
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
             м. Мукачево               № _____ 

 
 
Про схвалення програми «Власний дім» Мукачівської міської територіальної  
громади на 2021-2025 роки 
 

 
Розглянувши проєкт програми «Власний дім» Мукачівської міської 

територіальної  громади на 2021-2025 роки, з метою фінансової підтримки 
громадян у забезпеченні доступним житлом та покращенні існуючого житла 
через надання довгострокових пільгових кредитів для мешканців Мукачівської 
міської територіальної громади, Правил надання пільгових кредитів (надалі - 
Правила), що затверджені рішенням обласної ради №1835 від 01.10.2020 «Про 
обласну цільову програму «Власний дім» на 2021-2025 роки», враховуючи 
Порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності 
про їх виконання, затверджений рішенням 66 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 31.10.2019 № 1574, керуючись пп.1 п. «а» ст.27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 
ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ:  
 

1. Схвалити проєкт програми «Власний дім» Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки згідно додатку до даного рішення. 

2. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради   
(Андрій Блінов) подати схвалений проєкт програми «Власний дім» 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, на 
затвердження Мукачівській міській раді. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 
 
Міський голова                                                                       Андрій БАЛОГА 
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Додаток до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 
_____________ № ______ 

 
Програма «Власний дім» Мукачівської міської територіальної  громади на 

2021-2025 роки 
 

1.Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 
 

Обласний фонд інвестування об’єктів 
соціальної сфери та промисловості, 
Управління міського господарства   
Мукачівської міської ради 

2. Розробник Програми Обласний фонд інвестування об’єктів 
соціальної сфери та промисловості, 
Управління міського господарства   
Мукачівської міської ради  

3. Співрозробники Програми — 
4. Відповідальний виконавець Обласний фонд інвестування об’єктів 

соціальної сфери та промисловості, 
Управління міського господарства   
Мукачівської міської ради 

4.1. Головний розпорядник 
коштів 

Управління міського господарства   
Мукачівської міської ради 

5. Учасники програми Обласний фонд інвестування об’єктів 
соціальної сфери та промисловості, 
Управління міського господарства   
Мукачівської міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 
6.1. Етапи виконання Програми   І-й етап – 2021 рік 

 ІІ-й етап – 2022 рік 
ІІІ-й етап – 2023 рік 
IV-й етап – 2024 рік 
 V-й етап – 2025 рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у 
виконанні програми  

Обласний бюджет Закарпатської області, 
Бюджет Мукачівської міської територіальної 
громади 

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для  
реалізації Програми, 
усього, у тому числі: 
(тис.грн.) 

2021 
 

2022 
 

2023 2024 2025 

600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

8.1. кошти місцевого бюджету 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
8.2. кошти обласного бюджету 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
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2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 
 

Програма спрямована на вирішення ряду проблемних питань шляхом 
забезпечення часткової фінансово-кредитної допомоги жителям Мукачівської 
міської територіальної громади для придбання житла, покращення існуючих 
житлових умов та вирішення питання незадовільної енергоефективності будинків. 

 
3. Визначення мети програми 

 
Метою Програми є фінансова підтримка громадян у забезпеченні доступним 

житлом та покращенні існуючого житла, впровадження енергоефективних та 
енергозберігаючих технологій через надання довгострокових пільгових (під 3% 
річних) кредитів тим категоріям осіб, які потребують поліпшення умов проживання 
та мають право на користування таким позиками. 

 
4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел  

фінансування, строки та етапи виконання Програми 
 

Впровадження Програми здійснюється Обласним фондом інвестування 
об'єктів соціальної сфери та промисловості (надалі Фондом), заснованим на підставі 
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 
21.04.1999 №166 та представниками громади через створену комісію по реалізації 
програми «Власний дім» Мукачівської міської територіальної громади. 

Фонд координує збір документів потенційними позичальниками та здійснює 
інший технічний і фінансовий супровід до отримання і після отримання кредиту. 

