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Вінницька Обласна Рада

Щодо надання звітів
за 2017 рік

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та
інфраструктури облдержадміністрації надає звіти за 2017 рік за визначеними
формами.

Сергій ВОЛКОВ

Вик. Н.А. Іванкова

56-05-08

Додаток №2 до рішення 24 сесії
Обласної Ради 7 скликання
від «28» вересня 2017 року №469

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017 РІК

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», затверджена рішенням сесії Вінницької обласної Ради від 14 липня 2015 року №928 (зі
змінами)
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. Виконання заходів і завдань Програми
тис, гри.
№
з/п
1

Фактично проведені заходи

Заплановані заходи
Назва, зміст заходу/напрям діяльності
Завдання 1: Реалізація заходів з
енергозбереження
Усього

Запланований
результат
3000,00
3000,000

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

Назва, зміст заходу/ напрям діяльності
Завдання 1: Реалізація заходів з
енергозбереження
Усього

Досягнуті
результати
2877,6676
2877,6676

№
з/п
1
1
1.1
2.
2.1
2.2

Рівень виконання до
затвердженого
програмою (%)
2
7
3
5
4
6
Завдання 1: Поточний дрібний ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
Показник

затрат
Обсяг видатків, спрямованих на відшкодування
відсоткової ставки за кредитами на заходи з
енергозбереження
продукту
Кількість укладених кредитних договорів по
заходах з енергозбереження
Кількість договорів, які заплановано укласти по
заходах з енергозбереження

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Затверджено
програмою

Виконано

тис. грн.

Кошторис, звіт за
2017 рік

3000,00

2877,6676

95,9

4665

3871

83,0

4700

3747

79,7

од.
од.

Довідкова інформація,
надана банками
Програма, довідкова
інформація, надана
банками

3.

ефективності
Середній обсяг відшкодування відсотків в
3.1 розрахунку на один кредитний договір, який
133,3
тис. грн.
0,8
Розрахункові дані
0,6
заплановано укласти
4.
якості
Темп зростання кількості запланованих
4.1
кредитних договорів порівняно із попереднім
-25,0
-3,2
%
Розрахункові дані
+0,8
роком (до укладених кредитних договорів)
Оскільки реєстри позичальників за грудень 2017 року будуть надані у січні 2018 року, виник залишок невикористаних
Пояснення щодо розбіжностей
коштів обласного бюджету, що зумовлює відхилення звітного показника затрат від затвердженого. Кількість кредитних
між виконаними показниками і договорів, за якими здійснюється відшкодування відсоткової ставки залежить від обсягів фінансування програми по
тими, що затверджені
наданню «теплих» кредитів з державного бюджету. У зв’язку з обмеженістю коштів державного бюджету на реалізацію
програмою (по кожному
програми, останню призупиняли в червні-жовтні та листопаді-грудні 2017 року. Тому фактична кількість кредитних
показнику)
договорів є меншою за заплановану. Зменшення фактичної кількості кредитних договорів порівняно із запланованою
призвело до незначного збільшення середнього обсягу витрат в розрахунку на один кредитний договір та спадання темпу.

3. Аналітичний описовий звіт щодо:
2.1
2.2
2.3

додаткових заходів, не передбачених програмою;
стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді;
результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів
з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді;
2.4
проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини виникнення
проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення);
2.5
висновки та пропозиції щодо:
- впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону;

-

доцільності продовження виконання програми;
уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців,
строків виконання

Реалізація обласної «Програми енергозбереження для населення та ОСББ Вінницької області на 2015-2019 роки» дає можливість підвищити доступ
до кредитних ресурсів для жителів області, отриманих на реалізацію заходів з енергозбереження.
Так, починаючи з 2015 року в рамках програми «теплих» кредитів населенням та ОСББ залучено понад 255,1 млн грн, що в свою чергу, активізує
ринок надання послуг, в тому числі виконання монтажних та будівельних робіт, збільшує товарообіг енергозберігаючих матеріалів та обладнання на
території області.
Водночас, протягом 2017 року у порівнянні із 2014 роком, населенням регіону скорочено споживання природного газу на 17% або на 103,5 млн
м.куб., що, в тому числі, стало можливим завдяки реалізації енергоефективних заходів в рамках державної та обласної програм енергозбереження.
Окрім того, можливість комплексної термомодернізації житлових будівель із наданням фінансової підтримки з державного та обласного бюджету є
додатковим стимулом для населення до створення у власних будинках ОСББ.
Таким чином, «Програма енергозбереження для населення та ОСББ Вінницької області на 2015-2019 роки» є ефективною та потребує подальшого
виконання відповідно до «Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки» затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року (зі
змінами), а також операційної цілі 2.4 «Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та використання альтернативних і відновлюваних
джерел енергії» «Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року».

4. До звіту також необхідно додати всі продукти (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої
продукції), виготовлені в рамках Програми та фото звіт.

Директор Департаменту

С.А. Волков
(Прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

С.О. Оверчук___
(Прізвище та ініціали)

\

2
3
4

1
Програма енергозбереження для населення та
об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015-2019
роки», затверджена рішенням сесії Вінницької
обласної Ради від 14 липня 2015 року №928 (зі
змінами)

Всього

Директор Департаменту

Головний бухгалтер
3 000,0
3 000,0

обласного бюджету

3 000,0
3 000,0 /
2 877,6676
2 877,6676

(Прізвище та ініціали)

Волков С.А.

(Прізвище та ініціали)

Оверчук С.О.

16

2 877,6676
2 877,6676

обласного бюджету

14

0,0

,
23
24

122,3324
122,3324

25
26
небюджетних джерел

22

інших місцевих
бюджетів

21
обласного бюджету

20
державного бюджету

19
небюджетних джерел

17

інших місцевих
бюджетів

18
обласного бюджету

15
державного бюджету

14
інших місцевих
бюджетів
небюджетних джерел

13
державного бюджету

12
небюджетних джерел

11

інших місцевих
бюджетів

10
обласного бюджету

обласного бюджету

9
державного бюджету

8
небюджетних джерел

7

інших місцевих
бюджетів

6
державного бюджету

5
небюджетних джерел

бн-ніж етігі

інших місцевих

1

державного бюджету

Пояснення щодо
розбіжностей та
відхилень

Залишок
невикористаних
асигнувань

Кредиторська
заборгованість у
звітному році

Касові видатки у
звітному році

Фактично
профінансовано у
звітному році

Обсяг коштів,
передбачений на
фінансування
заходів у
відповідному
джерелі на 2017 рік з
урахуванням змін

Обсяг коштів,
передбачений на
фінансування заходу
згідно програми

Додаток №2 до рішення 24 сесії
Обласної Ради 7 скликання
від «28» вересня 2017 року №469

Фінансування обласних програм
тис, грн.

27

Оскільки реєстри
позичальників за
грудень 2017 року
будуть надані у
січні 2018 року,
виник залишок
невикористаних
асигнувань

