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Інформаційна довідка

Комплексна соціально-економічна програма забезпечення молоді, 
учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб 
житлом у Закарпатській області на 2018-2022 роки, яка передбачає пільгове 
довготермінове кредитування та державна підтримка молоді та інших 
категорій громадян на будівництво (придбання) житла.

Навіть в умовах складної економічної ситуації дана Програма 
користується високим попитом та є цілком прийнятною для молодих сімей та 
інших категорій громадян, які потребують соціальної підтримки.

Реалізація Комплексної Програми передбачає співфінансування за 
рахунок міських, районних бюджетівта бюджету області, а  також залучення 
коштів населення.
В той же час вона є дієвим антикризовим заходом який сприятиме 
збільшенню внутрішнього ринку споживання не тільки в галузі житлового 
будівництва, а також у інших галузях промисловості, пов’язаних із 
будівництвом.

Прогнозним обсягом фінансування для забезпечення молодих сімей та 
інших категорій громадян за рахунок бюджету Закарпатської області на 
2018-2022 роки Комплексною Програмою передбачено - 70,3 млн. грн. з них:

- 2018 рік –8,4 млн. грн.
- 2019 рік – 11,3 млн. грн.
- 2020 рік  - 14,0 млн. грн.
- 2021 рік – 16,9 млн. грн.
- 2022 рік – 19,7 млн. грн.

На виконання даної Програми з обласного бюджету було фактично 
профінансовано у 2018 році 6,2 млн. грн., в тому числі 5,2 млн грн. на 



надання пільгових довготермінових кредитів та 1,0 млн. грн. та  надання 
державної підтримки на будівництво житла.

З бюджету м. Ужгорода надійшло – 1,2 млн. грн., для 
програмипільговогокредитування. Фінансування даної програми дасть 
можливість забезпечити житлом 377 сімей, а саме: 

- 2018 році – фактично одержали  - 12 молодих сімей, (в тому числі з 
обласного бюджету – 10 сімей, з бюджету м. Ужгорода – 2 сім`ї) та 
інші категорії -2 сім`ї, а саме це внутрішньо переміщені особи за 
рахунок коштів обласного бюджету);

- 2019 році – 50 сімей;
- 2020 році – 78 сімей;
- 2021 році – 95 сімей;
- 2022 році – 110 сімей.

Слід відмітити, що за рахунок державного бюджету у 2018 році 10 
сімей, в тому числі учасники АТО – 5 сімей та ВПО– 5 сімей одержали 
державну підтримку по Програмі Доступне житло.

Молоді сім`ї, учасникиантитерористичної операції та внутрішньо 
переміщені особи, які покращили свої житлові умови за рахунок 
новозбудованого житла, розташованого в житлових багатоквартирних 
будинках за наступними адресами:

Ужгородський район, с. Минай, вул. Паркова 2а;
Ужгородський район, с. Минай, вул. Паркова 2б;
м. Ужгород, вул. Котляревського, б/н;
м. Ужгород, вул. Баб`яка, буд 13-В.

Реалізація цієї Програми допоможе залучити в будівельну галузь 
регіону 168,3 млн. грн., що забезпечить підтримку робочих місць у 
будівельній галузі, а також надходження податків та інших обов`язкових 
платежів у сумі 43 млн. грн. 
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