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УКРАЇНА  
ВІН Н И Ц ЬКА О БЛАС Н А РАДА

РІШ ЕННЯ

2022 сесія 8 скликання

Про звіт про виконання Регіональної цільової 
програми будівництва (придбання) доступного ж итла у Вінницькій області на 

2010-2017 роки (продовж еної на 2018-2021 роки), затвердж еної ріш енням 31 
сесії обласної Ради 5 скликання 25 ж овтня 2010 року №  1071

(зі змінами).

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної держ авної 
адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань будівництва, 
розвитку населених пунктів, транспорту та зв ’язку і з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм, обласна Рада ВИРІШ ИЛА:

1. Інформацію  управління розвитку територій та інфраструктури 
облдерж адміністрації «Про звіт про виконання Регіональної цільової програми 
будівництва (придбання) доступного житла у Вінницькій області на 2010 -  2017 
роки, (продовж еної на 2018 -  2021 роки), затвердж еної ріш енням 31 сесії обласної 
Ради 5 скликання від 25 жовтня 2010 року №  1071, взяти до відома (додаток 1).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань економіки фінансів та бю джету (Якубович Г.А.) та з 
питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури 
(Ковальов А.Є.)

Голова обласної Ради В. СОКО ЛО ВИ Й



Додаток 1
до рішення  сесії
обласної Ради 8 скликання 
в ід __________ №________

Про звіт про виконання Регіональної цільової 
програми будівництва (придбання) доступного житла у Вінницькій області на 

2010-2017 роки (продовженої на 2018-2021 роки), затвердженої рішенням  
31 сесії обласної Ради 5 скликання 25 жовтня 2010 року № 1071 (зі змінами)

(далі -  Програма)

Інформація про результати виконання Регіональної цільової програми 
будівництва (придбання) доступного житла у Вінницькій області на 2010-2017 роки 
(продовженої на 2018-2021 роки) надана у відповідному звіті (додаток 14 до 
рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року №  978).

Протягом 2021 року до Комунальної організації «Обласний Фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву» з питань отримання кредиту звернулось 22 жителя 
області.

Для забезпечення надання кредитів були залучені кошти в сумі 2538,9 тис.грн 
( обласний бюджет - 2500,0 тис.грн; бюджети територіальних громад - 38,9 тис.грн).

Впродовж звітного періоду Фондом надано кредити 9 позичальникам, які є 
працівниками медичної галузі та галузі освіти (2 особи), держслужбовцями (6 осіб). 

Кредитні ресурси були спрямовані на будівництво 24 будинків, а саме:
- ж итловий будинок в с.Агрономічне, вул. Мічуріна,12 Вінницький 

/?шод(спрямовано коштів 300 тис грн. з обласного бюджету);
- багатоквартирні ж итлові будинки на масиві «Академічний», м. Віннищ  

(спрямовано коштів 600,0 тис грн. з обласного бюджету);
- ж итловий комплекс по вул. А.Янгеля, м  Вінниця 

(спрямовано коштів 300,0 тис грн. з обласного бюджету);
- багатоквартирний ж итловий будинок по вул. А.Бортняка в м. Вінниця 

(спрямовано коштів 300 тис грн. з обласного бюджету);
- багатоквартирний ж итловий будинок по вул. Київська в смт Стрижавка 

Вінницького району  (спрямовано коштів 700 тис грн. з обласного бюджету);
- 8 квартирний ж итловий будинок 6 м. Погребище, вул. Вінницька 

(спрямовано коштів: 38,9 тис.грн з бюджету громади); 
багатоквартирний ж итловий будинок по вул. бОО-річчя в м. Вінниця 
(спрямовано коштів 300 тис грн. з обласного бюджету).

Начальник управління 
розвитку територій та інфраструктури 
облдержадміністрації У  Марія ЗОНОВА