Також Фонд юридично забезпечує повне повернення позичальниками коштів у 
бюджет громади.  

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься в 
Порядку, визначеному нормативно-правовими актами за рахунок коштів бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених 
законодавством (Додаток 1). 

Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2021-2025 років. 
Кошти, які виділяються радою на реалізацію Програми, є зворотними і 

повертаються до бюджету Мукачівської міської територіальної громади при 
поверненні кредитів позичальниками. 

 
5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

 
Основними завданнями Програми є: 
створення системи стимулювання і збільшення обсягів житлового будівництва 

шляхом надання довгострокових пільгових позик; 
поліпшення житлово-побутових умов проживання шляхом облаштування 

житлових будинків інженерними мережами (системами опалення, водопроводу, 
водовідведення та ін.); 

кредитування заходів із забезпечення енергоефективності та енергозбереження 
осель (заміна зовнішніх вікон та дверей, утеплення фасадів та даху), що дасть 
можливість скоротити комунальні витрати для жителів громади. 
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Основними результативними показниками, які очікується досягнути в ході 
реалізації програми є забезпечення громадян якісним житлом та підвищення 
енергоефективності житла. 
 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 

Кредитування по Програмі здійснюється за наступними напрямками:  
для будівництва нового житлового будинку у розмірі до 400,0 тис.грн. 

терміном до 15 років;  
для добудови, реконструкції, капітального ремонту житла – до 250 тис.грн. 

терміном до 10 років;  
для придбання готового або незавершеного будівництва житла (будинку або 

квартири) у обсязі до 300,0 тис.грн., а також на його подальшу добудову, 
реконструкцію та капітальний ремонт у сумі 50 тис. грн. терміном до 15 років; 

для будівництва інженерних мереж (газопостачання,  водопостачання, 
водовідведення, електрозабезпечення, опалення: в тому числі встановлення 
твердопаливного котла, топки та інше) з підключенням їх до існуючих комунікацій 
і за їх межами (індивідуально) у сумі до 100,0 тис. грн. з терміном повернення до 8 
років. 

впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій, а саме:  
для утеплення фасаду, даху, заміну зовнішніх дверей та вікон будинку або 

квартири у сумі до 100,0 тис. грн. із терміном повернення до 8 років; 
для ремонту даху із заміною покрівлі та водостічної системи (без заміни 

будівельних конструкцій даху) у сумі до 100,0 тис. грн. з терміном повернення до 
8 років; 

для встановлення або ремонту даху із заміною покрівлі, будівельних 
конструкцій та водостічної системи у сумі до 145,0 тис.грн. з терміном повернення 
до 10 років (Додаток 2). 

Порядок надання кредиту, перелік документів, що необхідно подати для 
отримання кредиту та інші умови вказані у Правилах надання пільгових кредитів 
позичальникам за програмою «Власний дім» Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021-2025 роки.  
 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради здійснює 

координацію дій між учасниками Програми та контролює її виконання. 
Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець програми 

щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця готує та подає 
фінансовому управлінню Мукачівської міської ради та відділу економіки 
Мукачівської міської ради інформацію про стан виконання відповідних програм 
згідно додатку 3 до Програми. 

Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець програми за 
підсумками року подає на розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан 
виконання програми до 01 березня року наступного за звітним періодом. 

У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела 
фінансування програми, виконання результативних показників у динаміці з початку 
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дії програми та пояснювальну записку про роботу співвиконавців програми щодо її 
виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання. 
 
