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Вінницька Обласна Рада

Щодо надання звітів
за 2017рік

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та
інфраструктури облдержадміністрації надає звіти за 2017 рік за визначеними
формами.

Сергій ВОЛКОВ

Вик. Н.А. Іванкова
56-05-08

Додаток №2 до рішення 24 сесії
Обласної Ради 7 скликання
від «28» вересня 2017 року №469

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017 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

Обласна програма «Питна вода» на 2008-2020 роки», затвердженої рішенням 15 сесії обласної Ради 5 скликання від 16
січня 2008 року №463» (зі змінами)
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. Виконання заходів і завдань Програми
тис.грн.
№
з/п
1

2

Фактично проведені заходи

Заплановані заходи
Назва, зміст заходу/напрям діяльності
Завдання 1: Надання бюджетних позичок суб'єктам
підприємницької діяльності для реалізації заходів по
об’єктах водопостачання
Завдання 2: Надання бюджетних позичок суб'єктам
підприємницької діяльності для реалізації заходів по
об’єктах теплопостачання
Усього

Запланований
результат
4000,0

8200,0
12200,0

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

Назва, зміст заходу/ напрям діяльності
Завдання 1: Надання бюджетних позичок суб'єктам
підприємницької діяльності для реалізації заходів по
об’єктах водопостачання
Завдання 2: Надання бюджетних позичок суб'єктам
підприємницької діяльності для реалізації заходів по
об’єктах теплопостачання
Усього

Досягнуті
результати
4000,0

8200,0
12200,0

№
з/п

Показник

Одиниця
виміру

1

Джерело інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого програмою (%)

2
3
4
7
5
6
Завдання 1: Надання бюджетних позичок суб’єктам підприємницької діяльності для реалізації заходів по об’єктах водопостачання
1
затрат
Обсяг видатків, спрямованих на
Паспорт бюджетної програми,
1.1
тис. гри.
4000,0
100
4000,0
надання бюджетних позичок
зведений звіт за 2017 рік
2.
продукту
Кількість укладених договорів про
2.1
од.
Довідкова інформація
9
9
100
надання бюджетних позичок
Перелік проектів, що
Кількість договорів, які
од.
9
пропонуються до фінансування
9
заплановано укласти
на 2017 рік
3.
ефективності
Вартість одного проекту за
3.1 договорами, які заплановано
тис. грн.
Розрахункові дані
444,4
444,4
100
укласти
4.
якості
X
Темп зростання кількості
запланованих до укладення
4.1
%
Розрахункові дані
0
0
100
договорів порівняно із попереднім
роком
Завдання 2: Надання бюджетних позичок суб’єктам підприємницької діяльності для реалізації заходів по об’єктах теплопостачання
1
затрат
X
Обсяг видатків, спрямованих на
Паспорт бюджетної програми,
1.1
тис. грн.
8200,0
8200,0
100
надання бюджетних позичок
зведений звіт за 2017 рік
2.
продукту
Кількість договорів, які
2.1
од.
Довідкова інформація
1
1
100
заплановано укласти
3.
ефективності
Вартість одного проекту за
3.1 договорами, які заплановано
тис. грн.
Розрахункові дані
8200,0
8200,0
100
укласти
4.
якості
X
4.1 Рівень готовності об 'єкта
%
Розрахункові дані
100
100
100
Відхилення звітних показників від показників, затверджених програмою не виявлено.
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими,
За даними виконання програми завдання, що були заплановані на 2017 рік, виконані в
що затверджені програмою (по кожному показнику)
повному обсязі.

3. Аналітичний описовий звіт щодо:

2.1

додаткових заходів, не передбачених програмою;

2.2

стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді;

2.3

результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності
реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді;

2.4

проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням
причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення);

2.5

висновки та пропозиції щодо:
впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону;
доцільності продовження виконання програми;
уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування,
переліку виконавців, строків виконання.

-

Виконання обласної програми «Питна вода» на 2008-2020 роки» дало змогу забезпечити населення області питною
водою, приведеною до стандартів якості; реконструювати та модернізувати водопровідні та каналізаційні споруди;
оздоровити соціально-екологічну ситуацію в області; відновити та забезпечити раціональне використання джерел питного
водопостачання.
Для вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх
відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем
водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення
технологій підготовки води на водоочисних станціях із застосуванням новітніх технологій, контролю якості питної води,
розвитку систем водозабору, водопостачання питної води, водовідведення, а також удосконалення нормативно-правової
бази з питань питного водопостачання та водовідведення та культури водоспоживання, необхідне подальше продовження
виконання програми.

►

4. До звіту також необхідно додати всі продукти (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої
продукції), виготовлені в рамках Програми та фото звіт.

Директор Департаменту

./ С С

/_______

_______ С.А. Волков
(Прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

______ С.О. Оверчук___
/ (підпис)

(Прізвище та ініціали)
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2

1

Обласна програма «Питна вода» на 2008-2020
роки», затвердженої рішенням 15 сесії обласної
Ради 5 скликання від 16 січня 2008 року №463» (зі
змінами)

Всього

небюджетних джерел
державного бюджету

/

23
24
25
26
небюджетних джерел

22
інших місцевих бюджетів

21
обласного бюджету

20
державного бюджету

19
небюджетних джерел

18
інших місцевих бюджетів

17
обласного бюджету

16
державного бюджету

15
небюджетних джерел

14
інших місцевих бюджетів

13
обласного бюджету

12
державного бюджету

11
небюджетних джерел

10
інших місцевих бюджетів

9
обласного бюджету

8
державного бюджету

7
небюджетних джерел

6
інших місцевих бюджетів

5
обласного бюджету

4

інших місцевих бюджетів

3

обласного бюджету

державного бюджету

Пояснення щодо
розбіжностей га
відхилень

Залиш ок
невикористаних
асигнувань

К редиторська
заборгованість у
звітному році

Касові видатки у
звітному році

Ф актично
профінансовано у
звітному році

Обсяг коштів,
передбачений на
фінансування
заходів у
відповідному
джерелі на 2017 рік з
урахуванням змін

Обсяг коштів,
передбачений на
фінансування заходу
згідно програми

^

Додаток №2 до рішення 24 сесії
Обласної Ради 7 скликання
від «28» вересня 2017 року №469

Ф інансування обласних програм

тис. грн.

27

12 200,0
12 200,0
12 200,0
12 200,0
0.0
0.0

_

12 200,0
12 200,0
12 200,0
12 200,0
0,0
0,0
-

