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Визначення проблеми, на розв'язання якоТ спрямована Пiдпрограма
Проблема забезпечення молодих сiмей житлом е дуже гострою в УкраiЪi

В цiлому i у MicTi зокрема, тому що бiльшiсть молодих сiмей не мають
можливостi отримати доступ на ринок житла без бюджетноТ пiдтримки.

В управлiннi житлово-комун€lJIъного господарства i будiвництва
виконавчого KoMiTeTy MicbKoT Ради станоМ на 01 листопада 2017 року
заресстровано 88 молодих сiмей та одиноких молодих |ромадян, якi
ПеРебУваюТЬ на квартирному облiку i потребуютъ полiпшення житлових умов, з
яких 18 - заресстрованi в управлiннi освiти, молодi та спорту виконавчого
KoMiTeTy MicbKoT Ради на отримання пiльгового довготермiнового кредиту
молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво
(реконструкцiю) i придбання житла.

ПОЧИнаючи з |999 року заяви та вiдповiднi пакети документiв на
отриманнrI пiльгового довгострокового молодiжного кредиту в управлiннi
освiти, молодi та спорту подаJIи 76 сiмей, Що проживають в MicTi Володимирi-
Волинському. Iз загzLJIьноТ кiлькостi заявникiв, протягом 1999-20117 poKiB, 3б
сiмей були виключенi зi списку претендентiв на отримання кредиту через
досягнення одним з членiв ciM'T 3б-рiчного BiKy, 9 заявникiв вiдкликали cBoi
заяви, 3 ciM'i самостiйно придбали житло, 2 сiм'i отримали примiщення пiд
РеКОНСТРУКЦiЮ у кооперативi <ВiленськиЙ>>, 8 сiмей отрим€ши пiльговий
довгостроковий молодiжний кредит, на загаJIьнУ сумУ 1 036,0 тис. грЁ. з
мiського бюджету.

ЩаНа Пiдпрограма спрямована на подолання тенденцiТ до стрiмкого
скорочення населення, створення додаткових умов для забезпечення молодi
житлом, активiзацiт iнвестицiйнот дiяльностi у сферi житлового будiвництва для
молодих сiмей i одиноких молодих громадян.

ПiДПРОГРаМа Передбачас державну пiдтримку молодих сiмей та одиноких
молодих |ромадян через систему гtiльгового довготермiнового кредитування
молодiжного житлового будiвництва (реконструкцii) та придбання житла
шляхом видiлення щорiчно коштiв з обласного та мiського бюджетiв. У свою
черry з€шучення додаткових коштiв, а також кооперацiя з мiсцевими
пiдрядниками та виробниками будiвельних матерiалiв можуть сприяти
загаJIьному ро сту соцiально-економiчного життя MicbKoi |ромади.

однiею з основних переваг Пiдпрограми е можливiсть багаторазового
використання коштiв, видiлених для кредитування молодих сiмей та одиноких
молодих |ромадян, шляхом ik повернення до вiдповiдних бюджетiв i
подальшого використання для розвитку Пiдпрограми.
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Мета Пiдпрограми
Метою Пiдпрограми е створення н€Lпежних умов для забезпечення

молодих сiмей та одиноких молодих громадян житлом, реалiзацiя державноI
житловоТ полiтики в частинi розв'язання житловоi проблеми шляхом cTBopeHHrI

сприятливих умов для розвитку молодiжноfо будiвництва, удосконЕLлення
механiзмiв прилбання житла i забезпечення на цiй ocHoBi подzLльшого розвитку
системи iпотечного житлового кредитування шляхом надання довготермiнових
цiльових кредитiв.

Обrрунтування шляхiв i способiв розв'язання проблеми Пiдпроfрами
Можливi два способи розв'язання проблеми.
Перший спосiб передбачае розв'язанIuI проблеми забезпечення житлом

молодi через виконання державнртх rrрограм забезпечення громадян доступним
житлом, зокрема Регiональноi програми будiвництва (придбання) доступного
житла на 20Ia-20|7 роки, затвердженоi рiшенням обласноТ ради вiд 28 грудня
2010 року J\Ъ 2/41.

