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Про хід виконання у 2020 році 
районної Програми підтримки 
індивідуального житлового будівництва та 
розвитку особистого селянського господарства 
«Власний дім» на 2016-2020 роки

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до Указу Президента України 
від 27.03.1998 №222 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі”, постанов Кабінету Міністрів України від 22.04.1997 № 376 
„Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, 
від 03.08.1998 №1211 „Про затвердження Положення про порядок формування і 
використання коштів підтримки індивідуального житлового будівництва на 
селі”, від 05.10.1998 №1597 „Про затвердження Правил надання довгострокових 
кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, районна рада 
в и р і ш и л а :

1. Звіт про хід виконання у 2020 році районної Програми підтримкрі 
індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського 
господарства «Власний дім» на 2016 -  2020 роки, затвердженої рішенням 
З сесії 7 скликання Чернігівської районної ради від 29.01.16 року, взяти до 
відома (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально -  економічного 
розвитку.

Голова районної ради



Додаток до рішення Чернігівської 
районної ради 15 квітня 2021 року 
«Про хід виконання у 2020 році районної 
Програми підтримки індивідуального 
житлового будівництва та розвитку 
особистого селянського господарства 
«Власний дім» на 2016-2020 роки»

Звіт
про хід виконання у 2020 році районної Програми підтримки

індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого 
селянського господарства «Власний дім» на 2016-2020 роки

З метою залучення інвестицій в сільську місцевість для будівництва 
житлових будинків, добудов та реконструкції житла, придбання житла на 
вторинному ринку і, особливо, подальшого розвитку інженерних мереж та 
підсобного господарства, створення оновленого житлового фонду в сільській 
місцевості і, в першу чергу, для молодих сімей, відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року № 376, розпоряджень 
голови обласної державної адміністрації від 23 травня 1997 року № 282, та від 
17 листопада 1998 року №762 затверджена районна програма підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім».

За період дії з 2016 по 31.12.2020 року вищезазначеної програми 
жителями району з фондом «Власний дім» укладено 49 кредитних угод на 
різні види кредитування, на загальну суму -  5635,6 тис.грн., надано 
кредитів на суму -  5734,6 тис.грн. Введено в експлуатацію 1236,1 м. кв. 
індивідуального житла, а саме 14 житлових будинків, придбано 15 житлових 
будинків, надано 11 кредитів на розвиток особистого селянського 
господарства та придбання сільгосптехніки та 2 -  на інженерне облаштування 
житла.

Загальна участь бюджету Чернігівського району у співфінансуванні 
Програми на 2020 рік становить 555,5 тис.грн. (300,0 тис.грн по загальному 
фонду або 100% до плану і 255,0 тис.грн по спеціальному фонду або 100% до 
плану).

Протягом 2020 року за рахунок реалізації районної програми «Власний 
дім» 12 осіб отримали кредитні кошти для придбання, капітального ремонту, 
реконструкції та добудову житлових будинків. Загальна суму наданих коштів
1405.0 тис грн.

Крім того до співфінансування активно залучаються бюджети 
територіальних громад Чернігівського району. За 2020 рік профінансовано
1205.0 тис.грн., в тому числі з бюджетів сільських, селищних рад: 
Олишівської (450,0 тис.грн), М.Коцюбинської (240,0 тис.грн), Новобілоуської 
(335,0 тис.грн), Киїнської (80,0 тис.грн).

За рахунок зазначених коштів надавались пільгові довгострокові кредити 
жителям сіл Киїнка, Кошівка, Терехівка, Нове, Полуботки, Халявин та Черниш 
для придбання, реконструкції, капітального ремонту житлових будинків та 
розвитку особистого селянського господарсдйа.

Керуючий справами виконавчого 
апарату районної ради
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