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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ЕНЕРГЕТИКИ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
21100, м. Вінниця, вул. В.Порика, 29, тел. 43-74-08; факс: 43-94-35 

Е-гпаіІ: depJkg@vin.gov.ua
Код ЄДРПОУ 38986709

ҐМ'. 02 ■ № £>■/- го- 05 і  93 • • с« •• • •••Голові постійної комісії 
Вінницької обласної Ради 
з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм 
Мазуру Г.Ф.

на№ від.

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 Василь БРОВАРНИК

Франчук Ю. І. 
513442

mailto:depJkg@vin.gov.ua


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

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2018 року

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)

«Комплексна регіональна програма пільгового довготермінового кредитування громадян, які погребують поліпшення житлових умов у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки», рішення 24 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 28 вересня 2017 року №465

(найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження)

1. Виконання заходів і завдань Програми

№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/ 

напрям діяльності
Досягнуті результати

Збудовано або придбано 
житлових приміщень 

(квартир) та індивідуальних 
будинків

49

Збудовано або 
придбано житлових 

приміщень (квартир) та 
індивідуальних 

будинків

5



2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№
з/п Показник Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою (%)

/ 2 3 4 5 6 7
1 .Показники продукту

Збудовано кв. метрів М 2

Вінницьке
регіональне
управління
Державної

спеціалізованої
фінансової

(3063 м2 2018 рік)
( 215.10 за IV 
квартал 2018 

року)
7.022%

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою (по кожному 
показнику)

Оскільки за 2018 рік було освоєно 1769,65709 тис. грн., тому рівень виконання складає 
7,022%
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державного бюджету (*>

Обсяг коштів, 
передбачений на 

фінансування заходу 
згідно програми

6978,
487 обласного бюджету

27 
913, 

950 інших місцевих бюджетів 'М

3489,
244 не бюджетних джерел

■ державного бюджету о

Обсяг коштів, 
передбачений на 

фінансування заходів у 
відповідному джерелі на 
рік з урахуванням змін

1919,85374

обласного бюджету

ж

• інших місцевих бюджетів

• не бюджетних джерел о

■ державного бюджету -

Ф актично 
профінансовано у 

звітному році

1 
769,65709

обласного бюджету

N»

• інших місцевих бюджетів Ut

624,565

не бюджетних джерел

• державного бюджету VI

Касові видатки у 
звітному роні

1 
769,657

обласного бюджету

■ інших місцевих бюджетів -J

624,565

не бюджетних джерел ж

■ державного бюджету 45

Кредиторська 
заборгованість у звітному 

році

■
обласного бюджету

юо

• інших місцевих бюджетів W

' не бюджетних джерел юк»

• державного бюджету N»U)

Залишок
невикористаних

асигнувань

150,19665

обласного бюджету

N»■U

1 інших місцевих бюджетів N»V»

1 не бюджетних джерел N»
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