
                                               

                                                                   УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

 Р І Ш Е Н Н Я              

(перша  сесія  восьмого  скликання) 

10  грудня  2020  року 

 м. Городня 

 

Про  укладення  договору 

купівлі - продажу 

 

          У  відповідності  до  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України      

від  9  жовтня  2020  №  1254-р   «Про  розподіл  субвенцій  з  державного  

бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  підтримки  

територій,  що  зазнали  негативного  впливу  внаслідок  збройного  

конфлікту  на  сході  України,  у  2020 році»,  п.8  статті  78  Бюджетного  

кодексу  України,  пункту  16  рішення  20 (38)  сесії  Городнянської  міської  

ради  сьомого  скликання  від  23  грудня  2019 року  «Про  місцевий  бюджет  

Городнянської  міської  ради  об’єднаної  територіальної  громади  на         

2020 рік (код  бюджету  25536000000)»,  а  також  розпорядженням  міського  

голови  № 222  від  17.11.2020 року  «Про  внесення  змін  до  показників  

міського  бюджету  на  2020 рік»,   керуючись  ст. 25,  ст.26,  ст.60  Закону  

України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,    міська рада 

 

                                                  В И Р І Ш И Л А: 

 

     1.Придбати,  шляхом  укладення  договору  купівлі – продажу,  

квартиру  за  адресою:   м. Городня,  вул. Чернігівська,  буд. № 4,  кв. № 24   

житловою  площею – 31,0 кв.м., загальною  площею – 44,5 кв.м., у  

Євмененко  Максима  Олеговича  за  300000,00  (триста тисяч)  грн.  00 коп.  

Кошти  перерахувати  на  картковий  рахунок  продавця  до  18.12.2020 року. 

 

             2.  Виділити  кошти  за  рахунок ТПКВК  МБ  0116082  «Придбання  

житла  для  окремих  категорій  населення  відповідно  до  законодавства» 

КЕКВ 3121  (капітальне  будівництво  (придбання)  житла)  в 300000,00  

(триста тисяч)  грн.  00 коп.   Із них:  210000,00 (двісті  десять  тисяч) грн.  00 

коп. -  «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту на сході України» і  90000,00 (дев’яносто  тисяч) грн. 00 

коп. – кошти  місцевого  бюджету. 

 



               3.Доручити міському  голові  А.І. Богдану, а  в  разі  його  

відсутності особі  на  яку  будуть  покладені повноваження,  підписати  

договір  купівлі-продажу,  та  визначити  при  цьому  умови  оплати  

договору.  

 

       4. Доручити  виконкому  міської  ради  з»ясовувати  та  вирішувати  

всі   питання   а  також  приймати  рішення,  які  будуть  стосуватись   

укладення  даного  договору  купівлі – продажу.   

     

               5. Після  укладення  договору  купівлі-продажу квартири  за  

адресою:  м. Городня,  вул. Чернігівська,  буд. № 4,  кв. № 24  прийняти  її  у  

власність  Городнянської  міської  ради. 

  

              6. Створити  фонд  житла  для  тимчасового  проживання  

внутрішньо  переміщених  осіб  та  зарахувати  придбану  квартиру                

м. Городня,  вул. Чернігівська,  буд. № 4,   кв. № 24  до  фонду  для  

тимчасового  проживання  ВПО  та  затвердити  Порядок  надання  в  

тимчасове  користування  житлових  приміщень  з  фондів  житла  для  

тимчасового  проживання  внутрішньо  переміщених  осіб, згідно додатку. 

 

               7. Передати  на  баланс  Городнянської  ЖЕД  квартиру  за  адресою: 

м. Городня,  вул. Чернігівська,  буд. № 4,   кв. № 24   згідно  даного  рішення  

та  акту  прийому-передачі. 
                 

                    8.Надати  придбану  квартиру  за  адресою: м. Городня,                  

вул. Чернігівська,  буд. № 4,  кв. № 24  Вербецькій  Ірині  Вікторівні для  

тимчасового  проживання, як  особі  з  числа  ВПО. 

