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На № _______ від_______________

Вінницька обласна Рада

На виконання 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 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 «Віноблагроліс», 

підвищення лісистості та озеленення населених пунктів області та 

використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та 

виховних цілях на 2017-2021 роки»;

2. Регіонально цільова програма будівництва(придбання) доступного 

житла у Вінницькій області на 2010-2017 роки;

3. Регіональна комплексна програма інвестування житлового 

будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2017-2020 роки;
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4. Програма розвитку особистих селянських, фермерських 

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

роки».
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Інформація про виконання програм за 2018 рік

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА
найменування головного розпорядника коштів прграми

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

Регіональна цільова Програма будівництва(придбання) доступного житла у Вінницькій області на 2010-2017 роки 
рішення Зісесії обласної ради 5 скликання від 30.06.2010р. № 1071
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

Будівництво 17 квартир, 
площею 1054 кв.м.

Надання довгострокових 
пільгових кредитів

Побудовано 22 квартир, площею 1100 
кв.м.

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 нового житла

квартири дані бухобліку 90 22 24

тис.кв м дані бухобліку 5,4 ІД 20

тис.грн. дані бухобліку 16000,0 5880,0 37
2. Показник ефективності



2. Показник ефективності
2.1 Вартість кв.м. збудованого житла тис. грн. дані бухобліку . 9,50 5,34 56

3. Показник якості
3.1 Ввід в експлуатацію:
- квартир
- тис.кв.м. житла

кількість дані бухобліку • 98 22 22

кв м дані бухобліку 5,9 1,21 21
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними 
показниками І тими, що затверджені програмою 
(по кожному показнику)

Кількість наданих 
кредитів відповідає 
об"єму фінансування 
із обласного 
бюджету
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