Розпорядження
Одеського міського голови
№ 603 від 23.07.2020 р.






Про затвердження Порядку надання грошової компенсації для придбання житла багатодітним сім’ям, у яких виховується п’ятеро та більше дітей 



Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування     в Україні», на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року                   № 3184-VIІ, з метою поліпшення умов проживання  багатодітних родин,                   у яких виховується п’ятеро та більше дітей:

	1. Затвердити Порядок надання грошової компенсації для придбання житла багатодітним сім’ям, у яких виховується п’ятеро та більше дітей (додається).

	2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.



                                                                                            Г. Труханов 












Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 23.07.2020р. 
№ 603
 

ПОРЯДОК 
надання грошової компенсації для придбання житла 
багатодітним сім’ям, у яких виховується п’ятеро та більше дітей
(далі – Порядок)
 
	Цей Порядок встановлює механізм надання грошової компенсації для придбання житла багатодітним сім’ям, в яких виховується п’ятеро та більше дітей (далі – Багатодітні сім’ї), які перебувають на квартирному обліку у районних адміністраціях Одеської міської ради та мають право на позачергове отримання житлової площі за рахунок коштів бюджету міста Одеси в рамках Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VIІ (далі – Програма).
	Багатодітні сім’ї, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, мають право отримати грошову компенсацію лише один раз за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла у повному обсязі.

У разі використання Багатодітною сім’єю права на приватизацію раніше наданого житла у неповному обсязі загальна площа житла, яка підлягає компенсації, зменшується на площу, яка була безоплатно передана з державного житлового фонду у приватну власність батьків та/або інших членів сім’ї.
4. Черговість надання компенсації визначається за часом взяття Багатодітної сім’ї на облік громадян по м. Одесі, які потребують поліпшення житлових умов, та включення до списків осіб, які мають право на  позачергове отримання жилих приміщень, з дати народження п’ятої дитини.
5. Підставою для відмови у наданні Багатодітній сім’ї компенсації є їх зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та виключення із списків громадян, що мають право на позачергове отримання жилих приміщень, приватизація житла у повному обсязі або наявність житла у членів сім’ї, які перебувають на квартирному обліку, на праві приватної власності за нормою 13,65 кв.м жилої площі на кожного члена сім’ї.
6. Розмір компенсації визначається:
- за нормою 13,65 кв.м жилої площі на кожного члена Багатодітної сім’ї та додатково по 10 кв.м жилої площі на кожного члена сім’ї, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю;
- з урахуванням граничної вартості будівництва 1 кв.м загальної площі житла в регіоні, в якому Багатодітна сім’я перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 
7. Розмір грошової компенсації розраховується за формулою:
ГК = (13,65 × Nс + 17 + (10 × Nп)) × Bг × Км + ПЗ, де
- ГК – грошова компенсація;
- за нормою – 13,65 кв.м жилої площі на кожного члена Багатодітної сім’ї;
- Nс – кількість членів Багатодітної сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація;
- 17 – загальна нежила площа житла на сім’ю (кв.м) з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» (кухня, коридор, туалет, ванна кімната);
- Nп – кількість членів Багатодітної сім’ї, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв.м жилої площі;
- Вг – опосередкована вартість (гривень) 1 кв.м загальної площі житла для населеного пункту, в якому Багатодітна сім’я перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов, на день звернення за грошовою компенсацією (обчислюється відповідно до нормативно-правових актів Міністерства розвитку громад та територій України); 
- Км – коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв.м загальної площі житла (для м.  Одеси – збільшується у 1,75 разів);
- ПЗ – витрати (гривень), пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законом податків і зборів              (2 % від оціночної вартості житла).
8. Головним розпорядником бюджетних коштів  є департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
9. Для отримання грошової компенсації та визначення її розміру подаються такі документи:
1) заява одного з батьків Багатодітної сім’ї, який перебуває на квартирному обліку, на ім’я Одеського міського голови;
2) письмова згода (викладена у довільній формі) членів сім’ї                   (крім малолітніх (до 14 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації; 
3) копії паспортів заявника і членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (у тому числі і неповнолітніх членів сім’ї з 14 років);
4) копія картки платника податків про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та всіх членів сім’ї, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу, має бути  відмітка в паспорті);
5) довідка про реєстрацію місця проживання кожного члена сім’ї, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
6) копія свідоцтва про шлюб батьків (за наявності);
7) копія свідоцтва про народження дітей;
8) копії документів, що підтверджують родинні стосунки між членами сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом із заявником перебувають на квартирному обліку (у разі необхідності);          
9) копія посвідчення Багатодітної сім’ї;
10) довідка районної адміністрації Одеської міської ради про перебування заявника на квартирному обліку із зазначенням складу членів сім’ї – осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку;
11) копія розпорядження голови районної адміністрації Одеської міської ради про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу членів сім’ї – осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку              (у тому числі й про включення до складу членів сім’ї 5-ї дитини); 
12) інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відсутність у заявника та членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухомого майна;
13) інформаційна довідка бюро технічної інвентаризації про відсутність проведення державної реєстрації права власності заявника та членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що здійснювалася на паперових носіях (реєстраційних книгах, архівних/реєстраційних справах). 
10. Заява та вищезазначений пакет документів розглядаються на засіданні робочої групи з питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання передбачених законодавством пільг протягом десяти робочих днів з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами у присутності заявника. Рішення оформлюється протоколом.
11. У разі прийняття позитивного рішення робочою групою головним розпорядником бюджетних коштів готується проєкт рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про виділення грошової компенсації.
12. Копія рішення виконавчого комітету Одеської міської ради направляється заявнику протягом десяти робочих днів. 
13. Після отримання копії рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про виділення грошової компенсації заявник звертається до відділення банку, визначеного відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1231 (далі – уповноважений банк), із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання (далі – спеціальний рахунок). 
14. Після відкриття спеціального рахунка заявник повідомляє його реквізити департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.
15. Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради після отримання від заявника реквізитів його спеціального рахунка перераховує на нього кошти в сумі, визначеній у рішенні виконавчого комітету Одеської міської ради, про що повідомляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня переказу коштів на його спеціальний рахунок.
16. Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.
17. Протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку Багатодітна сім’я самостійно використовує призначену їй грошову компенсацію на придбання житла в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринках.   
18. Для переказу коштів із спеціального рахунка заявник подає до уповноваженого банку заяву про переказ коштів на придбання житла, до якої долучається платіжне доручення на переказ коштів в оплату по договору купівлі-продажу житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринках а також письмову згоду департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за відповідним договором.
Якщо предметом договору є приватний будинок, кошти можуть спрямовуватися і на придбання земельної ділянки, на якій розміщується будинок, про що зазначається у договорі. У такому разі у платіжному дорученні щодо переказу коштів вказуються договори купівлі-продажу приватного будинку та земельної ділянки, на якій він розміщується.
Рахунок одержувача коштів повинен бути зазначений у договорі та може бути відкритий у будь-якій банківській установі відповідно до законодавства.
19. Для отримання згоди на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за договором заявник подає до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради один примірник договору, в якому повинно бути зазначено про те, що житло набувається у власність заявника та членів його сім’ї, які перебувають з ним на обліку як особи, що потребують поліпшення житлових умов, та наступні документи:
1) копії правовстановлюючих документів на житло (будинок, квартиру);
2) копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано приватний будинок (у разі наявності);
3) копію технічної документації на житло (будинок, квартиру);
4) звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), яке придбавається;
5) документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житла (будинку, квартири) відповідно до Закону України                        «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
6) довідку про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), що придбається;
7) фотографії житла (будинку, квартири);
8) рецензований звіт про оцінку майна.
У разі придбання приватного будинку разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, подається також один примірник договору, в якому повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність заявника та членів його сім’ї, які перебувають з ним на обліку як особи, що потребують поліпшення житлових умов.
20. Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради дає згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок, зазначений у договорі, за таких умов:
1) предметом договору є придбання житла, площа якого повинна бути не менше такої, що буде підставою для зняття з квартирного обліку заявника та членів його сім’ї, які перебувають з ним на обліку як особи, що потребують поліпшення житлових умов;
2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку заявника;
3) право власності на нерухоме майно оформлюється на заявника та членів його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, у рівних частках.
21. У разі виявлення порушень умов переказу коштів, зазначених у пунктах цього Порядку, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради письмово відмовляє заявнику в наданні згоди на переказ коштів за його заявою із зазначенням причин такої відмови.
22. Заявник має право повторно звернутися до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради із заявою про переказ коштів після усунення причин відмови в переказі коштів згідно із договором або оскаржити відмову у судовому порядку.
23. Якщо заявник протягом року з дня зарахування коштів на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклав договір і не здійснив переказ коштів на придбання житла, уповноважений банк повертає кошти із спеціального рахунка заявника на рахунок департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
24. У разі, коли ціна договору перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк переказує кошти із спеціального рахунка заявника за договором лише після надходження на спеціальний рахунок заявника додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для його виконання.
25. Додаткові кошти на спеціальний рахунок заявника можуть бути внесені за рахунок особистих коштів заявника, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