             

              9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

комісію з питань бюджету, планування,  фінансів,  соціально-економічного 

розвитку,  законності  та  правопорядку. 

 

 

 

Міський  голова                                                                Андрій БОГДАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Додаток до рішення  

                                                                                 першої сесії  восьмого скликання 

                                                                      від 10 грудня 2020 року «Про укладання  

                                                договору купівлі-продажу» 

 

 

ПОРЯДОК 

надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

  

  

1. Цей Порядок визначає механізм надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 року № 582 «Про 

затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб», постанови Кабінету міністрів України від 31.03.2004 року № 422 «Про 

затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та 

Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для 

тимчасового проживання» (далі — Постанова). 
  

Внутрішньо переміщеній особі та членам її сім’ї безоплатно надається житлове 

приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб за місцем фактичного проживання/перебування в межах території обслуговування 

територіальної громади, у яких зазначені особи та члени їх сімей перебувають 

протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо 

переміщених осіб. 
  

2. Внутрішньо переміщена особа береться на облік громадян, які потребують надання 

житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання (далі - облік): 

за умови відсутності в неї та будь-кого з членів сім’ї у власності житлового 

приміщення/частини житлового приміщення, придатного для проживання, 

розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій і 

Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, та в населених 

пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і 

Луганській областях; 

 у разі наявності у власності внутрішньо переміщеної особи або членів її сім’ї 

житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших 

регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях, 

Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, та в населених пунктах, розташованих 

на лінії зіткнення (розмежування), у районі проведення антитерористичної операції, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, 

яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану 

житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією за формою згідно з 



 додатком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. 

№ 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 

для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних 

послуг”. 
  

3. Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб мають сім’ї внутрішньо 

переміщених осіб з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили 

працездатність, та особи пенсійного віку з числа внутрішньо переміщених осіб. 
  

4. Перебування на обліку не є підставою для відмови внутрішньо переміщеній особі в 

подальшому взятті такої особи на: 

соціальний квартирний облік; 

облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов; 

облік осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і 

придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій осіб, 

визначених законодавством; 

інші види обліку для отримання житла. 
  

 5. У разі перебування внутрішньо переміщеної особи на будь-якому обліку, 

зазначеному в абзацах другому - п’ятому пункту 4 цього Порядку, подальше взяття 

особи на облік не є підставою для зняття такої особи з інших видів обліку. 
  

6. Внутрішньо переміщеною особою для взяття на облік подається заява (за формою 

згідно з додатком 1 цього Порядка та необхідний перелік документів з підписами всіх 

повнолітніх членів сім’ї) до центру надання адміністративних послуг (далі — ЦНАП) 

у межах території обслуговування органу соціального захисту населення, у якому вони 

перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо 

переміщених осіб протягом року. 
  

7. Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб може здійснюватися за заявою 

представників, уповноважених внутрішньо переміщеною особою, на основі письмової 

довіреності, нотаріально завіреної. 
  

8. До заяви додаються: 

1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. У 

разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи 

пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності; 

2) копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній 

інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних 

довідок членів сім’ї (за наявності); 

3) акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) за 

наявності умов, визначених абзацом другим пункту 2 цього Порядку; 

4) копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або 

судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї 

(свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або 

піклувальника тощо); 

5) довідки про доходи заявника та всіх членів його сім’ї за попередні шість місяців;   



6) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається 

фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це 

відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина 

України); 

7) копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо 

переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб. 

 При необхідності уповноважений орган може запросити інші документи. 
  

9. У разі подання документів, що містять недостовірні відомості, внутрішньо 

переміщена особа несе відповідальність згідно із законом. 
  

10. Внутрішньо переміщена особа подає відповідну заяву та необхідний пакет 

документів до ЦНАПу. Така заява підлягає обов’язковій реєстрації за місцем подання. 

