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Опис акта
З метою поліпшення стану забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення

житлових умов, створення сприятливих умов щодо доступності будівництва (придбання)
житла мешканцями Тернопільської міської територіальної громади та на підставі листа
Тернопільського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 29.09.2021 №215
міській раді пропонується прийняти це рішення, збільшивши суму фінансування на
заплановані заходи програми.

Зауваження

1. Пунктом 1.1 проєкту рішення пропонується в п.8 розділу І «Паспорт» замість цифр:
«59040,0» читати: «61040,0», а в п.8.1, замість цифр: «9840,0» читати: «11840,0».

Пунктом 1.3 проєкту рішення передбачається в п.8 розділу VІ «Перелік завдань і заходів
програми» в колонці «Джерела фінансування» замість цифр: «600,0» читати «1100,0».

При цьому внаслідок вживання слова “читати” можуть виникати труднощі у з’ясування
юридичних наслідків прийняття рішення, чи призводить воно до зміни обсягів фінансування
за відповідними напрямами діяльності програми.

Враховуючи правила нормопроєктувальної техніки, рекомендується доопрацювати
проєкт рішення та замість слова “читати” словами “змінити”.

2. У додатку до проєкта рішення (Таблиця «Ресурсне забезпечення виконання заходів
Програми на 2021 – 2024 роки» розділу IV «Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання



проблеми, обсягів та джерел фінансування») передбачається фінансування заходів програми
з інших джерел на загальну суму 16 млн грн.

Проте, враховуючи незрозумілість джерела походження цих коштів та з метою
підвищення рівня прозорості рекомендується конкретизувати вищевказані джерела
фінансування програми

Висновок: проєкт рішення Тернопільської міської ради “Про внесення змін до рішення
міської ради від 18.12.2020 № 8/2/13 “Про затвердження Програми «Доступне житло на 2021
– 2024 роки” може бути прийнятий у запропонованій редакції, оскільки в його змісті не
виявлено корупціогенних факторів з урахуванням повноважень.


