Рішення
Одеської міської ради
№ 3181-VII від 25.04.2018 р.
 
Про внесення змін до Міської цільової програми «Доступне житло для працівників бюджетних установ та комунальних підприємств Одеської міської ради на 2017- 2019 роки», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 26 липня 2017 року № 2268-VII
 
Відповідно до статей 47, 48 Конституції України, пункту 22 частини 1                статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Житлового кодексу Української РСР, Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року                 № 1115, з метою сприяння розширенню умов для забезпечення житлом працівників установ, закладів та організацій, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Одеси, а також комунальних підприємств Одеської міської ради Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Міської цільової програми «Доступне житло для працівників бюджетних установ та комунальних підприємств Одеської міської ради на 2017-2019 роки», затвердженої рішенням Одеської міської ради                         від 26 липня 2017 року № 2268-VII, виклавши розділ 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми» у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці. 


Міський голова                                                     	Г. Труханов 











Додаток 
до рішення Одеської міської ради 
від 25.04.2018 р.
№ 3181-VII



4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 
та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Засіб розв’язання існуючої проблеми – забезпечення громадян житлом в межах Програми – полягає у створенні умов для отримання пільгових іпотечних кредитів за нижчими, порівняно з ринковими, відсотковими ставками, а також забезпечення максимального здешевлення вартості житла. 
Реалізація Програми передбачає наступний механізм дії.
Доступне житло для працівників бюджетних установ та комунальних підприємств Одеської міської ради – це житло, яке збудоване або будується з метою придбання працівниками установ, закладів та організацій, що утримуються за рахунок коштів бюджету м. Одеси (закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури, молодіжної політики, соціального захисту населення, виконавчих органів Одеської міської ради тощо), а також працівниками комунальних підприємств Одеської міської ради, які зареєстровані у м Одесі та перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов.
Доступне житло створюється шляхом нового будівництва багатоквартирних житлових будинків, реконструкції, переобладнання нежитлових будівель (приміщень) у житлові.
Для цілей реалізації цієї Програми під комунальними установами та підприємствами Одеської міської ради розуміють виконавчі органи, комунальні установи, комунальні підприємства Одеської міської ради.
Об’єкти Програми – житло, створене в рамках реалізації Програми із застосуванням механізму формування фонду фінансування будівництва/фонду операцій із нерухомістю (далі – ФФБ/ФОН) відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та інших не заборонених чинним законодавством України механізмів.
	Об’єкти Програми затверджуються виконавчим комітетом Одеської міської ради.
	Уповноважені банки – партнери Програми, які надають довгострокові іпотечні кредити для придбання житла в об’єктах Програми через механізми створення ФФБ/ФОН і здійснюють управління залученими коштами як управителі ФФБ/ФОН, які в межах наданих Національним комітетом  фінансових послуг України повноважень та в рамках чинного законодавства України здійснюють фінансування об’єктів будівництва Програми, виконують покладені на них функції та надають інші фінансові послуги.