 
Секретар міської ради             Яна ЧУБИРКО 
 
 



 
Додаток 1  
до програми «Власний дім»  
Мукачівської міської територіальної   
громади на 2021-2025 роки 
_____________ № ______ 

 
Ресурсне забезпечення 

програми «Власний дім» Мукачівської міської територіальної  громади на 2021-2025 роки 
             

тис.грн. 
 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання програми 

Етапи виконання програми 
Усього витрат на 

виконання програми 2021 рік 2022 рік 
 

2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2200,0 
Обласний бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 

Місцевий бюджет (кошти по спеціальному 
фонду від повернення раніше виданих 

кредитів) : 
300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0 

кошти не бюджетних джерел - - - - - - 
інші - - - - - - 

 
 
Секретар міської ради   Яна ЧУБИРКО 
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Додаток 2  
до програми «Власний дім»  
Мукачівської міської територіальної   
громади на 2021-2025 роки 
_____________ № ______ 

 
Перелік заходів і завдань програми «Власний дім» Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

№ п/п Назва напряму 
діяльності  

Перелік заходів 
програми 

 
 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці 

Джерела 
фінансуван

ня 

Обсяги фінансування  
(вартість), тис.грн., у тому числі: 

Очікуваний 
результат 

2021 2022 2023 2024 2025  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Надання 
пільгових 
кредитів для: 

1) Будівництва нового 
житлового будинку; 
2) добудови, 
реконструкції, 
капітального ремонту 
житла; 
3) придбання готового 
або незавершеного 
будівництва житла 
(будинку або квартири); 
4) будівництва 
інженерних мереж 
(газопостачання,  
водопостачання, 
водовідведення, 
електрозабезпечення, 
опалення: в тому числі 
встановлення 
твердопаливного котла, 

2021-2025 
роки 

Обласний 
фонд 

інвестування 
об’єктів 

соціальної 
сфери та 

промисловості 
 

Управління 
міського 

господарства   
Мукачівської 
міської ради 

Обласний 
бюджет 

 
 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Надання 
пільгових 
кредитів 

мешканцям 
Мукачівської 

територіальної 
громади для 
створення та  
покращення 

умов 
проживання на 
загальну сум 

2200,0 тис.грн. 
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топки та інше) з 
підключенням їх до 
існуючих комунікацій і 
за їх межами 
(індивідуально); 
5) утеплення фасаду, 
даху, заміну зовнішніх 
дверей та вікон будинку 
або квартири; 
6) ремонту даху із 
заміною покрівлі та 
водостічної системи 
(без заміни будівельних 
конструкцій даху); 
7) встановлення або 
ремонту даху із заміною 
покрівлі, будівельних 
конструкцій та 
водостічної системи. 

Місцевий 
бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

     
 
Секретар міської ради   Яна ЧУБИРКО 
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Додаток 3  
до програми «Власний дім»  
Мукачівської міської територіальної   
громади на 2021-2025 роки 
_____________ № ______ 

 
Інформація про виконання Програми за ____________ 

 
1.   Управління міського господарства Мукачівської міської ради 

 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 
2.   Управління міського господарства Мукачівської міської ради 

 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 
3.   Програма «Власний дім» Мукачівської міської територіальної  громади на 

2021-2025 роки 
 КПКВК  найменування програми 

 
4. Напрями діяльності та заходи програми - фінансова підтримка мешканців Мукачівської міської територіальної громади у 
забезпеченні доступним житлом та покращенні існуючого житла. 

№ 
п/п 
 
 
 
 

Захід 
 
 
 
 

Головний 
виконавець 
 та строк 
виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн.  Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.  Стан виконання 
заходів 
(результативні 
показники 
виконання 
програми) Всього 

У тому числі:  У тому числі: 

Державн
ий  
бюджет 

 
Обласний  
бюджет Місцевий 

 бюджет 

Кошти 
небюджетних 
джерел 

Всього Міський 
бюджет 

 
Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський (міст 
обласного 
підпорядкування
) бюджети 

Кошти 
небюджетних 
джерел 
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5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. грн. 
Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

Усього Загальний фонд Спеціальний 
фонд усього Загальний фонд Спеціальний 

фонд Усього Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

         
 
 
Секретар міської ради                 Яна ЧУБИРКО
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