
№ 

з/п

Пріоритетні 

завдання
Зміст заходів

Термін 

виконан

ня

Виконавці

Орієнтовн

ий обсяг 

фінасуван

ня 

відповідно 

до 

програми, 

тис.грн.

Річний 

обсяг 

фінансуван

ня, тис.грн.

Фактично 

профінансо

вано у 

звітному 

періоді, 

тис.грн.

Відсоток 

виконання 

заходу, %

1 Актуалізувати 

рейтинг 

кандидатів на 

отримання 

пільгового 

довготермінового 

кредиту на 

будівництво 

(реконструкцію) 

та придбання 

житла у м. 

Житомирі

1.1. Ведення та оновлення 

єдиної бази даних молодих 

сімей та одиноких молодих 

громадян, які зареєстровані 

та перебувають в рейтингу 

на отримання пільгового 

довготермінового кредиту 

на будівництво 

(реконструкцію) та 

придбання житла у м. 

Житомирі

2018-

2022

Житомирське 

регіональне 

управління 

Держмолодь

житла

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

Не потребує 

фінансуванн

я 

Не потребує 

фінансуванн

я 

- - На базі Житомирського РУ постійно 

ведеться оновлення єдиної бази даних 

молодих сімей та одиноких молодих 

громадян, які зареєстровані та перебувають 

в рейтингу на отримання пільгового 

довготермінового кредиту на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла у м. 

Житомирі.                  - За результатами 

2019 року в рейтингу на отримання 

пільгового довготермінового кредиту на 

будівництво (реконструкцію) та придбання 

житла у м. Житомирі станом на 

01.01.2020р.перебуває 122 сім'ї та 

одиноких молодих громадян. 

- Всього у 2019 році було зареєстровано та 

внесено в рейтинг 23 нові анкети 

кандидатів.  

Термін реалізації Програми 2018-2022 роки

1. Виконання заходів Програми

назва міської цільової програми

за 2019 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 18.12.2017 року № 875

Інформація про виконання або причини 

невиконання заходу

                        Додаток до листа

Звіт

про результат виконання 

Міської програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Житомирі на 2018-2022 роки

 

Відповідальний виконавець Програми Управління у справах сім’ї,  молоді та спорту міської ради 



2.1. Надання пільгових 

довготермінових кредитів 

молодим сім’ям та 

одиноким молодим 

громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та 

придбання житла.

Загальний фонд бюджету 

міста Житомира

3962,3 2188,68 2188,68 56

Спеціальний фонд бюджету 

міста Житомира

302,83 302,83 214,23 71

2.2.  Витрати, пов’язані з 

наданням та 

обслуговуванням кредитів

237,7 149,49 144,17 61

3.1 Прийняття участі 

спеціалістів 

Житомирського 

регіонального управління 

Держмолодьжитла в  

проведенні семінарів, 

засідань, навчань, "круглих 

столів", конференцій для 

популяризації питань 

реалізації молодіжної 

житлової політики

2018-

2022

Житомирське 

регіональне 

управління 

Держмолодь

житла

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

Не потребує 

фінансуванн

я 

Не потребує 

фінансуванн

я 

-

За рахунок коштів  бюджету м. Житомира 

протягом 2019 року було надано 5 

пільгових кредитів на житло:

-  в  лютому місяці - на 2-х кімнатну 

квартиру  молодій сім’ї -  одинокій мамі з 

дитиною;                                                                   

- у травні місяці – на 1-но кімнатну 

квартиру загальною площею 39,73 м. кв. 

молодому спеціалісту;

- у червні місяці - на 2-х кімнатну квартиру 

загальною площею 66,29 м. кв. молодій 

сім’ї з двома дітьми; та на 1-но кімнатну 

квартиру загальною площею 40,83 м. кв. 

молодій сім’ї  матері-одиначці.                                            

- у листопаді - на 1-но кімнатну квартиру 

загальною площею 38,11 м. кв. молодому 

спеціалісту3 Підвищити 

обізнаність 

громадян про 

можливі та  діючі 

механізми 

отримання 

пільгових 

довготермінових 

кредитів 

молодим сім’ям 

та одиноким 

молодим 

громадянам на 

будівництво, 

(реконструкцію) 

та придбання 

житла

- Щоденно на базі Житомирського 

регіонального управління 

Держмолодьжитла проводяться 

консультації щодо можливості отримання 

пільгових довготермінових кредитів 

молодим сім'ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла.

- Станом на 1 січня 2020 року на 

консультацію до Житомирського 

регіонального управління 

Держмолодьжитла звернулося 383 

громадян.                                                                   

-З метою популяризації питань реалізації 

молодіжної житлової політики - 21.07.19р. 

