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Голові ПОСТІЙНОЇ комісії
Вінницької обласної Ради
з питань бюджету, фінансів
та обласних програм
Мазуру Г.Ф.

Шановний Геннадію Федоровичу!
На Ваш лист від 25 травня 2018 року №01/36 щодо подання головними
розпорядниками коштів звітів по обласних програмах за визначеними формами
відповідно до рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року
№469 «Про внесення змін та доповнень до Порядку формування, фінансування і
моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого
рішенням 5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 2006 року №145,
надаємо відповідну інформацію згідно доведених форм.
Додаток н а __аркушах.

Заступник директора
Департаменту

Тетяна БУРКОВСЬКА

ПОГОДЖЕНО:
Заступник
голови обласн
державної адміні

Франчук Ю. І.

513442

Василь БРОВАРНИК

Додаток 2 до рішення 24 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 28 вересня 2017 року № 469
Додаток № 5 до Порядку формування,
фінансування і моніторингу виконання
регіональних (комплексних) програм

ІН Ф О РМ А Ц ІЯ ПРО ВИ КО Н А Н Н Я ПРОГРАМ И ЗА 2018 пік

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів програми)

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця програми)

«Програма енергозбереження для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області
на 2015-2019 роки», рішення 39 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради від 14 липня 2015 року №928
(найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження)

1.

Виконання заходів і завдань Програми
Заплановані заходи

№
з/п

Назва, зміст за ходу/на прям
діяльності

Запланований результат

Фактично проведені заходи
Назва, зміст заходу/
напрям діяльності

Досягнуті результати

Компенсація відсоткової
ставки 8% річних по кредитам
на заходи з енергозбереження
та придбання котлів на
альтернативному виді палива
для населення та ОСББ

Компенсація
відсоткової ставки 8%
річних по кредитам на
заходи з
енергозбереження та
придбання котлів на
альтернативному виді
палива для населення
та ОСББ

4 600 осіб

2948

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№
з/п
/

Показник
2
1 .Показники продукту

Кількість договорів, які заплановано
укласти по заходах з
енергозбереження

2.Показники ефективності

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
програмою (%)

3

4

5

6

7

4 600
(кількість осіб за
2018 рік)

2948
(кількість осіб,
по яким
здійснювалось
відшкодування
за2018 р і к )

64,09 %

осіб

звіти банківських
установ

Фактичне споживання природного
газу населенням

Пояснення
виконаними
затверджені
показнику)

тис. м~

Оперативні дані
ПАТ
«Вінницягаз»

470 202,27(фактич
558100,3
(споживання за 2018
не споживання
рік)
2018 рік)

84,25 %

У 2018 році Програмою передбачено 4600 позичальників, на погашення 8% ставки за користування
кредитними ресурсами яких виділено компенсацію з обласного бюджету.
Разом з тим, цьогоріч у квітні на урядову програму «теплих кредитів» було виділено 400 млн. грн. з
державного бюджету, з яких - 190 млн грн. - на відшкодування для ОСББ. Водночас, наприкінці
серпня 2018 року всі виділені з державного бюджету на 2018 рік кошти на «теплі» кредити були
використані. Тому програма «теплих» кредитів тимчасово призупинилась.
Разом з тим, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів щодо ефективності використання енергетичних ресурсів та
щодо розбіжностей
між енергозбереження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р.
показниками і тими, що N91056, не передбачено відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання
програмою
(по
кожному енергоефективного обладнання і матеріалів, для окремих квартир у багатоповерхових житлових
будинках. Натомість передбачено стимулювання об'єднань співвласників багатоповерхових будинків,
житлово-будинкових кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом
відшкодування 40% суми кредиту (70% - для отримувачів субсидій) не більш як 14 000 гривень у
розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку. Тому у поточному році мешканці
багатоквартирних будинків мали можливість отримати «теплі кредити» лише у складі ОСББ.
Відповідно загальна кількість позичальників зменшилась.
Разом з тим, у порівнянні з 2017 роком населення скоротило споживання природного газу на
6,5 %, або на 31,4 млн.м куб.

2962

2962

оо

2962

2962

Всього

3500

Компенсація
відсоткової
ставки 8 % річних
по кредитам на
заходи з
енергозбереження
та придбання
котлів на
альтернативному
виді палива

3500

Назва програми
6
7

державного бюджету

10
11

державного бюджету

14
15

державного бюджету

18
19

державного бюджету

21
22
23

не бюджетних джерел
державного бюджету

20

інших місцевих оюджетів

обласного бюджету

17

не бюджетних джерел

16

інших місцевих бюджетів

обласного бюджету7

13

не бюджетних джерел

12

інших місцевих бюджетів

обласного бюджету

9

не бюджетних джерел

8

інших місцевих бюджетів

обласного бюджету

5

не бюджетних джерел

4

інших місцевих бюджетів

обласного бюджету

3

23400

2

23400

1

державного бюджету

1

оо

т

СП

25
26

не бюджетних джерел

24

інших місцевих бюджетів

обласного бюджету

Пояснення шодо
розбіжностей та
відхилень

Залиш ок
невикористаних
асигнувань

Кредиторська
заборгованість у
звітному році

Касові видатки у
звітному році
(тис.грн)

Фактично
профінансовано у
звітному році
(тис.грн)

Обсяг коштів,
передбачений на
фінансування заходів у
відповідному джерелі
на рік з урахуванням
змін
(тис.грн)

Обсяг коштів,
передбачений на
фінансування заходу
згідно програми
(тис.грн)

Додаток 3 до рішення 24 сесії
обласної Ради 7 скликинпя
від 28 вересня 2017 року №469

Фінансування обласних програм

27

«Програма енергозбережіення для населення та об’єднань співвласників і>агаігокв.арти рН№^буд инкі в (О!СББ)
Вінницької області на 201 5-2С119 роки»