 Особі, яка подала заяву видається опис документів, в якому зазначається інформація 

про дату подання та реєстрації заяви, реєстраційний номер заяви та перелік 

документів, доданих до заяви, за підписом посадової особи, яка їх прийняла. 

Зазначений пакет документів передається за належністю до  виконавчого 

комітету Городнянської міської ради. 
  

11. На кожну внутрішньо переміщену особу або сім’ю, яка потребує надання 

житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб, заводиться облікова справа, якій присвоюється номер, за яким 

здійснюється її ідентифікація. 

Оновлення інформаційного наповнення облікової справи проводиться за потребою, 

але не рідше одного разу на рік. 

Облікова справа зберігається протягом всього строку перебування внутрішньо 

переміщеної особи на обліку та протягом трьох років після звільнення внутрішньо 

переміщеною особою житлового приміщення з фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб. Після закінчення зазначеного строку 

справи в установленому порядку знищуються. 
  

12. На підставі рішення про надання внутрішньо переміщеним особам і членам їх 

сімей житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб уповноваженим органом видається ордер на вселення в житлове 

приміщення. 

Ордер вручається внутрішньо переміщеній особі, на ім’я якої він виданий. 

Після вселення в житлове приміщення з фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо          переміщених       осіб   внутрішньо переміщена особа здає ордер 

балансоутримувачу будинку (приміщення). 
  

13. Ведення обліку, визначення осіб, яким будуть надані житлові приміщення з фондів 

житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб здійснюється  

відповідним  за  функціональними  обов’язками відділом/особою  Городнянської 

міської ради. 
  

14. Рішення про надання внутрішньо переміщеним особам і членам їх сімей житлових 

приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 



може бути переглянуте до або після видачі ордера в разі виявлення обставин, які не 

були раніше відомі та могли вплинути на таке рішення. 
  

15. Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб безоплатно надаються внутрішньо переміщеним особам та членам їх 

сімей у тимчасове користування на строк до одного року з можливістю продовження 

на наступний строк у разі відсутності змін у їх статусі та якщо вони не набули іншого 

місця проживання. 

Після закінчення встановленого строку тимчасового проживання та наявності змін, що 

спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, або з підстав 

дострокового припинення права на користування житловими приміщеннями з фондів 

житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб внутрішньо 

переміщені особи зобов’язані звільнити надане житлове приміщення. 
  

16. Користування житловими приміщеннями з фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб здійснюється на підставі договору 

користування. 
  

17. Договір користування укладається після видачі ордера на житлове приміщення з 

фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб між 

балансоутримувачем або уповноваженою ним особою та внутрішньо переміщеною 

особою, якій надається в тимчасове користування житлове приміщення. 
  

18. Ордер і договір користування є підставою для вселення в житлове приміщення з 

фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і 

користування таким житловим приміщенням на договірних умовах. Строк проживання 

розраховується з дати підписання договору користування. 
  

19. Під час вселення/виселення внутрішньо переміщеної особи в/із житлове/житлового 

приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб складається акт стану житлового приміщення та приймання-передачі житлового 

приміщення з описом (за наявності майна) житлового приміщення, твердого 

інвентарю, меблів та м’якого інвентарю, що здається в наймання, та його обладнання. 
  

20. У договорі користування зазначаються особи, які проживатимуть разом із 

внутрішньо переміщеною особою. Такі особи набувають рівних із внутрішньо 

переміщеною особою прав та обов’язків щодо користування житловими 

приміщеннями. 
  

22. Внутрішньо переміщені особи, яким надане житлове приміщення з фондів житла 

для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, не мають права 

приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ такого житла, використовувати для 

провадження підприємницької діяльності, здавати у піднаймання або вселяти до нього 

інших осіб, не зазначених у договорі користування. 
  

22. Внутрішньо переміщена особа та члени її сім’ї зобов’язані дотримуватись умов 

договору користування, а також правил користування житловими приміщеннями, 

утримання житлового будинку та прибудинкової території. 
  