виступ на місцевому телебаченні телеканал 

СК-1, програма на тему: «Житло для 

молоді»

- Актуальна інформація про умови 

Програми, забудовників, важливі події у 

сфері молодіжного житлового 

кредитування та ін. постійно розміщується 

на сайті Житомирського РУ 

Держмолодьжитла (https://www.zht.molod-

kredit.gov.ua), сайтах міської ради та ОДА, 

та інших ЗМІ, наприклад  вебресурсі 

Житомир- інфо.                                                                

25 листопада 2019 року надано інформацію  

до інтернет-видання Житомир.info (з 

подальшим розміщенням відповідної 

інформації на сайті 

https://www.zhitomir.info).                             

2 Забезпечити 

доступність 

житла для   

молодих сімей та 

одиноких 

молодих 

громадян в м. 

Житомирі.

2018-

2022

Житомирське 

регіональне 

управління 

Держмолодь

житла



3.2 Забезпечення 

інформаційного 

супроводження процесу 

надання пільгових 

довготермінових кредитів 

молодим сім'ям та 

одиноким молодим 

громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та 

придбання житла шляхом 

проведення  інформаційно-

роз'яснювальної роботи  

через надання консультацій,  

розробки, виготовлення 

брошур, буклетів, реклами в 

місцевих ЗМІ.

2018-

2022

Житомирське 

регіональне 

управління 

Держмолодь

житла

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

Не потребує 

фінансуванн

я 

Не потребує 

фінансуванн

я 

-

2. Виконання результативних показників програми (за результатами року)

№ 

з/п

1

2

3

2641,00

5

Фактичні показники площі 

квартир,вартості 1м.кв., 

складу сімї не відповідають 

нормативним, згідно яких 

планується обсяг видатків

Кількість молодих сімей та одиноких 

молодих громадян, яким планується 

надати пільговотй довготерміновий кредит 

на будівництво (реконструкцію) та 

придбання житла

2 547,08

5

Обсяг видатків міського бюджету для 

надання пільгових довготермінових 

кредитів молодим сімям та одиноким 

молодим громадянам та витрат, 

повязаних з наданням та обслуговуванням 

кредитів

Кількість молодих сімей та одиноких 

молодих громадян, які зареєстровані та 

перебувають в рейтингу на отримання 

пільгового довготермінового кредиту в 

Житомирському РУ

122132

кандидати вибувають із 

рейтингу у звязку із 

граничним віком(36 років)

Найменування показника Планове значення 

показника

Фактичне значення 

показника

Причини невиконання Що зроблено для виправлення 

ситуації

3 Підвищити 

обізнаність 

громадян про 

можливі та  діючі 

механізми 

отримання 

пільгових 

довготермінових 

кредитів 

молодим сім’ям 

та одиноким 

молодим 

громадянам на 

будівництво, 

(реконструкцію) 

та придбання 

житла

- Щоденно на базі Житомирського 

регіонального управління 

Держмолодьжитла проводяться 

консультації щодо можливості отримання 

пільгових довготермінових кредитів 

молодим сім'ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла.

- Станом на 1 січня 2020 року на 

консультацію до Житомирського 

регіонального управління 

Держмолодьжитла звернулося 383 

громадян.                                                                   

-З метою популяризації питань реалізації 

молодіжної житлової політики - 21.07.19р. 

виступ на місцевому телебаченні телеканал 

СК-1, програма на тему: «Житло для 

молоді»

- Актуальна інформація про умови 

Програми, забудовників, важливі події у 

сфері молодіжного житлового 

кредитування та ін. постійно розміщується 

на сайті Житомирського РУ 

Держмолодьжитла (https://www.zht.molod-

kredit.gov.ua), сайтах міської ради та ОДА, 

та інших ЗМІ, наприклад  вебресурсі 

Житомир- інфо.                                                                

25 листопада 2019 року надано інформацію  

до інтернет-видання Житомир.info (з 

подальшим розміщенням відповідної 

інформації на сайті 

https://www.zhitomir.info).                             



4

5 4,1%

498,3

3,8%

480,59

Фактичні показники площі 

квартир,вартості 1м.кв., 

складу сімї не відповідають 

нормативним, згідно яких 

планується обсяг видатків

Середні видатки міського бюджету для 

надання пільгового довготермінового 

кредиту на одну сім'ю

Питома вага молодих сімей та одиноких 

молодих громадян, які отримають 

пільговий довготерміновий кредит до 

загальної кількості сімей, які зареєстровані 

та перебувають в рейтингу на отримання 

пільгового довготермінового кредиту в 

Житомирському РУ

Начальник управління у справах сім'ї, молоді 

та спорту міської ради
І.А. Ковальчук


