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*від 24 грудня 2013 року № 11 
*від 10 червня 2016 року № 3 

    Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

   



      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. 

* державний бюджет; 

* обласний бюджет; 

* інші джерела (3 відсотки річних, що надходять на рахунки Фонду як внесення 
плати за користування кредитами). 





Рік 
надання 
кредиту 

План надання кредитів із: Надано кредитів із: 

% обласного 
бюджету 

державного 
бюджету 

інших 
джерел Разом обласного 

бюджету 
державного 

бюджету 
інших 

джерел Разом 

2012 2950,0 1000,0 136,0 4086,0 1524,0 571,3 136,0 2231,3 54,6 

2013 2950,0 700,0 72,3 3722,3 1016,7 667,2 72,3 1756,2 47,2 

2014 3500,0 700,0 16,4 4216,4 430,1 653,9 16,4 1100,4 26,1 

2015 2899,0 655,0 10,0 3564,2 755,8 655,0   1410,8 39,6 

2016* 2100,0 600,0 10,9 2710,9 2600,0 599,0 10,9 3209,9 118,4 

2017* 3050,0 600,0 24,2 3674,2 5550,0 583,0 24,2 6157,2 167,6 

Всього 17449,0 4255,0 269,8 21974,0 11876,6 3729,4 259,8 15865,9 72,2 

* у 2016 та 2017 роках  збільшено обсяг фінансування спеціального фонду 
обласного бюджету за рахунок залишку коштів повернутих у минулих роках 

тис. грн. 



Всього отримали 15865,8 тис. грн. кредитних коштів  232 родини, 
на: 

- Придбання житла 86 родин, 10975,0 тис. грн. 

- Реконструкцію та будівництво житла 20 родин, 2910,1 тис. грн. 

- Будівництво інженерних мереж 118 родин, 1490,8 тис. грн. 

- Заходи з енергозбереження  8 родин, 489,9 тис. грн. 
 

 За рахунок наданих кредитів за 2012-2017 роки введено в 
експлуатацію 9,0 тис. кв. м житла, у тому числі: 37 
реконструйованих та збудованих житлових будинків (площею                            
3,5 тис. кв. м.), придбано 85 будинків та квартир (площею                           
5,5 тис. кв.м). Побудовано інженерні мережі в 152 садибах, 
проведено заходи з енергозбереження 8 житлових будинків. 

 

 



Будівництво житлового будинку смт. Врадіївка 

Будівництво житлового будинку с. Котляреве, Вітовського району 
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