«ВЛАСНИЙ ДІМ»
З метою поліпшення ситуації щодо забеспечення, будівництва,
реконструкції, придбання житла для працівників села та його газифікації в
районі реалізується районна програма підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі «Власний дім» на 2011 – 2015 роки, яка затверджена
рішенням районної ради від 20 травня 2011 року № 71.
Зазначена програма передбачає надання державних пільгових кредитів
працівникам соціальної сфери села, сільськогосподарських формувань та
обслуговуючих галузей із залученням для цих цілей коштів державного та
місцевих бюджетів усіх рівнів. Впровадження програмних заходів в районах
дозволить на місцевому рівні вирішувати проблемні питання, пов’язані з
кадровим забезпеченням закладів соціально – культурної сфери у сільській
місцевості, зокрема через забезпечення житлом працівників ФАПів,
навчальних закладів та закладів культури.
Довідки за телефонами (022) 22-15-61 або 2-18-60

Перелік документів на отримання кредиту
на будівництво, добудову, реконструкцію
житлового будинку
1. Заява на ім'я голови обласного фонду.
2. Заява на перерахування коштів на особовий рахунок Позичальника.
Ощадбанк.
3. Копія паспортів та ідентифікаційних номерів ДПІ Позичальника та
дружини (чоловіка).
4. Клопотання органів місцевого самоврядування про надання кредиту (з
сільської ради та райдержадміністрації).
5. Довідка про склад сім'ї та місце проживання.
6. Довідка з місця роботи Позичальника та членів сім'ї із зазначенням
доходу за останні 12 місяців. Завірена копія трудової книжки.
7. Довідка з селищної ради про наявність (відсутність) земельної ділянки
(паю), її розмір.
8. Довідка з селищної ради про наявність (відсутність) підсобного
господарства.
9. Довідка з бюро технічної інвентаризації про наявність (відсутність)
приватного житла в Кіровоградській області.
10. Декларація про одержані річні доходи, засвідчена місцевою
податковою інспекцією (для осіб, що займаються підприємницькою
діяльністю).
11. Акт про відведення земельної ділянки, або державний акт на право
приватної власності на землю.

12. Витяг з рішення органу місцевого самоврядування про надання
дозволу на забудову.
13. Будівельний (технічний) паспорт.
14. Проектно-кошторисна документація на спорудження, добудову або
реконструкцію житлового будинку з надвірними підсобними
приміщеннями, газифікацію житлового будинку, погоджена з
районним архітектором.
15. Дефектний акт (на добудову, реконструкцію).

Перелік документів на отримання кредиту
на проведення газо-водо-електромереж
1. Заява на ім'я голови обласного фонду.
2. Заява на перерахування коштів на особовий рахунок Позичальника.
Ощадбанк.
3. Копія паспортів та ідентифікаційних номерів ДПІ Позичальника та
дружини (чоловіка).
4. Клопотання органів місцевого самоврядування про надання кредиту (з
селищної ради та райдержадміністрації).
5. Довідка про склад сім'ї та місце проживання.
6. Довідка з місця роботи Позичальника та членів сім'ї із зазначенням
доходу за останні 12 місяців. Завірена копія трудової книжки.
7. Довідка з селищної ради про наявність (відсутність) земельної ділянки
(паю), її розмір.
8. Довідка з селищної ради про наявність (відсутність) підсобного
господарства.
9. Довідка з бюро технічної інвентаризації про наявність (відсутність)
приватного житла.
10. Декларація про одержані річні доходи, засвідчена місцевою
податковою інспекцією (для осіб, що займаються підприємницькою
діяльністю).
11. Витяг з рішення органа місцевого самоврядування про надання
дозволу на газифікацію.
12. Проектно-кошторисна документація на газифікацію житлового
будинку, погоджену з районним архітектором. АВК-3. Копія ліцензії
підприємства.

