УКРАЇНА
Вінницька обласна державна адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТАГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ,
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
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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;

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 лрграми

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА;
Комунальна організація "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву"
найменування відповідального виконавця програми

Программа розвитку особистих селянських. Фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки
рішення 4 сесії Обласної Ради 7 скликання від 11.02.2016р. № 40
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. Виконання заходів і завдань Програми
Заплановані заходи
№ з/п

1

Назва, зміст заходу/ напрям
Запланований результат
діяльності
Часткове відшкодування витрат Збільшення рівня ефективності
за закуплену установку
виробництва тваринницької
індивідуального доїння або
продукції
холодильну установку для
зберігання і охолодження
молока в розмірі 50% фізичним
особам, які мають 3 і більше
корів молочного напряму
продуктивності

Фактично проведені заходи
Назва, зміст заходу/ напрям
діяльності
Часткове відшкодування витрат
за закуплену установку
індивідуального доїння або
холодильну установку для
зберігання і охолодження
молока в розмірі 50% фізичним
особам, які мають 3 і більше
корів молочного напряму
продуктивності

Досягнений результат
Часткове відшкодування витрат
за закуплену установку
індивідуального доїння
отримали 690 домогосподарств
області

2

Надання щорічно пільгових
кредитів особистим
селянським, фермерським
господарствам,
сільськогосподарським
обслуговуючим кооперативам
та іншим суб"єктам
господарювання на селі через
Комунальну організацію
"Обласний фонд сприяння
інвестиціям та будівництва"

Формування конкурентного
підприємницькогор
середовища, спроможного
забезпечити зайнятість та
зростання доходів
працездатного сільського
населення. Просування
сільськогосподарської
продукції на максимально
вигідних для
сільськогосподарських
товаровиробників
умовах,зростання доходів
сільських домогосподарств та
громад, розвиток сільських
теоитооій

Надання щорічно пільгових
кредитів особистим
селянським, фермерським
господарствам,
сільськогосподарським
обслуговуючим кооперативам
та іншим суб"єктам
господарювання на селі через
Комунальну організацію
"Обласний фонд сприяння
інвестиціям та будівництва"

Пільгові кредити отримали 7
суб"єктів господарювання
(особисто селянські та
фермерські господарства)

2. Аналіз використання показників та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п
1

Показник
2
1. Показник продукту
Кількість домогосподарств, що
притендують на часткове відшкодування
витрат за закуплену установку
індивідуального доїння
2. Показник ефективності
Сума часткового відшкодування, що
припадає на одне домогосподарство
3. Показник якості

Джерело інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
програмою (%)

3

4

5

6

7

од.

реєстр

625

690

110,4

грн.

данні бухобліку

4000,0

3618,0

90,5

Одиниця
виміру

Питома вага домогосподарств області, що
скористалися частковим відшкодуванням
відсотків
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними
показниками і тими, що затверджені програмою
(по кожному показнику)

1.1

1.2

1.3

%

звітні данні

100

100

-

од.

журнал реєстрації

3

4

133,3

од.

журнал реєстрації

1

-

-

од.

журнал реєстрації

7

3

42,9

тис. грн.

данні бухобліку

200,0

225,0

112,5

Сума кредиту виданого одному
сільськогосподарському обслуговуючому
кооперативу

тис. грн.

данні бухобліку

200,0

-

-

Сума кредиту виданого одному особисто
селянському господарству

тис. грн.

данні бухобліку

100,0

200,0

200,0

%

кредитний договір

100

133,3

-

1. Показник продукту
Кількість фермерських господарств, яким
планується надати кредити
Кількість сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, яким
планується надати кредити
Кількість особистоселянських господарств,
яким планується надати кредити
2. Показник ефективності
Сума кредиту виданого одному
фермерському господарству

3. Показник якості
Питома вага фермерських господарств, що
отримали пільгові кредити до поданих
заяв на отримання кредитів

Питома вага сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, що
отримали пільгові кредити до поданих
заяв на отримання кредитів
Питома вага особисто селянських
господарств, що отримали пільгові
кредити до поданих заяв на отримання
кредитів
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними
показниками і тими, що затверджені програмою
(по кожному показнику)

%

кредитний договір

100

-

-

%

кредитний договір

100

42,9

-

ь->
Программа
розвитку
особистих
селянських
фермерских
господарств,
кооперативного
руху на селі та
дорадництва на
2016-2020 роки
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державного
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Обсяг коштів, передбачених на
фінансування заходу згідно програми
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інших місцевих
бюджетів

ЦІ

не бюджетних
джерел

сг>

державного
бюджету

-д

обласного
бюджету

ю

не бюджетних
джерел

10
11
12

обласного
бюджету

.

інших місцевих
бюджетів

13

не бюджетних
джерел

14

3996,2

обласного
бюджету
інших місцевих
бюджетів

15

державного
бюджету

м

м

00

державного
бюджету

5

м

Кредиторська заборгованність у
звітному році

м
с

інших місцевих
бюджетів

І-»

не бюджетних
джерел

го
м

державного
бюджету

м
и>

обласного
бюджету

Ы

інших місцевих
бюджетів

м

не бюджетних
джерел

Касові видатки у звітному році

сп

не бюджетних
джерел

обласного
бюджету

Фактично профінансовано у звітному
році

м

Залишок невикористаних асигнувань

ІЛ

м

сгі

м
•VI

Пояснення щодо розбіжностей та
відхилень

Фінансування обласних програм

інших місцевих
бюджетів

державного
бюджету
со
ю
V©
сп
м

00

Обсяг коштів, передбачених на
фінансування заходів у відповідному
джерелі на 2018рік з урахуванням
змін

Надання щорічно
пільгових
кредитів
особистим
селянським,
фермерським
господарствам,
сільсько
господарським
обслуговуючим
кооперативам та
іншим суб"єктам
господарювання
на селі через
Комунальну
організацію
"Особистий фонд
сприяння
інвестиціям та
будівництву"

Часткове
відшкодування
витрат за
закуплену
установку
індивідуального
доїння або
холодильну
установку для
зберігання і
охолодження
молока з розмірі
50% фізичним
особам, які мають
З і більше корів
Всього

6000,0

1500,0

4000,0

2496,23

10000,0

3996,23

Уповноважена особа головного
розпорядника бюджетних коштів

Ткачук М.Ф.
(приізвище та ініціали)

Керіник фінансової служби

Павлишен B.C.
(приізвище та ініціали)

Уповноважена особа відповідального
виконавця програми
(підпис))

(приізвище та ініціали)