Однак, по-перше, зазначена Програма opieHToBaнa на Bcix громадян, що
потребують полiпшення житлових умов вiдповiдно до законодавства, без
акцентування пiдтримки на цiлъовiй групi - молодих сiм'ях. Таким чином,
недолiком даного способу € неможливiсть реалiзацiТ адресного пiдходу
стосовно молодих сiмей та одиноких молодих громадян.

По-друге, чинний механiзм забезпечення громадян доступним житлом
вимагае наявностi значноТ суми власних коштiв для придбання житла. Проте, у
бiльшостi молодих сiмей, особливо з дiтьми, та одиноких молодих |ромадян
кошти для здiйснення першого внеску за власний рахунок вiдсутнi.

Як свiдчить економiчна практика, за таких умов неможливо досягти
вiдчутного ефекту у забезпеченi житлом молодих сiмей.

,Щругий, оптимальний спосiб, передбачас розроблення i виконання
oKpeMoi мiськоi програми <<Житло для молодi>>, що дасть можливiсть знайти
найбiльш ефективний механiзм забезlrечення житлом саме молодих сiмей.

Проблему передбачаеться розв'язати шляхом :

- нормативно-правового удооконuLлення iснуючого механiзму пiльгового

довгострокового кредитування будiвництва (реконструкцii) i придбання житла
для моподих сiмей та одиноких молодих громадян, а також механiзму
з€tлучення у молодiжне житлове булiвничтво iнвестицiй;

- зменшення BapTocTi будiвництва житла для молодi;
- встановлення пiд час розрахунку розмiру пiльгового кредиту молодi, що

надасться за рахунок бюджетних коштiв, нормативноi площi в розмiрi 21 кв.
метр загаJIьноi площi житла на одну особу та додатково 20,0 кв. MeTpiB на
сiм'ю. Кредит надаеться TepMiHoM до 30 poKiB з вiдсотковою ставкою 3 вiдсотки

рiчних суми зобов'язань за кредитом. Позичальник, який мае одну дитину
звiльняеться вiд сплати вiдсоткiв за користування кредитом, позичzlJIъник який
мае 2-ох дiтей, за рахунок бюджетних джерел погашаеться 25 вiдсоткiв суми
зобов'язань за кредитом, [озичаJIьнику, який мае 3-е i бiльше дiтей - 50
вiдсоткiв суми зобов'язанъ за кредитом;
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- розвитку
(придбання) житла.

рiзних форм участi молодi в органiзацii будiвництва

реалiзацiя програми сприятиме впровадженню принципово нових, технологiй, проектних та конструктивних рiшень з метою зниженнrIa] трудомiсткостi будiвництва, полiпшення експл)rатацiйних характеристик житла,t 
'ниженнЯ 

витраТ на оп€Lлення, водопостачання за рахунок використання
ефективних матерiалiв та обладнання, у тому числi ri.цЙо.Ь виробника.

Розподiл i видiлення коштiв обласного та мiського бюджетiв
здiйснюетъся виходячи з наявних можливостей при Тх затвердженнi на
вiдповiднi роки, згiдно з видатками за функцiонально..rру*турою на:_ надання пiлъгового довгострокового кредиту молодим сiм.ям та

;, ОДИНОКИМ МОЛОДИМ ЦРОМаДЯНаМ На бУДiВНИцтво (реконструкцiю) i придбанняi: житла;
- витрати, пов'язанi з наданням та обслуговуванням пiльгових

довгострокових кредитiв, наданих сiм'ям та одиноким молодим |ромадянам на
будiвництво (реконструкцiю) i придбання житла.

