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    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 

обласний  
бюджет* 

державний 
бюджет* 

інших  
джерел** Разом 

2018 5100,0 5000,0 20,0 10120,0 

2019 5650,0 5000,0 30,0 10680,0 

2020 6200,0 5000,0 40,0 11240,0 

2021 6750,0 5000,0 50,0 11800,0 

2022 7300,0 5000,0 60,0 12360,0 

2023 7850,0 5000,0 70,0 12920,0 

Всього 38850,0 30000,0 270,0 69120,0 

* Остаточний обсяг фінансування визначається відповідною радою у межах наявного 
фінансового ресурсу. 
**Остаточний обсяг фінансування визначається кошторисом витрат Фонду на 
відповідний рік  у межах наявного фінансового ресурсу Фонду. 



  Ввести в експлуатацію  
12,8 тис. кв. м житла, у тому числі: 

*21 реконструйований та збудований 
житловий будинок  
(площею 1,5 тис. кв. м.) 

*162 придбані  будинки та квартири 
(площею 11,3 тис. кв.м).  

 

 Побудувати інженерні мережі 
в 15 садибах та провести  заходи з 
енергозбереження в 30 житлових 
будинках. 
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