
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27.07. 2021 № 10-3/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про внесення змін до Програми придбання службового житла в населених 

пунктах Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

З метою забезпечення житлом працівників галузі освіти, медицини, 

культури, органів місцевого самоврядування, соціального захисту та 

працівників комунальних підприємств житлово-комунального сектору, 

враховуючи доповідну записку відділу прогнозування та розвитку громади 

(19.07.2021 №2335), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми придбання службового житла в населених 

пунктах Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 29.04.2021 № 7-5/VІІІ, виклавши у додатку п. 7 

„Механізм реалізації програми” в наступній редакції: 

„Програмою, упродовж 2021-2025 р.р., передбачається: 

1. Придбання службового житла Золотоніською міською радою для осіб 

тієї категорії працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення 

(без права приватизації), відповідно до постанови Ради Міністрів Української 

РСР від 04 лютого 1988 року №37 „Про службові жилі приміщення”. 

2. Компенсація вартості оренди житла орендодавцю. 

3. Грошова компенсація працівнику за найм житла. 

Підставою для відшкодування вартості оренди житла орендодавцю на час 

закупівлі службового є договір оренди, укладений з його власником або 

уповноваженою особою (фізична або юридична особа). 

Підставою для грошової компенсації працівнику за найм житла є: 

-  наказ або рішення про прийняття на роботу працівника; 

- витяг з реєстру прав нерухомого майна про відсутність житла на 

території Золотоніської громади; 

- акт обстеження умов проживання працівника.  
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На 2021 рік щомісячна сума відшкодування вартості оренди житла 

орендодавцю не може перевищувати суми коштів у 3000,00 грн (три тисячі 

гривень) .  

На 2021 рік щомісячна сума грошової компенсації за найм житла 

працівника становить 3000,00 грн (три тисячі гривень). 

Підставою для виділення службового житла, відшкодування тимчасової 

оренди орендодавцю, виплати компенсації працівнику за найм житла є рішення 

виконавчого комітету міської ради, яке визначає потребу в забезпеченні 

службовим житлом, відповідно до положення „Про порядок надання службових 

приміщень”, затвердженого рішенням виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради від 21.10.2019 №356”. 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади в межах наявних фінансових 

ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і міською 

радою, передбачати фінансування заходів цієї Програми. 

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення від 22.06.2021 №9-6/VIII 

„Про внесення змін до Програми придбання службового житла в населених 

пунктах Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 роки”. 

4. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на комісію з 

питань фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, 

господарської діяльності (Остроглазова В.В.). 

 

 

Міський голова      Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Остроглазова 23850 


