ПРОЄКТ


Про хід виконання у 2019 році Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-              2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 вересня                2018 року № 3609-VІІ

Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 7.2 пункту 7 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 здійснення контролю за реалізацією заходів Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року № 3609-VІІ, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2019 році Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року № 3609-VІІ, надану управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови Підгайного С.Г. 


Міський голова                                                                     		Г. Труханов 



Керуюча справами                                                                		О. Оніщенко 

Вик.: Панов 740-72-80
          (Петрова 740-72-81)




Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№ 



ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2019 році Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі,                       на 2018-2020 роки

Міська цільова програма забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року № 3609-VІІ                     (далі – Програма). 
Метою Програми є створення належних умов для забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян; багатодітних родин; осіб, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС; працівників бюджетної сфери та комунальних підприємств Одеської міської ради; педагогічних, науково-педагогічних, медичних працівників та членів їх сімей; учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей, місце проживання яких зареєстровано у місті Одесі, шляхом надання пільгових довгострокових іпотечних кредитів.
Відповідальний виконавець Програми – управління капітального будівництва Одеської міської ради.  
Виконавець Програми – Одеське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Фонд).
У 2019 році обсяги фінансування, передбачені Програмою, склали 10 608,0 тис.грн за рахунок коштів бюджету м. Одеси.
На реалізацію заходів Програми бюджетні призначення за рахунок коштів бюджету м. Одеси (з урахуванням змін) затверджені у сумі                   6 657,26 тис.грн.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) за Програмою –               6 631,08 тис.грн. 
У 2019 році Фондом проводилась робота щодо розширення переліку об’єктів будівництва. Правлінням Фонду акредитовано об’єкт житлового будівництва: «8-секційний 10-поверховий житловий будинок № 37 у                    мкр. ІІІ-4-1 сел. ім. Котовського в м. Одесі (секції 5-8)». Ступінь будівельної готовності об’єкта – 71 %. Для участі  у Програмі запропоновано 14 квартир.
У 2019 році виконання Програми здійснювалось за такими напрямами та заходами:

1. Організаційно-інформаційне забезпечення. 
1.1. Проведення роз’яснювальної роботи стосовно умов, за яких громадяни можуть брати участь у Програмі.
 Станом на 31 грудня 2019 року Фондом проведено близько                            200 консультацій громадянам щодо участі у Програмі. Отримано документи на участь у Програмі від 75 осіб (19 – молодь (до 35 років); 6 – учасники бойових дій; 35 – внутрішньо переміщені особи; 6 – багатодітні родини;                  7 – працівники бюджетної сфери, 1 – особи, які постраждали внаслідок ЧАЕС, 1 – педагогічні працівники).
Реалізація зазначеного заходу не передбачає фінансових витрат.

2. Забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів.
2.1. Забезпечення надання громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво житла. 
Відповідно до умов та механізму надання кредитів, визначених Положенням про порядок надання пільгових довгострокових кредитів окремим категоріям громадян на будівництво житла у місті Одесі, позичальник, який не має неповнолітніх дітей, сплачує кредит з відсотковою  ставкою у розмірі 5 % річних від суми зобов'язань за кредитом. Відсотки за користування кредитом не нараховуються позичальникам, які мають неповнолітніх дітей. Позичальникові, який має двох неповнолітніх дітей, за рахунок бюджету м. Одеси погашається 15 % суми зобов'язань за кредитом.
У 2019 році Фондом відповідно до черговості надано 6 пільгових довгострокових кредитів.
На придбання 1-кімнатних квартир у житловому будинку № 37 (буд.)                 у Суворовському районі міста Одеси надано кредити у таких розмірах:
- родині Дубрової С.В. – 801,24 тис.грн (склад сім’ї – 2 особи;                       категорія – внутрішньо переміщені особи, працівники бюджетної сфери; загальна площа житла – 48,42 кв.м);
- родині Мунтян В.І. – 801,24 тис.грн (склад сім’ї – 3 особи, категорія – молоді сім’ї; загальна площа житла – 48,42 кв.м; пільга – звільнено від сплати процентів до досягнення дитиною повноліття).
На придбання 2-кімнатних квартир у житловому будинку № 37 (буд.)                      у Суворовському районі міста Одеси надано кредити у таких розмірах:
- родині Гламазда К.Б. – 1 086,69 тис.грн (склад сім’ї – 4 особи; категорія – внутрішньо переміщені особи; загальна площа житла –                          65,67 кв.м; пільга – звільнено від сплати процентів до досягнення дитиною повноліття);
- родині Шубладзе Д.К. – 1 259,94 тис.грн (склад сім’ї – 4 особи, категорія – внутрішньо переміщені особи; загальна площа житла 76,14 кв.м; пільга – погашено 15 % суми зобов’язань за кредитом у зв’язку з наявністю                 2 дітей, звільнено від сплати процентів до досягнення дітьми повноліття);
- родині Міщенко М.М. – 1 213,47 тис.грн (склад сім’ї – 3 особи; категорія – молоді сім’ї, працівники бюджетної сфери; загальна площа житла 76,14 кв.м; пільга – звільнено від сплати процентів до досягнення дитиною повноліття);
- родині Кривицького В.О. – 1 213,47 тис.грн (склад сім’ї – 3 особи; категорія: молоді сім’ї; загальна площа житла 76,14 кв.м; пільга – звільнено від сплати процентів до досягнення дитиною повноліття).
Всього для надання кредитів Фонду перераховано 6 376,04 тис.грн.
2.2. Фінансування витрат, пов'язаних із наданням кредитів (4 %).
Згідно з Положенням про Порядок надання пільгових довгострокових кредитів окремим категоріям громадян на будівництво житла у місті Одесі на фінансування витрат, пов’язаних з наданням кредитів, Фонду одночасно з кредитними коштами з бюджету м. Одеси перераховується 4 % від обсягу кредитних ресурсів, які використовуються на забезпечення його діяльності. 
 У 2019 році на фінансування витрат, пов’язаних з наданням та супроводом кредиту, Фонду перераховано 255,04 тис.грн.

Інформація про хід виконання Програми додається.



Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко
Додаток 		
до інформації  до Програми

 ІНФОРМАЦІЯ 
про хід виконання Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року № 3609-VІІ, 
за 2019 рік

1. Найменування відповідального виконавця Програми – управління капітального будівництва Одеської міської ради.
2. Найменування головного розпорядника бюджетних коштів Програми – управління капітального будівництва Одеської міської ради.
3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї – рішення  Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року № 3609-VІI «Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки», від 24 квітня 2019 року № 4533-VІI «Про внесення змін до Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                              від 19 вересня 2018 року № 3609-VІІ».
 №   з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою),
тис.грн
Бюджетні призначення           (з урахуванням змін),
тис.грн
Фактично виконано,
тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
1. Організаційно-інформаційне забезпечення
1.1.
Проведення роз’яснювальної роботи стосовно умов, за яких громадяни можуть брати участь у Програмі
2018-2020 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради,
Одеське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
Усього, у т.ч.:

0,0

0,0

0,0



0,0




бюджет 
м. Одеси



0,0


0,0


0,0



0,0

Всього за напрямом діяльності

0,0
0,0
0,0
0,0
2. Забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів
2.1.
Забезпечення надання громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво житла
2018-2020 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради,
Одеське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
Усього, у т.ч.:
10 200,0
6 400,26
6 376,04
6 376,04




бюджет 
м. Одеси
10 200,0
6 400,26
6 376,04
6 376,04
2.2.
Фінансування витрат, пов’язаних із наданням кредитів (4 %)
2018-2020 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради,
Одеське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
Усього, у т.ч.:
408,0
257,0
255,04
255,04




бюджет 
м. Одеси
408,0
257,0
255,04
255,04

Всього за напрямом діяльності
Усього, у т.ч.:
10 608,0
6 657,26
6 631,08
6 631,08


бюджет 
м. Одеси
10 608,0
6 657,26
6 631,08
6 631,08
Всього за Програмою
Усього, у т.ч.:
10 608,0
6 657,26
6 631,08
6 631,08

бюджет 
м. Одеси
10 608,0
6 657,26
6 631,08
6 631,08



 