	З метою відбору уповноваженого банку управлінням капітального будівництва Одеської міської ради розміщується оголошення у засобах масової інформації (газета «Одеський вісник», офіційний сайт Одеської міської ради). Впродовж 20 робочих днів із дня публікації зацікавленим банкам надаються дані щодо об’єктів Програми та умов участі у Програмі,     а також здійснюється збір пропозицій від банків. 
Обрання уповноваженого банку проводиться за результатами аналізу наданих пропозицій. Обирається банк, який:
	- має досвід іпотечного кредитування на будівництво житла не менше  трьох років; 
	- має позитивний досвід управителя ФФБ/ФОН не менше десяти років;
	- має банківську ліцензію з правом здійснення довірчого управління коштами за договорами з фізичними та юридичними особами відповідно до норм чинного законодавства України;
- запропонував найнижчу відсоткову ставку за іпотечним кредитом,          у розмірі не вище облікової ставки Національного банку України плюс два відсотки;
- забезпечить можливість надання учасникам Програми довгострокових іпотечних кредитів строком до 30 років.
Перелік уповноважених банків, що надаватимуть послуги в рамках реалізації Програми, затверджує виконавчий комітет Одеської міської ради. 
Архітектурно-планувальні, технічні норми, санітарно-гігієнічні вимоги до доступного житла визначаються державними будівельними нормами.
Гранична вартість будівництва 1 кв.м загальної площі житла в об’єктах Програми визначається згідно з проектно-кошторисною документацією, що відповідає ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».  Гранична вартість будівництва 1 кв.м загальної площі житла з                    первинним внутрішнім оздобленням в об’єктах Програми не має перевищувати 12 500,0 грн.
Забудовники об’єктів Програми – будівельні організації міста Одеси, що набули права використання/забудови земельної ділянки. Забудовник зобов’язаний укласти договори з уповноваженим банком – управителем ФФБ/ФОН, відповідно до діючого законодавства України. 
Здешевлення вартості будівництва доступного житла досягається за рахунок проведення бюджетного фінансування робіт із виготовлення проектно-кошторисної документації об’єкта будівництва, будівництва інженерної інфраструктури та благоустрою території, звільнення будівництва такого житла від пайової участі у розвитку інфраструктури міста, а також інших механізмів здешевлення вартості доступного житла, передбачених законодавством України.  
Допускається будівництво приміщень комерційного призначення в об’єктах будівництва Програми у разі виникнення правовідносин між довірителем та управителем на підставі договору участі у ФФБ/ФОН, за яким у довірителя виникає право вимоги на цей об’єкт у майбутньому. При будівництві такого об’єкта сплачується пайова участь у розвитку інфраструктури міста в порядку, визначеному законодавством України.


Категорично заборонено будівництво об’єктів комерційного призначення за рахунок віднесення їх вартості до вартості житлової площі в об’єктах будівництва Програми.
Право на участь у Програмі мають громадяни України, місце проживання яких зареєстровано у місті Одесі не менше двох років, які протягом останніх двох років відпрацювали в бюджетних установах та комунальних підприємствах Одеської міської ради, мають фінансову спроможність на початку будівництва сплатити єдиним внеском не менше ніж 20 відсотків від вартості житла, яке буде придбано в рамках Програми, а також мають спроможність отримати та погасити кредит на придбання житла. При цьому, переважне право на участь у Програмі мають громадяни, які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов.
Право на придбання житла громадянином у рамках Програми може бути використано лише один раз.
З метою забезпечення максимальної прозорості та поінформованості населення щодо реалізації Програми управління капітального будівництва Одеської міської ради виконує заходи, направлені на:
- оприлюднення інформації про перспективи та прийняті рішення щодо будівництва доступного житла для працівників бюджетних установ та комунальних підприємств Одеської міської ради, проведення відповідної роз’яснювальної роботи стосовно прав та умов, за яких громадяни можуть придбати доступне житло;
	- інформування громадян про реалізацію Програми шляхом створення та розповсюдження аудіо- та телевізійних роликів, реклами на зовнішніх рекламних носіях, у вигляді друкованої продукції тощо. 
Реєстрація громадян, які мають право на участь у Програмі, та прийом документів здійснюється управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.
Кандидати на участь у Програмі зобов’язані надати до управління капітального будівництва Одеської міської ради: 
- заяву; 
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або належним чином оформлене підтвердження відмови від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків через свої релігійні переконання;
- довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування кандидата та членів його сім'ї;
- довідку з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно щодо відсутності у власності кандидата житла;
- довідку з місця роботи із зазначенням стажу у відповідних комунальних установах та підприємствах Одеської міської ради;
- довідку про перебування на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов із зазначенням дати прийняття на облік (за наявності).
Всі документи надаються в копіях із пред’явленням їх оригіналів або їх нотаріально засвідчені копії.


На підставі поданих заяв формується база даних, що містить інформацію про групи за типом житла, якого потребує заявник (виходячи з технічних характеристик об’єкта Програми), та нормативами площі житла, визначеними відповідно до законодавства України:
- 1 група – однокімнатна квартира;
- 2 група – двокімнатна квартира;
- 3 група – трикімнатна квартира і більше.

