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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”, підвищенню
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 ЗО 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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Пояснення щодо розбіжностей та
відхилень

Фінансування обласної програми забезпечення державними установами ветеринарної медицини епізоотичного благополуччя області в 2017 році
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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;
Районні та міські державні лікарні ветеринарної медицини, регіональна та міжрайонні державні лабораторії ветеринарної медицини
найменування відповідального виконавця програми

Программа забезпечення державними установами ветеринарної медицини епізоотичного благополуччя області в 2017 році
рішення 17 сесії Обласної Ради 7 скликання від 24.03.2017року № 315
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

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

1

2

3

Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/ напрям
Запланований результат
діяльності
Утримання державних лікарень Виконання заходів,
ветеринарної медицини та
передбачених Програмою
державних лабораторій
ветеринарної медицини
(оплата праці)

Назва, зміст заходу/ напрям
Досягнений результат
діяльності
Утримання державних лікарень Виконання заходів,
ветеринарної медицини та
передбачених Програмою
державних лабораторій
ветеринарної медицини
(оплата праці)

Оплата комунальних послуг та Виконання заходів,
енергоносіїв, інші видатки
передбачених Програмою

Оплата комунальних послуг та Виконання заходів,
енергоносіїв, інші видатки
передбачених Програмою

Придбання діагностикумів,
ветеринарних препаратів та
деззасобів. Виконання
ветеринарно-санітарних
заходів. Проведення
діагностичних досліджень
щодо профілактики заразних
хвороб тварин

Виконання заходів,
передбачених Програмою

Придбання діагностикумів,
ветеринарних препаратів та
деззасобів. Виконання
ветеринарно-санітарних
заходів. Проведення
діагностичних досліджень
щодо профілактики заразних
хвороб тварин

Виконання заходів,
передбачених Програмою

2. Аналіз використання показників та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п
1

Показник
2
1. Показник продукту
Кількість проведених діагностичних
досліджень по профілактиці заразних
хвороб тварин і птиці
Кількість проведених профілактичних
щеплень та лікувально-профілактичних
обробок тварин і птиці
Кількість проведених експертиз
державними лабораторіями ветеринарносанітарної експертизи на ринку

Кількість досліджень на трихінельоз
2. Показник ефективності
Кількість проведених профілактичних
щеплень та лікувально-профілактичних
обробок тварин 1 лікарнею ветеринарної
медицини
Кількість проведених експертиз 1
державною лабораторією ветеринарносанітарної експертизи на ринку

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
програмою (%)

3

4

5

6

7

тисяч
досліджень

Дані бухгалтерського
обліку

942,5

942,5

100

тисяч
головообро
бок

Дані бухгалтерського
обліку

8615,7

8615,7

100

тисяч
одиниць

Дані бухгалтерського
обліку

615,2

615,2

100

тисяч
одиниць

Дані бухгалтерського
обліку

434,5

434,5

100

тисяч
одиниць

Дані бухгалтерського
обліку

313,9

313,9

100

тисячодини
ць

Дані бухгалтерського
обліку

13,7

13,7

100

Кількість проведених досліджень на
трихінельоз 1 державною лабораторією тисячодини Дані бухгалтерського
ЦЬ
ветеринарно-санітарної експертизи на
обліку
ринку
3. Показник якості
Забезпечити в повному обсязі наявне
поголів"я тварин та птиці в господарствах
усіх форм власності необхідними
звітні данні
%
дослідженнями, щепленнями та
обробками
Недопущення виникнення заразних
хвороб тварин і птиці, в т.ч. спільних для
людей і тварин
Своєчасне оздоровлення неблагополучних
пунктів по гострим та хронічним
хворобам, з метою мінімілізації
економічних витрат, та локалізації
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними
показниками і тими, що затверджені програмою
(по кожному показнику)

7,6

7,6

100

100

100

100

звітні данні

100

100

100

звітні данні

100

100

100

%
%

