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Вінницька обласна державна адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ,
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Код ЄДРПОУ 41450233

На № ________________ від __________________

Обласна Рада
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
облдержадміністрації 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
(комплексних) програм, затвердженого рішенням 5 сесії обласної Ради 5
скликання від 10 листопада 2006 року №145 надає звіт про виконання обласних
програм, а саме:
- Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств,
кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки, затверджена
рішенням 4 сесії обласної Ради 7-го скликання від 11 лютого 2016 року № 40;
- Регіональної комплексної програми інвестування житлового будівництва у
Вінницькій області “Власний дім” на 2017-2020 роки,
затверджена рішенням
13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 222;
- Регіональної цільової програми будівництва (придбання) доступного
житла у Вінницькій області на 2010-2017 роки, затверджена рішенням 31 сесії
обласної Ради 5-го скликання від 30 червня 2010 року № 1071;
- Обласної програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах,
які надані в постійне користування ВОКСЛП „Віноблагроліс”, підвищенні]
лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об”єктів
тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки”,
затверджена рішенням 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2017
року № 382;
- Програми забезпечення державними установами ветеринарної медицини
епізоотичного благополуччя області в 2017 році затверджена рішенням 17 сесії
обласної Ради 7 скликання від 24 березня 2017 року № 315.
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Інформація про виконання програм за 2017 рік
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА
найменування головного розпорядника коштів прграми

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 дородництва на2016-2020 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 В 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 294
домогосподарствам 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 надано 2
фермерським та 7 особисто
селянським господарствам

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

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
програмою (%)

3

4

5

б

7

од.

реєстр

285

294

103,2

грн.

данні бухобліку

3500,0

3389,0

96,8

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

6

2

од.

журнал реєстрації

1

-

од.

журнал реєстрації

2

7

грн.

данні бухобліку

192,0

125,0

Сума кредиту виданого одному
сільськогосподарському обслуговуючому
кооперативу

грн.

данні бухобліку

100,0

-

Сума кредиту виданого одному особисто
селянському господарству

грн.

данні бухобліку

100,0

157,0

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

350,0

65

157

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

33,3

данні бухобліку

50%

100%

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)

данні бухобліку

-

-

данні бухобліку

50%

100%

/в. Є