26. Кошти грошової компенсації можуть бути використані на покриття витрат, пов’язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житло, та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, про що обов’язково зазначається в договорі.
Забороняється використання коштів на оплату посередницьких послуг.
27. Уповноважений банк має право переказувати у повному обсязі суму, визначену в договорі, і не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов’язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житло, та сплатою передбачених законодавством податків і зборів.
У разі придбання житла разом із земельною ділянкою у платіжному дорученні щодо переказу коштів вказуються договори купівлі-продажу житла та земельної ділянки, на якій розміщено житло.
28. У разі укладення договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк протягом трьох банківських днів після переказу коштів згідно з договором повертає залишки коштів грошової компенсації на рахунок департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
29. Протягом 30 календарних днів з дня укладення договору про придбання житла заявник подає до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житло та копію договору про придбання жила.
30. Після надання заявником інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житло (земельну ділянку) та копії договору про придбання нерухомого майна департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради інформує відповідну районну адміністрацію Одеської міської ради про необхідність зняття з квартирного обліку заявника та членів його сім’ї, яких було включено у розрахунок грошової компенсації.
31. У разі неподання заявником інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житло та копії договору про придбання житла протягом 30 календарних днів після закінчення строку, зазначеного у пункті 17 цього Порядку, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради має право вимагати від заявника повернення коштів грошової компенсації. 
32. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.



Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко

