
Робоча група з ҐОБ ЗАКАРПАТСЬКОЇ області

”Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла на селі”

2018-2019 роки



”Надання довгострокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на селі”

Проживають у 

сільській місцевості
۷ Проживають у містах 

обласного значення

збільшення обсягів індивідуального 

житлового будівництва;

поліпшення житлово-побутових умов 

проживання селян шляхом 

облаштування житлових будинків 

інженерними мережами;

розвиток інфраструктури села шляхом 

надання кредитів на розвиток 

особистих селянських господарств, 

сфери послуг туризму (в т.ч. 

сільського, зеленого та ін.)…

₴

19,1 млн грн

ДЛЯ

За два роки послугою скористалось 

0,04% від загальної кількості 

населення області

https://i2.wp.com/zelenasadyba.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/ландшафтний-дизайн-подвіря-фото-18-до-і-після.jpg


У 2018-2019 роках кредити 

отримали 356 жінок (67,3 %)

та 173 чоловіки (32,7%).

290 осіб; 

68%

66 осіб;

64%

136 осіб;

32%

37 осіб; 

36%
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Чоловіки та жінки, які отримали кредити у 2018-2019 

роках

”Надання довгострокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на селі”

Серед отримувачів кредитів  

жінки переважають у 2,1 раза!*

* Такі ґендерні розриви пояснюються тим, що серед мешканців 

сіл, селищ області офіційно працевлаштовані (а це  одна з умов 

отримання кредиту), переважно, жінки. Чоловіки працюють часто 

за кордоном.



”Надання довгострокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на селі”

Вікова категорія чоловіків і жінок, які отримали кредити у 2018-2019 роках

55 осіб

41 особа

200 осіб

92 особи

101 особа

40 осіб
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жінки чоловіки

18,1%

55,2%

26,7%

Найбільше кредитів 

(38,0%) отримали жінки  

віком 35-55 р.



24

120

59

18

52

22

31

80

42

23

40

18

0

50

100

150

200

250

жінки чоловіки жінки чоловіки

2018 2019

Молоді сімї (18-35 р.) Середнього віку (36-55) Передпенсійного та пенсійного віку (56 і вище)

Жінки і чоловіки, які отримали кредити у 2018-2019 роках, осіб

Не виявлено 

дискримінації за 

статевою чи віковою 

ознакою. Право 

отримати кредит 

реалізовували чоловіки 

і жінки при 

дотриманні умов, 

визначених Правилами 

надання відповідних 

кредитів.



Жінки і чоловіки, які отримали кредити у 2018-2019 роках, осіб
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До 100 тис. грн. До 200 тис. грн. До 300 тис. грн.

55,6% осіб отримали 

кредити обсягом до 100,0 

тис.грн, з них: 75,2 % -

жінки, 24,8% - чоловіки; 

37,0% осіб отримали 

кредити обсягом від 

100,0 тис.грн до 200,0 

тис.грн, з них: 59,2 % -

жінки, 40,8% -

чоловіки; 

7,4% осіб отримали 

кредити обсягом від 

200,0 тис.грн до 300,0 

тис.грн, з них: 48,7 % -

жінки,  51,3% -

чоловіки. 

Серед осіб, які 

отримали 

кредити 

обсягом від 

200,0 тис.грн до 

300,0 тис.грн, 

переважають 

чоловіки. 



”Надання довгострокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на селі”

Отримали безвідсотковий кредит54 жінки 42 чоловіка

1 чоловікДостроково повернули кредит2 жінки

Передано справи до суду через 

несплату боргу 5 чоловіків



Інформація про бюджетну програму

Назва бюджетної програми Рік Виконавець

Кількість 

наданих 

кредитів

Джерело 

фінансу-

вання

Обсяг наданих кредитів 

(тис.грн.)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам 

житла на селі

2018

Департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації

обласний 
бюджет 

Обласний фонд інвестування об’єктів соціальної 

сфери та промисловості 295 5 100,0 2 949,1

2019

Департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації

обласний 
бюджет 

Обласний фонд інвестування об’єктів соціальної 

сфери та промисловості 234 6 400,0 4 672,8

2018, 

2019

Департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації

обласний 
бюджет

Обласний фонд інвестування об’єктів соціальної 

сфери та промисловості 529 11 500,0 7 621,9



Пропозиції за результатами ґендерного аналізу бюджетної 
програми

1. Внести зміни до:

-Указу Президента України від 27.03.1998 р. №222 «Про заходи щодо 

підтримки  індивідуального житлового будівництва на селі»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 р. №1597 «Про 

затверджених Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним 

забудовникам житла на селі» В назві та змісті цих нормативних актів 

виключити слова, що вказують на адміністративно-територіальну 

складову надання кредитів. 

В назві та змісті цих 

нормативних актів 

виключити слова, що 

вказують на 

адміністративно-

територіальну складову 

при наданні кредитів. 

Наказу МФУ від 10.09.2015 р. № 765 “Про затвердження Примірного 

переліку результативних показників бюджетних програм для 

місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх 

місцевих бюджетів”.

Щодо визначення 

мети, завдань, 

примірних 

результативних 

показників 

бюджетної 

програми



Пропозиції за результатами ґендерного аналізу бюджетної 
програми

2. У паспорті бюджетної програми і у звіті про виконання бюджетної програми  

показник:

- продукту „кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати 

кредитування у  ... році” змінити на „ кількість осіб, з якими укладено договори, за 

якими планується здійснювати кредитування, всього, з них жінки”;

- ефективності „середня сума кредиту, який наданий одному сільському, 

міському забудовнику”  доповнити графою, з „них жінкам”

3.   З метою забезпечення рівного доступу до отримання послуги кредитування 

необхідно посилити роботу районних комісій при райдержадміністраціях щодо 

інформаційної кампанії серед населення про наявність такої послуги як пільгове 

кредитування. 