Перелiк завдань та заходiв Пiдпрограми
Основними завданнями Пiдпрограми е:

- розвиток рiзних видiв пiльгового молодiжного житлового кредитування,яке передбачае створення накопичув€Lльного та вiдновлювального
iнвестицiйного ресурсу держави для забезпечення молодi житлом;

- формування органiзацiйних засад для здешевлення BapTocTi будiвництва i
придбання житла молодими сiм'ями та одинокими молодими громадянами;

- розроблення фiнансово-економiчного механiзмУ Защпrе"", у молодiтrне
житлове будiвництво iнвестицiй для фiнансування житлового будiвництва дJUIмолодих сiмей;

- створення умов молодiжних житлових комплексiв (житлово-будiвельних
участi молодi в органiзацii будiвництвакооперативiв) та iнших фор*

(придбання) житла;
- пiдтриМка будiВельногО комплексу MicTa: як безпосередньо будiвельних

гtiдприемств, так i галузей виробництва, якi обслуговують будiвництво;
- максим€lльне завершення розпочатого будiвництва.
OcHoBHi заходи, що мають забезпечити досягнення мети та виконання

завдань Пiдпрограми:
- НаДаННЯ ПiЛЬГОВИХ ДОВГОТермiнових кредитiв молодим сiм,ям та одиноким

молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла;
- удосконалення механiзму пiльгового довгострокового кредитуваннrI

молодих сiмей та одиноких молодих цром адян;
- розроблення проектiв реконструкцiТ нежитлових примiщень пiд житловi

будинки;
- пiдготовка нормативно-правового акта з питань звiльнення молодiжних

житлових комплексiв (житлово-будiвелъних кооперативiв) вiд вiдрахування
коштiв на розвиток iнженерно-транспортноi та соцiалЪноТ iнфраструктури.

завдання та заходи з виконання Пiдпрограми наведенi у додатку J\b 6.
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Очiкуванi результати, ефективнiсть Пiдпрограми
Успiшне виконання Пiдпрограми дасть змогу покращити забезпечення

житлом молOдих сiмей, неповних сiмей та одиноких молодих громадян.
Виконання також сприятиме створенню умов для формування активноi
життевоi позицii молодi, розв'язанню ix жйтлових проблем, полiпшенню
демографiчноi ситуацii в MicTi.

,Щжерела фiнансування, строки та етапи виконання MicbKoi
комплексноi цiльовоТ програми розвитку освiти, молодi та спорту на 2018-

2022 роки
!ля фiнансового забезпечення Програми залучаються в установленому

порядку кошти мiського, обласного бюджетiв, а також кошти iнших джерел

фiнансування, не забороненi чинним законодавством.
Розподiл i видiлення коштiв обласного та мiського бюджетiв

здiйснюсться виходячи з наявних можливостей при ix затвердженнi на
вiдповiднi роки, згiдно з видатками.

Програма за строком виконання е довгостроковою та здiйснюватиметься
протягом 20|8-2022 poKiB. Коригування lrлану заходiв Програми, TepMiHiB ik
виконаннrI, а також фiнансування заходiв програми здiйснюватиметься за

необхiднiстю.

Координацiя та контроль за ходом виконання MicbKoi комплексноi
цiльовоi програми розвитку освiтио молодi та спорту на 2018-2022 роки

Координацiю роботи по виконанню Програми здiйснюс управлiння
освiти, молодi та спорту виконавчого KoMiTeTy Володимир-ВолинськоТ мiсь5оi

Ради.
Учасники та вiдповiдальнi виконавцi надають управлiнню освiти, молодi

та спорту iнформацiю про хiд виконання програми щоквартаJIьно до 05 числа
наступного мiсяця.

Управлiння освiти, молодi та спорту щокварт€uIьно до 10 числа
наступного мiсяця нада€ iнформацiю про використання коштiв на виконання
Програми фiнансовому управлiнню та щорiчно за пiдсумками року надас звiт
про виконання Програми управлiнню економiчного розвитку та iнвестицiй.

Щороку, в строки, визЕаченi рiшенням MicbKoi ради, iнформацiя

управлiння освiти, молодi та спорту про виконання Програми засJцD(овуеться на
засiданнi KoMicii з питань iнформачiйноi та молодiжноi полiтики, освiти, науки,
кулътури, спорту, туриЗмУ,
об'еднаннями.

зв'язкiв з громадськими органiзацiями,

l
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