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• державний бюджет; 
• обласний бюджет. 

      Метою Програми є поліпшення житлових і соціально-побутових умов 
сільського населення, реалізація заходів щодо відродження села шляхом 
підвищення рівня життєзабезпечення населення.  

• реалізацію державної політики України у галузі житлового будівництва; 
• збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва на селі; 
• поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільських мешканців області;  
• підвищення рівня інженерного облаштування села; 
• збільшення зайнятості сільського населення та випуску сільськогосподарської 

продукції; 
• перерозподіл трудових ресурсів та закріплення кадрів і насамперед молоді у 

сільській місцевості; 
• створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення. 



Обсяги кредитування в розрізі бюджетів  в 2019 році 
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500 

Обласний бюджет 

Державний бюджет 
Всього – 5650,0  тис. 



Кредити надані сільським жителям  
області в 2019 році 

 За рахунок наданих кредитів за 2019 рік введено в 
експлуатацію 2076,2 кв. м житла, у тому числі: 4 реконструйованих та 
збудованих житлових будинків (площею 443,3 кв. м.), придбано 26 
будинків та квартир (площею 1632,9 кв.м). Проведено заходи з 
енергозбереження 5 житлових будинків. 

 
 

Вс
ьо

го
 о

тр
им

ал
и 

56
50

 
ти

с.
 гр

н.
 к

ре
ди

тн
их

 
ко

ш
тів

  3
2 

ро
ди

ни
, н

а:
 

Придбання житла 26 
родин, 4971,9 тис. грн. 

Реконструкцію та 
будівництво житла 1 

родини, 429,1 тис. грн. 

Заходи з 
енергозбереження  4 
родини, 230 тис. грн. 

Електроопалення 1 
родина, 19 тис. грн. 



На 2020 рік передбачено фінансування в 
обсязі 6700 тис. грн. 

  
 
Кошти обласного бюджету 6200 тис. грн. 
 
Кошти державного бюджету     500 тис. грн.  

 



Заходи з енергозбереження житлових будинків  
смт. Врадіївка Врадіївського району 



Встановлення 
електроопалення 
в житлових 
будинках м. 
Снігурівка та с. 
Баратівка 
Снігурівського 
району  

/ 

/ Реконструкція 
житлового 
будинку  
смт. Врадіївка 
Врадіївського  
району 

/ 
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