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Богдану Долінце

Про розгляд інформаційного запиту

Пане Богдане!

Районна державна адміністрація, розглянувши Ваш запит на отримання 
публічної інформації щодо безкоштовної приватизації квартир, адресований 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, повідомляє наступне.

Відповідно до положень пункту 1 статті 8 Закону України «Про приватизацію 
житлового фонду» приватизація державного житлового фонду здійснюється 
уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною адміністрацією та 
органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, 
установами, у повному віданні або управлінні яких знаходиться державний житловий 
фонд. В той же час, райдержадміністрацією не запроваджувалися органи приватизації 
державного житлового фонду.

Стосовно кількості житлових приміщень, що були збудовані або придбані за 
кошти державного та місцевого бюджетів з 2010 року, інформуємо про те, що 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від листопада 2017 року №877 
(зі змінами) протягом 2017-2019 років надавалась субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

Протягом зазначеного періоду станом на 01 грудня 2019 року для даної категорії 
громадян, які перебували на квартирному обліку як такі, що потребують 
поліпшення житлових умов, за рахунок державного бюджету в Долинському районі 
придбано на праві власності 15 квартир, в тому числі: у 2017 році -  3 квартири, 
у 2018 році -  10 квартир та у 2019 році -  2 квартири. До кінця 2019 року заплановано 
придбати за кошти державного бюджету житло ще для трьох осіб з числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Інформація щодо виявлених фактів приватизації державного житлового 

фонду два і більше разів одними і тими ж особами або їх близькими родичами 
в райдержадміністрації відсутня.

Заступник голови районної 
державної адміністрації Олександр ВОРОНА
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