23. Внутрішньо переміщена особа зобов’язана своєчасно вносити плату за житлово-

комунальні та інші послуги за затвердженими в установленому порядку 

уповноваженими органами тарифами. 

Перелік житлово-комунальних та інших послуг, умови їх оплати визначаються 

договором, укладеним між внутрішньо переміщеною особою та уповноваженим 

органом або уповноваженою ним особою. 

Обов’язок внесення плати за житлово-комунальні та інші послуги виникає з дня 

підписання внутрішньо переміщеною особою та балансоутримувачем або 

уповноваженою ним особою договору користування. Встановлені законодавством 

пільги та субсидії надаються користувачам житлових приміщень на загальних 

підставах. 
  

24. Виконавчий комітет Городнянської міської ради за 14 робочих днів до закінчення 

строку проживання, визначеного договором користування, попереджає внутрішньо 

переміщену особу про необхідність звільнення такого житла. 
  

25. Внутрішньо перемішена особа в разі відсутності істотних змін, що спричинили 

внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, та якщо вона не набула 

іншого місця проживання не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення строку 

договору користування подає заяву уповноваженому органові про продовження 

договору користування на наступний строк. 

Продовження строку проживання у житлових приміщеннях з фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб здійснюється відповідно до 

умов, передбачених цим Порядком. 

До заяви про продовження строку договору користування додаються документи, 

передбачені пунктом 8 цього Порядку. 
  

26. Виконавчий комітет Городнянської міської ради зобов’язаний розглянути 

зазначену заяву до закінчення строку дії договору користування та прийняти рішення 

про продовження строку надання житлового приміщення з фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб  та письмово повідомити 

заявнику про прийняте рішення. 

Висновок затверджується в порядку, визначеному для обліку внутрішньо переміщених 

осіб, які потребують надання житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб. 

На підставі висновку виконавчим комітетом  Городнянської  міської  ради протягом 

двох робочих днів (але не пізніше закінчення строку дії договору користування 

житловим приміщенням) приймається рішення про продовження строку надання 

житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб. 
  

27. У разі коли внутрішньо переміщена особа не повідомила про свій намір 

продовжити дію договору користування в установлені строки та порядку, вона втрачає 

право на продовження договору користування та зобов’язана звільнити житлове 

приміщення протягом трьох робочих днів після закінчення строку дії договору 

користування. 
  



28. Підставами для прийняття рішення про дострокове припинення надання житлового 

приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб є: 

 отримання в користування внутрішньо переміщеною особою або придбання нею 

іншого житла (житлового приміщення); 

скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за наявності 

підстав, передбачених частиною першою статті 12 Закону України “Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”; 

подання завідомо недостовірних відомостей, що стали підставою для надання 

внутрішньо переміщеній особі житлового приміщення з фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб; 

систематичне порушення внутрішньо переміщеною особою та/або членами її сім’ї 

правил користування житловим приміщенням з фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб; 

приведення внутрішньо переміщеною особою та/або членами її сім’ї житлового 

приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб у непридатний для його використання стан; 

порушення умов договору користування після застосування до внутрішньо 

переміщеної особи заходу впливу, визначеного цим Порядком; 

інші підстави, встановлені законом. 
  

29. Порушення внутрішньо переміщеною особою умов договору користування тягне 

за собою: 

1) письмове попередження про порушення умов договору користування; 

2) розгляд виконавчим комітетом Городнянської міської ради питання про дострокове 

припинення надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб; 

3) подання позову до суду про виселення без надання іншого житлового приміщення. 
  

30. Примусове виселення внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї із житлових 

приміщень фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

здійснюється лише на підставі рішення суду. 
  

31. Внутрішньо переміщена особа, яка за договором користування не виконує 

обов’язки, передбачені законодавством і договором користування, несе 

відповідальність, передбачену законом. 