Громадянин має право подати тільки одну заяву. Громадяни, які подали відповідну заяву, є кандидатами на участь у Програмі.
Граничні строки приймання заяв та реєстрації кандидатів на участь у Програмі зазначаються в офіційному повідомленні про початок будівництва об’єкта Програми на офіційному сайті Одеської міської ради, але не менше ніж 15 робочих днів із дати цього повідомлення. У разі необхідності продовження строків приймання заяв та реєстрації кандидатів для участі в Програмі, про таке продовження повідомляється на сайті Одеської міської ради.
З числа кандидатів на участь у Програмі управлінням капітального будівництва Одеської міської ради формується відповідна черговість, що визначається відповідно до дати прийняття на квартирний облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Кандидати, які не перебувають на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов, зараховуються до черги за датами подачі заяв на участь у Програмі після кандидатів, які перебувають на квартирному обліку.
Перелік учасників Програми передається уповноваженому банку – управителю ФФБ/ФОН. 
З учасниками Програми уповноваженим банком укладаються договори про участь у ФФБ/ФОН встановленого зразка, якими обумовлюються умови закріплення об’єктів інвестування за учасником Програми, умови фінансування придбання житла (власні/кредитні ресурси) та інші суттєві умови. 
Учасник Програми за рахунок власних коштів вносить не менше 20 % вартості житла на рахунок ФФБ/ФОН.
У разі необхідності використання учасником Програми кредитних коштів учасник звертається до уповноваженого банку – партнера Програми. 
Порядок і умови надання іпотечних житлових кредитів учасникам Програми для придбання житла в рамках Програми встановлюються   уповноваженим банком.
За умови отримання іпотечного житлового кредиту в уповноваженому банку відповідно до цієї Програми здійснюється сплата частини основної заборгованості по кредиту відповідного учасника у розмірі 30 %, але не вище 200,0 тис.грн за рахунок коштів бюджету м. Одеси.
Відповідна сплата частини основної заборгованості по кредиту здійснюється виключно після підписання учасником Програми договору про участь у ФФБ/ФОН, іпотечного договору та договору про іпотечний кредит з уповноваженим банком.



Перерахування вказаної вище частини основної заборгованості по кредиту проводиться головним  розпорядником бюджетних коштів у порядку надходження від уповноваженого банку зведених реєстрів позичальників           у межах бюджетного асигнування на виконання Програми впродовж                 30 календарних днів від дати отримання відповідних реєстрів позичальників – учасників Програми. 
Сплата частини основної заборгованості по кредиту здійснюється шляхом перерахування головним розпорядником бюджетних коштів на транзитний рахунок відповідного уповноваженого банку. Уповноважений банк, у свою чергу, розподіляє ці кошти на позичкові рахунки позичальників (учасників Програми) та надає головному розпоряднику бюджетних коштів відповідні виписки або інші підтверджуючі документи.
	Головний розпорядник бюджетних коштів має право здійснювати заходи щодо перевірки документів учасників Програми та контроль за цільовим використанням іпотечних кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми.
Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів бюджету міста Одеси, власних коштів учасників Програми, іпотечних житлових кредитів уповноважених банків – партнерів Програми, та інших джерел не заборонених чинним законодавством України. 
Залучення коштів бюджету м. Одеси у реалізацію Програми полягає у фінансуванні видатків, пов’язаних із підготовкою проектно-кошторисної документації на об’єкти Програми; будівництвом інженерних мереж до об’єктів Програми, благоустроєм прилеглої території, а також сплатою частини основної заборгованості по іпотечному житловому кредиту. 
Зазначені видатки також можуть здійснюватись за рахунок інших джерел, які не суперечать вимогам чинного законодавства України. 
Фінансування за рахунок коштів бюджету м. Одеси здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік. 
Фінансування заходів із будівництва доступного житла здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях із нерухомістю» із застосуванням механізму створення ФФБ/ФОН. 
Строк виконання Програми – 2017-2019 роки. 
Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми. 


Секретар ради						           О. Потапський

