
УКРАЇНА
Вінницька обласна державна адміністрація | 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ, І 
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ |

вул. Соборна. 15-а. м. Вінниця, 21100 Тел. (0432) 67-08-20. факс 67-08-39 
email: upr_agro@vin.gon.ua Код ЄДРПОУ 41450233

02-01 -34/
На № _____ від

На виконання рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 

вересня 2017 року № 469 «Про внесення змін та доповнень до і Порядку 

формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних програм,
■:

затвердженого рішенням 5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 

2006 року № 145» Департамент агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації надає звіти по програмам:

1. Обласна програма розвитку лісового і мисливського господарства в

лісах, які надані в постійне користування ВОКСЛП «Вінобл|агроліс»,
І

підвищення лісистості та озеленення населених пунктів області та
і
|

використання об'єктів тваринного світу у культурно-освітніх та

виховних цілях на 2017-2021 роки»:
і

2. Регіонально цільова програма будівництва(придбання) доступного 

житла у Вінницькій області на 2010-2017 роки (продовжено' до 2020
'ґ'Г'ТГуЛ'

3. Регіональна комплексна програма інвестування житлового 

будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2017-2020 роки;

mailto:upr_agro@vin.gon.ua


4. Програма розвитку особистих селянських, фермерських 

господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020

роки».

5. Регіональна програма використання коштів на освоєння земель для 

сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення

відповідних угідь і охорони земель, проведення нормативної грошової
І

оцінки землі, інвентаризації земель у Вінницькій області на 2016 - 2020

роки.

6. Програма збереження та відтворення родючості грантів земель 

державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки.



Інформація про виконання програм за 2019 рік

Департамент агропромислового розвитку, екології та  п р и р о д н и х  ресурсів Вінницької ОДА
найменування головного розпорядника коштів прграми

Комунальна організація "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву" 
найменування відповідального виконавця програми

Регіональна комплексна програма інвестування житлового будівництва у Вінницькій області "Власний дім на 2017-2020 роки 
рішення 13 сесії Обласної ради 7 скликання від 20.12.2016р. № 222
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

Досягнений результат

Надання довгострокових 
пільгових кредитів

Укладено 80 кредитних угод на 
будівництво, добудову та 
реконструкцію, придбання 
житла; укладено 0 угод на 
інженерні мережі

Надання довгострокових 
пільгових кредитів

Укладено 82 кредитну угоду на 
будівництво, добудову та реконструкцію, 
придбання житла

" - ' ' ■ ' •

2. Аналіз використання показників та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п Показник
Одиниця
виміру

Джерело інформації
Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою (%)

1 2 3 4 5 6 7
1. Показник продукту
1.1 Будівництво, добудова та 
реконструкція житла

буд. дані бухобліку 91 69 76

тис. кв м дані бухобліку 7,3 5,77 79



1.2 Придбання житла

1.3 Інженерні иережі: 
газифікація садиб 

- водопостачання

буд.
тис. кв м

садиб

садиб

дані бухобліку

дані бухобліку

дані бухобліку

дані бухобліку

21

1,57

103

347

23

1,61 ■ ;
110

103

_ _

-
...........2. Показник ефективності

3.082.1 Вартість кв.м. забудованого житла тис. грн. дані бухобліку ЗД
1 ц с

'

99

2.2 Вартість кв.м. добудови, реконструкції 
житла

тис. грн. дані бухобліку 1,9

2,52.3 Вартість кв.м. придбаного житла тис. грн. дані бухобліку 2,2
■ /■ ...

- "  ■______
114 _

2.4 Приєднання одного будинку до 
інженерних мереж

тис. грн. дані бухобліку 10,2

“ Г
3. Показник якості __________
3.1 Ввід в експлуатацію житлових будинків буд. дані бухобліку 81 73______ 90

ТИС. кв м дані бухобліку 6,5 5,04 78

3.2 Ввід в експлуатацію мереж: 
- водопостачання 
газопостачання

км дані бухобліку Г

3.3 Поліпшення житлових умов
КІЛЬКІСТЬ

сімей
дані бухобліку 562

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

Відсутність фінансування із 
заг.фонду Держ.б.- 
5700, Отис. 
Недофінансування 
програми-субвенція із



Фінансування обласних програм
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Регіональна 
комплексна 
програма 
інвестування 
житлового 
будівництва у 
Вінницькій області 
"Власний дім" на 
2017-2020 роки
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- 2600,0 13731,6 3150,0 2600,0 13731,6 3150,0 2600,0 13731,6 3150,0

Надання
державного
пільгового
довгострокового
кредиту
індивідуальним
сільським
забудовникам

Ш іі

13900,0 2600,0 13731,6 3150 2600,0 2600,0 13731,6 3150,0

Всього 8400,0 13900,0 4500,0 2600,0 13731,6 3150,0 2600,0 13731,6 3150,0

Уповноважена особа головного 

розпорядника бюджетних коштів

Керіник фінансової служби

Уповноважена особа відповідального 

виконавця програми

Ткачук М.Ф.
(приізвище та ініціали)

Павлишен B.C.
(приізвище та ініціали)

Бабошин В.О.
(приізвище та ініціали)


