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РІШ ЕН Н Я
2022

сесія 8 скликання

П ро звіт про виконання Р егіон ал ь н ої к ом п лек сн ої
програм и інвестування ж итлового будівн иц тва у В ін ни цьк ій області
«В ласний д ім » на 2017-2021 роки, затв ер дж ен ої ріш енням 13 сесії обласн ої
Ради 7 скликання 20 грудня 2016 року № 222
(зі зм інам и)

В ідповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону У країни «П ро місцеве
сам оврядування в У країні», враховую чи клопотання обласної держ авної
адм іністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань будівництва,
розвитку н аселених пунктів, транспорту т а з в ’язку і з питань бю дж ету, ф інансів та
обласних програм , обласн а Рада ВИ РІШ И Л А :
1.
Інф орм ацію
управління
розвитку
територій
та
інфраструктури
облдерж адм ін істрації «П ро звіт про виконання Регіональної ком плексної
програми інвестування ж итлового будівництва у В інницькій області «Власний
дім» на 2017-2021 роки, затвердж еної ріш енням 13 сесії обласної Ради 7
скликання 20 грудня 2016 року № 222 (зі зм інам и), взяти до відом а (додаток 1).

2.
К онтроль за виконанням цього ріш ення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань економіки ф інансів та бю дж ету (Я кубович Г.А .) та з
питань будівництва, ком унального майна, транспорту та розвитку інфраструктури
(К овальов А .Є.)

Голова об л а сн о ї Ради

В. С О К О Л О В И Й

Додаток 1
до рішення
сесії
обласної Ради 8 скликання
в ід _________ .№_______
Про звіт про виконання Регіональної комплексної програми інвестування
житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім » на 2017-2021 роки,
затвердж еної рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання
20 грудня 2016 року № 222 (зі змінами)
(далі - Програма)
Інформація про результати

виконання «Регіональної

цільової Програми

інвестування житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 20172020 роки» була надана Вінницькій обласній Раді відповідним звітом (л и с т№ 02-0134/717 від 24.01.2020) Департаментом

агропромислового розвитку, екології та

природних ресурсів обласної державної адміністрації
За період 2020- 2021 років до Комунальної організації «Обласний Фонд
сприяння інвестиціям та будівництву» для отримання кредиту звернулось 156
жителів сільської м іс ц ево сті..
Для забезпечення надання кредитів були залучені кошти
в сумі 17875,9
тис.грн, в т.ч. спеціальний фонд державного бюджету - 5500,0 тис.грн, місцевий
бюджет- 12375,9 тис.грн (загальний фонд обласного бюджету 5849,0 ти с.ф н .
спеціальний фонд обласного бюджету
4234,0
тис.грн та бюджети районів,
територіальні громади - 2292,9 тис. грн).
Впродовж звітного періоду Фондом надано кредити по вищезгаданій Програмі
117 позичальникам (64 позичальника - на добудову та реконструкцію житла, 24
позичальника - на купівлю ж итла та 29 позичальникам - на будівництво житла).
Позичальники, які отримали кредитні ресурси
від Фонду по Програмі
«Власний дім», є працівниками:
- системи охорони здоров'я - 24 особи;
-

-

-

агропромислового комплексу, обслуговуючих галузей - 26 особи:
органів місцевого самоврядування -1 7 осіб;.

-

освітянської сфери, закладів культури та спорту - 28 осіб;
соціальної сфери - 22 особи.

Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених програмою
«Власний дім», було покращено умови проживання 5 сімей учасників АТО на
загальну суму 124,5 тис. гривень.

Начальник управління
розвитку територій та інфраструктури
облдержадміністрації
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