
ПРОЄКТ 

 
 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

___ сесія VIІl скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від « __ » ___________ 2021 року 

 

 

Про виконання районної Програми 

«Власний дім» на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням районної ради 

від 10 грудня 2015 року 

 

 

Заслухавши інформацію Чугуївської районної державної адміністрації 

Харківської області про виконання районної Програми «Власний дім» на      

2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 10 грудня 2015 року, 

відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію Чугуївської районної державної адміністрації Харківської 

області про виконання районної Програми «Власний дім» на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням районної ради від 10 грудня 2015 року, узяти до відома 

(додається). 

 2. Районну Програму «Власний дім» на 2016-2020 роки, затверджену 

рішенням районної ради від 10 грудня 2015 року, зняти з контролю як таку, що 

виконана. 

 

 

 

      Голова  

районної ради                                                                              І. Постнікова 

 

 

 

 



 

                                                      Інформація 

про виконання районної  Програми «Власний дім» на 2016-2020 роки 

затвердженої рішенням районної ради від 10 грудня 2015 року 

 

 Дію Указу Президента України «Про заходи щодо підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі» для допомоги сільським 

забудовникам та районну програму «Власний дім» на 2016-2020 роки на 

сьогодні виконано у повному обсязі. 

  Відповідно до районної Програми «Власний дім» на 2016-2020 

роки шести індивідуальним сільським забудовникам, які проживають у 

сільській місцевості і працюють на підприємствах АПК, Фермерських 

господарствах, органах місцевого самоврядування були надані кредити 

через КП Харківський обласний фонд підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі на будівництво та реконструкцію житлових 

будинків на придбання (покупку житлових будинків), на газифікацію і 

водопостачання садиб у сумі 318 тис.грн під 3% річних на 20 років. Із 

районного бюджету на підтримку програми «Власний дім» на 2016-2020 

роки були виділені кошти у сумі 60 тис.грн. 

Кошти сільськими забудовниками були повністю освоєні. 4 житлові 

будинки були придбані два житлові будинки були побудовані та введені в 

експлуатацію. 

Для реалізації програми «Власний дім» на 2016-2020 роки також 

передбачались різні джерела фінансування: 

- гроші державного, обласного та районного бюджетів; 

- гроші які надходили від повернення кредитів; 

- власні гроші індивідуальних забудовників. 

Обсяг фінансування індивідуальних забудовників з державного та 

обласного бюджетів затверджувались при формуванні відповідного 

річного бюджету, але ці гроші виділялись прямо пропорційно грошам, 

виділеним із районного бюджету.  
        
 

 

Завідувач сектору містобудування та 

архітектури райдержадміністрації, 

головний архітектор району                                      Петро СТАРУСЬОВ 

 

 
 


