
 
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

(десята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
18 серпня 2021 року 
 
Про затвердження Програми  
забезпечення  житлом внутрішньо  
переміщених осіб на 2021-2024 роки 
 
 

З метою підвищення рівня забезпечення житлом внутрішньо переміщених 

осіб, які потребують поліпшення житлових умов шляхом створення фонду житла 

для тимчасового проживання, відповідно до законів України: «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про житловий фонд соціального 

призначення», постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. №769 

«Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» (зі 

змінами), керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
  

міська рада  в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити Програму забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб 
на 2021-2024 роки (додається).  

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.) передбачати 

у місцевому бюджеті на 2021-2024 роки кошти для реалізації цієї програми. 
3. Організацію виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (начальник Щербак В.О.). 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Харченко І.В. та постійну депутатську  комісію з соціальної та 

гуманітарної політики, освіти та науки. 
 
 
Лубенський міський голова                                              Олександр ГРИЦАЄНКО 



 
 
Додаток 
до рішення десятої сесії 
Лубенської міської ради  

         від 18 серпня 2021 року  
 

ПРОГРАМА 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб на 2021-2024 роки 

 
 

Паспорт програми 
 

«Програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб на 2021-2024 
роки» 

 
1 Ініціатор розроблення Програми Управління соціальної захисту 

населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області 
2 Розробник програми Управління соціальної захисту 

населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області 
3 Відповідальний виконавець 

програми 
Управління соціальної захисту 

населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області 
4 Учасники програми Управління соціальної захисту 

населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області, внутрішньо переміщені 

особи 
5 Термін реалізації програми 2021-2024 роки 
6 Джерело фінансування  Місцевий бюджет, державний 

бюджет, інші джерела, не заборонені 

чинним законодавством 
7 Обсяг фінансування  418,4 тис.грн. місцевий бюджет 

 
 



 
Загальні положення 

 
 Від початку збройного конфлікту на сході України сотні тисяч українських 

громадян – внутрішньо переміщених осіб – змушені були покинути домівки. Зі 
спливом часу проблема із забезпечення житлом переселенців залишається 
актуальною. 

Внаслідок анексії Росією АР Крим  та тимчасової втрати Україною  

контролю над частиною території Донецької  та Луганської областей  в Україні 

багато людей були змушені залишити місця свого постійного проживання  і 

переселитись до інших регіонів  України. З’явилась нова категорія громадян, які 

мають статус внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) (визначено Законом 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»). 
За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених 

осіб, взято на облік в Лубенській територіальній громаді 1104 переселенці з 

тимчасово  окупованих територій Донецької та Луганської областей  та АР Крим. 
Наразі важливим залишається планування довгострокової  перспективи  

інтеграції внутрішньо переміщених осіб до приймаючої громади, в тому числі 

через  житлові програми, що реалізуються  на національному рівні за підтримки 

місцевої влади та міжнародних партнерів. 
Можливість формування фондів житла для проживання надана  Постановою 

Кабінету Міністрів України  №769 від 4 жовтня2017 р. «Про затвердження 

Порядку  та умов надання  субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам  

на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу  

внаслідок збройного конфлікту  на сході  України»  з можливістю 

співфінансування 70% за рахунок державної  субвенції  та 30%- безпосередньо з 

місцевих бюджетів. 
 

Мета програми 
 

Метою Програми є підвищення рівня забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом створення 

фонду житла для тимчасового проживання, житлового фонду соціального 

призначення та придбання житла на вторинному ринку для подальшого 

тимчасового використання внутрішньо переміщених осіб. 
Реалізація Програми буде сприяти реалізації права ВПО на житло, 

передбачене статтею 47 Конституції України. 
 

Фінансове забезпечення програми 
 

Фінансування на виконання зазначеної Програми здійснюється за рахунок 

коштів місцевого бюджету в обсягах визначених на відповідний бюджетний рік за 

спіфвінансуванням з державного бюджету в порядку та на умовах визначених 

постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. №769 «Про 



затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» (зі 

змінами). 
 

Організація виконання програми 
 

Реалізацію програми здійснює безпосередньо розпорядник бюджетних 

коштів - управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області шляхом 

придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування 

внутрішньо переміщеним особам. 
 

Очікувані кінцеві результати виконання програми 
 

Виконання Програми передбачає, за умови достатнього фінансування, 
розпочати формування фонду житла для тимчасового проживання та житлового 
фонду соціального призначення, придбання квартир на вторинному ринку для 
тимчасового проживання ВПО. 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                         Маргарита КОМАРОВА 
 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Лубенської міської ради «Про затвердження 

Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб на 2021-
2024 роки» 

 
Від початку збройного конфлікту на сході України сотні тисяч 

українських громадян – внутрішньо переміщених осіб – змушені були 
покинути домівки. Зі спливом часу проблема із забезпечення житлом 
переселенців залишається актуальною. 

За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб, взято на облік в Лубенській територіальній громаді 1104 
переселенці з тимчасово  окупованих територій Донецької та Луганської 

областей  та АР Крим. З них на квартирному обліку перебуває 18 осіб. 
Можливість формування фондів житла для проживання надана  

Постановою Кабінету Міністрів України  №769 від 4 жовтня2017 р. «Про 

затвердження Порядку  та умов надання  субвенції  з державного бюджету 

місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо підтримки територій, що 

зазнали негативного впливу  внаслідок збройного конфлікту  на сході  

України»  з можливістю співфінансування 70% за рахунок державної  

субвенції  та 30%- безпосередньо з місцевих бюджетів. 
 

 
 
Начальник управління  
соціального захисту населення 
виконавчого комітету Лубенської 
міської ради        Віктор ЩЕРБАК 
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