БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
27 березня 2018 року

м. Біла Церква

№ 125

Про погодження надання молодіжного житлового
кредиту за рахунок коштів міського бюджету
Розглянувши подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської
ради від 15 березня 2018 р. № 97, відповідно п.п.3 п. а ч.1 ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Порядку надання пільгових довготермінових кредитів
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання
житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року №584,
на виконання п.п. 1.8, 5.11 Програми забезпечення жителів міста Біла Церква муніципальним
житлом на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 лютого 2013 року
№913-39-V1 (зі змінами), Договору від 01 лютого 2018 року про співпрацю в галузі розвитку
молодіжного житлового кредитування, укладеного між виконавчим комітетом Білоцерківської
міської ради та Іпотечним центром в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої
фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі
Іпотечний центр), листа Іпотечного центру від 17 січня 2018 року №33 щодо проведення
відповідної роботи по відбору кандидатів для надання пільгового довготермінового кредиту
на будівництво (реконструкцію) та придбання житла молодим сім’ям та одиноким громадянам,
які проживають в м. Біла Церква та враховуючи, що кандидат на отримання молодіжного
кредиту – Андрієць Володимир Григорович постійно проживає на території м. Біла Церква,
потребує поліпшення житлових умов, виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.Погодити кандидатуру Андрійця Володимира Григоровича, молодого науковця,
кандидата ветеринарних наук, доцента кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин
Білоцерківського національного аграрного університету, батька багатодітної сім’ї, яка
складається з двох батьків та трьох малолітніх дітей для отримання молодіжного житлового
кредиту.
2.Погодити надання молодіжного житлового кредиту кандидату, визначеному у п.1
даного рішення в сумі 474 360,00 грн. (чотириста сімдесят чотири тисячі триста шістдесят
гривень 00 копійок) за рахунок коштів міського бюджету акумульованих в результаті
повернення кредитних зобов’язань по пільговим довготерміновим кредитам на будівництво та
придбання житла позичальниками попередніх років, станом на 19 березня 2018 року.
3.Управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради здійснити
контроль в частині повернення кредиту відповідно до Порядку надання пільгових
довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2001 року №584, Програми забезпечення жителів міста Біла Церква
муніципальним житлом на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 лютого
2013 року №913-39-V1 (зі змінами) та Договору від 01 лютого 2018 року про співпрацю в галузі

2
розвитку молодіжного житлового кредитування, укладеного між виконавчим комітетом
Білоцерківської міської ради та Іпотечним центром в м. Києві та Київській області Державної
спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву».
4.Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови
згідно розподілу обов’язків.
Міський голова

Г. Дикий

