
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

учасників Комітетських слухань на тему: “Забезпечення молоді житлом – 

реалії та перспективи” 

Учасники комітетських слухань зазначають, що в цей складний для нашої 

країни час, коли молодь безпосередньо відкрила європейський шлях до 

кращого життя в нашій країні, інвестування в молодь є найбільш 

перспективним інвестуванням в майбутнє України.  

На сьогодні – отримання першого робочого місця та обмеженість у 

реалізації права на житло є найболючішими питаннями для молоді, що тягне за 

собою невпевненість у власному майбутньому, відсутність активної життєвої 

позиції, погіршення демографічної ситуації в країні, еміграції молодих та 

перспективних спеціалістів за кордон в пошуках кращого життя. 

Державою не забезпечено ефективне функціонування системи 

взаємовідносин молоді та держави, - яка б забезпечувала реалізацію права 

кожного громадянина України на житло. Основна проблема на сьогоднішній 

день – проблема відсутності фінансування державних житлових програм в 2015 

році. 

Учасники Комітетських слухань з метою сприяння розвитку молодіжного 

житлового будівництва, розв’язання житлових проблем молоді нашої країни, 

поліпшення демографічної ситуації та активізації будівельного ринку  р е к о м 

е н д у ю т ь: 

  

1.     Верховній Раді України:  

  

-  при внесенні змін до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2015 рік», передбачити видатки на бюджетну програму КПКВК 2751390 



«Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадян на будівництво (реконструкція) та придбання 

житла» обсягом 200 млн.грн; 

  

2.     Кабінету Міністрів України: 

  

1) доручити  Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» разом з Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України та Міністерством молоді та спорту України розглянути питання щодо 

визначення додаткових переваг для молодих сімей учасників АТО, внутрішньо 

переміщених осіб, молодих державних службовців, молодих медичних 

працівників та вчителів в отриманні пільгових довготермінових кредитів; 

  

2) доручити Міністерству молоді та спорту України під час розробки 

Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на        

2016-2020 роки, визначити головним пріоритетом – забезпечення молоді 

доступним житлом.  

  

3. Обласним, Київській міській радам, обласним, Київській міській 

державним адміністраціям, міським, районним радам: 

  

1) проаналізувати результати реалізації місцевих програм забезпечення 

молоді житлом, у разі відсутності, розробити та затвердити нові житлові 

програми; 



2) забезпечити фінансування місцевих програм із забезпечення молоді 

житлом в межах коштів, передбачених Державною програмою забезпечення 

молоді житлом на 2013-2017 роки. 

  

4. Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, 

спорту та туризму: 

затвердити Рекомендації Комітетських слухань від 11 лютого 2015 року 

на засіданні Комітету. 

  

 


