
Проект рішення виконкому 

 

 

Від 21.02.2022                                                                                         № 44 

 

 

Про надання в тимчасове користування  

житлових приміщень з фонду житла  

для тимчасового проживання  

внутрішньо переміщених осіб 

 

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення тимчасовим житлом 

внутрішньо переміщених осіб на території Бурштинської міської територіальної громади, 

розглянувши Протокол засідання житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та 

надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам 

№ 1 від 14.02.2022, відповідно до рішень виконавчого комітету від 13.01.2022 № 1 «Про 

затвердження Порядку формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб та Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фонду 

житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» та від 13.01.2022 № 2 «Про 

формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», 

керуючись 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», Законом України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Надати безоплатно з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб однокімнатну квартиру в м. Бурштин, Івано-Франківського району, Івано-

Франківської області, загальною площею 35,7 кв. м., житловою площею 21,5 кв.м., у тимчасове 

користування внутрішньо переміщеній особі гр. (інформацію приховано) та членам її сім’ї: 

(інформацію приховано) – син, (інформацію приховано) – син, 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. 

2. Міському голові укласти договір найму житлового приміщення з фонду житла для 

тимчасового проживання на строк до одного року. 

3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Івана 

Драгуна. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

21.02.2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

21.02.2022 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу                                                        А. Пергельський                                                                                            

21.01.2022 

 

Головний спеціаліст загального відділу                                                          Л. Сьома 

21.01.2022 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                       Н. Кицела 

21.01.2022 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

«Про надання в тимчасове користування житлових приміщень з фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» 

  

1. Суб’єктом подання проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради «Про надання в тимчасове користування житлових приміщень з фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» є виконавчий орган Бурштинської 

міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Проект рішення розроблено на основі висновків житлової комісії з обліку 

внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщеним особам (Протокол засідання комісії № 1 від 14.02.2022), відповідно 

до Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету від 13.01.2022 № 1 «Про затвердження Порядку формування фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та Порядку надання в тимчасове 

користування житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб». 

 

3. Мета прийняття проекту рішення 

Основною метою проекту рішення є забезпечення житлом внутрішньо переміщених 

осіб, які постійно проживають на території Бурштинської міської територіальної громади та 

потребують поліпшення житлових умов, шляхом надання в тимчасове користування житлових 

приміщень з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Рішення виконавчого комітету від 13.01.2022 № 1 «Про затвердження Порядку 

формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та 

Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» та від 13.01.2022 № 2 «Про 

формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», 

Постанова 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», Закон України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Герт. 

 

  

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                             Ірина ГЕРТ 


