9
582,3
1116
69788,77
1299
81170,31
1683
105198,86
2197
137318,74
2967
185457,66
3184
198987,63

Примітка:  Середня  норма  забезпечення  житлом  сім'ї  з  трьох  осіб  становить 62,5 кв. метра.

Секретар міської ради                                                     О.Б. Бриндак

