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Вінницької обласної Ради 
з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм 
Мазуру Г.Ф.

на№

Шановний Г еннадію Федоровичу!

На Ваш лист від 25 травня 2018 року №01/36 щодо подання головними 
розпорядниками коштів звітів по обласних програмах за визначеними формами 
відповідно до рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 ро 
№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, 
надаємо відповідну інформацію згідно доведених форм.

Додаток н а __аркушах.

Заступник директора
Департаменту Тетяна БУРКОВСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник 
голови обласн 

державної адміні Василь БРОВАРНИК

Франчук Ю. І.
513442

mailto:depJkg@vin.gov.ua


Додаток 2 до рішення 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання 

від 28 вересня 2017 року № 469
ІН Ф О РМ АЦ ІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРО ГРАМ И  ЗА 2018 РІК

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)

1 і 
Обласна програма «Питна вода» на 2012-2020 роки, затверджена рішенням 12 сесії обласної Ради 6 скликання від 17.07.2012 року №379

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 Заплановани 
й результат, 

тис. грн.
Назва, зміст заходу/ напрям діяльності

Досягнуті 
результати, 

тис. грн.

1 Будівництво та реконструкція водозабірних споруд 
(артезіанських свердловин)

26 од. Будівництво та реконструкція водозабірних споруд 
(артезіанських свердловин)

2 од.

2 Будівництво, реконструкція ремонт мереж водопостачання 37,07 км Будівництво, реконструкція ремонт мереж водопостачання 52,2 км

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою (%)

Заходи пов’язані з поліпшенням питної води 
(будівництво, реконструкція та ремонт систем 
централізованого водопостачання)

1216040

затрат
- грошові кошти тис. грн. Програма 13760,0 7749,0 48,0%
продукту
- будівництво, реконструкція та ремонт систем 
централізованого водопостачання

Км Програма 37,07 52,2 140,8%

ефективності
- вартість проекту в розрахунку на 1 споживача тис. грн. Програма 1,27 1,85 145,7%
якості
- кількість споживачів для яких покращено якість 
питного водопостачання

Осіб Програма 19380 4167 21,5%
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42400,0 державного бюджету

Обсяг коштів, 
передбачений на 

фінансування заходу 
згідно програми

13760,0 обласного бюджету

інших місцевих бюджетів

1990,0 не бюджетних джерел

8800,0 державного бюджету
Обсяг коштів, 

передбачений на 
фінансування 

заходів у 
відповідному 

джерелі на рік з 
урахуванням змін

10000,0 обласного бюджету

2620,8 інших місцевих бюджетів

- не бюджетних джерел

8800,0 державного бюджету

Фактично 
профінансовано у 

звітному році

'
-*

7749,0 обласного бюджету

2620,8 інших місцевих бюджетів

- не бюджетних джерел

7352,2 державного бюджету
■

■

Касові видатки у 
звітному році

7749,0 обласного бюджету

2129,7 інших місцевих бюджетів

- не бюджетних джерел

- державного бюджету

Кредиторська 
заборгованість у 

звітному році

- обласного бюджету

- інших місцевих бюджетів

- не бюджетних джерел

1447,8 державного бюджету

Залишок
невикористаних

асигнувань
- обласного бюджету

491,1 інших місцевих бюджетів

- не бюджетних джерел

Повернуті кошти до державного та 
місцевих бюджетів за рахунок 

економії після проведення 
процедур закупівель

Пояснення щодо 
розбіжностей та 

відхилень
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