
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 2015-2019 роки

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)

«Програма енергозбереження для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області 
на 2015-2019 роки», рішення 39 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради від 14 липня 2015 року №928

(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 Запланований результат Назва, зміст заходу/ Досягнуті результати
діяльності напрям діяльності



Компенсація відсоткової ставки 
8% річних по кредитам на 

заходи з енергозбереження та 
придбання котлів на 

альтернативному виді палива 
для населення та ОСББ

Компенсація суми кредиту для 
населення на придбання 

приватних сонячних станцій

20 700

60

Компенсація відсоткової 
ставки 8% річних по 
кредитам на заходи з 
енергозбереження та 
придбання котлів на 
альтернативному виді 
палива для населення та 
ОСББ

13569 -  кількість кредитів, отриманих 
фізичними особами у 2015-2019 роках та 61 
ОСББ.
Станом на кінець 2019 р. -  відшкодування 
здійснюється по 1472 кредитах для фіз.осіб 
та 26 кредитах для ОСББ (у в т.ч.отриманих 
за попередній період)

Компенсація 15% суми 
кредиту, але не більше 25 
тис. грн. за кредитами 
залученими фізичними 
особами на придбання2 
приватних сонячних 
станцій встановленою 
потужністю до ЗО кВт.

0- кількість кредитів, отриманих у 
201 8-2019 роках
Профінансовано з обласного бюджету 

16 тис.951 грн.

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



Кількість договорів, які заплановано 
укласти по заходах з 

енергозбереження
осіб

звіти банківських 
установ

20 700 
(кількість осіб за 

період дії програми)

13 569 
(кількість осіб, 

по яким 
здійснювалось 

відшкодування)

65,5 %

2 .Показники ефективності

Фактичне споживання природного 
газу населенням тис. м 3 Оперативні дані 

А Т «Вінницягаз»

532 464,5 
(споживання за 2019 

рік)

637 125,7- 
фактичне 

споживання за 
2019 рік усіма 

категоріями 
споживачів; 
372 531,1 -  
споживання 

природного газу 
за 2019 рік 
населенням

142,93 %

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

Протягом 2019 року Державна програма «теплих кредитів» діяла протягом декількох місяців, 
що відповідно зменшило кількість осіб, які оформили «теплі кредити» у минулому році.

Водночас, АТ «Укргазбанк» змінив умови кредитування приватних СЕС для населення, що 
відповідно зменшило попит на даний продукт.

Голова Комісії з ліквідації Департаменту 
житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури облдержадміністрації
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Компенсація 
відсоткової ставки 
8% річних по 
кредитам на заходи з 
енергозбереження та 
придбання котлів на 
альтернативному 
виді палива

Компенсація суми 
кредиту для 
населення на 
придбання приватних 
сонячних станцій
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Голова Комісії з ліквідації Департаменту 
житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури облдержадміністрації Віталій МИЗЮК


