
                                                                         

   

                                        УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 

(сімнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

22 грудня 2022 року                                                                             м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення шістнадцятої 

сесії сьомого скликання від 01.08.2019 р. 

«Про затвердження Програми молодіжного 

житлового кредитування Городнянської  

міської ради на 2019-2023 роки» 

 

У відповідності до підпункту а пункту 3 частини 1 статті 91 Бюджетного 

кодексу України, Закону України  «Про сприяння соціальному становленню 

та розвитку молоді в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів 

молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) і придбання житла», з метою реалізації державної 

молодіжної політики в частині розв’язання житлової проблеми мешканців 

Городнянської міської ради, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська 

міська рада в и р і ш и л а: 

1. Внести та затвердити зміни до Програми молодіжного житлового 

кредитування Городнянської міської ради на 2019-2023 роки, а саме: 

1.1.  В розділі 1. Паспорт Програми  

- в пункті «Виконавці заходів» слова «Чернігівське регіональне 

управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»  замінити  словами 

«Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву» (далі Держмолодьжитло); 

1.2. В розділі 2. Загальні положення Програми  

- в пункті «Актуальність прийняття Програми» абзац 5 слова «через 

Чернігівське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової 

установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» 

(далі – Чернігівське регіональне управління Держмолодьжитла) замінити на 



слова «через Державну спеціалізовану фінансову установу «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі Держмолодьжитло); 

- абзац 9 слова «Чернігівського регіонального управління Держмолодь-

житла» замінити на «Держмолодьжитла». 

1.3. В розділі 4. Фінансове забезпечення Програми  

- абзац 5 слова «Чернігівське регіональне управління 

Держмолодьжитла» замінити на слова  «Держмолодьжитло»; 

- абзац 6 слова «Чернігівському регіональному управлінню Держмолодь-

житла» замінити на слова «Державній спеціалізованій фінансовій установі 

«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»; 

- абзац 7 слова «до Чернігівського регіонального управління Держ-

молодьжитла» замінити на слова  «до Державної спеціалізованої фінансової 

установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву». 

1.4. В розділі 6. Виконавці Програми  

- абзац 1 слова «Чернігівське регіональне управління Державної 

спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву» замінити на слова  «Державна 

спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву».  

1.5. В розділі 7. Координація та контроль за виконанням Програми  

- абзац 3 слова «здійснюється Чернігівським  регіональним  

управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» замінити на слова  

«здійснюється Державною спеціалізованою фінансовою установою 

«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-

економічного розвитку, законності та правопорядку. 

 

Міський голова                                                                    Андрій БОГДАН 

 

 

 

 

 

 

 


