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На N °______ _ в ід _______________

Вінницька обласна Рада

На виконання рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28

вересня 2017 року № 469 «Про внесення змін та доповнень до і Порядку
і

формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних програм, 

затвердженого рішенням 5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 

2006 року № 145» Департамент агропромислового розвитку, екЬлогії та 

природних ресурсів облдержадміністрації надає звіти по програмам:^

1. Обласна програма розвитку лісового і мисливського господарства в 

лісах, які надані в постійне користування ВОКСЛП «Вінобл|агроліс»,

підвищення лісистості та озеленення населених пунктів області таІ
використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та 

виховних цілях на 2017-2021 роки»;

2. Регіонально цільова програма будівництва(придбання) доступного 

житла у Вінницькій області на 2010-2017 роки (продовжено: до 2020

року);

3. Регіональна комплексна програма інвестування житлового 

будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2017-2020 роки;
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А~с. Ірограма розвитку особистих селянських, фермерських 

одарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020

з. Регіональна програма використання коштів на освоєння земель для 

сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення 

відповідних угідь і охорони земель, проведення нормативної грошової 

оцінки землі, інвентаризації земель у Вінницькій області на 2016 - 2020

ч /
Програма збереження та відтворення родючості грантів земель 

державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки.

Директср Департаменту

Вик. П?зігт-тшен В.С.

Микола ТКАЧУК



Інформація про виконання програм за 2019 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

Програма збереження та відтворення родючості грунтів земель державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки 
рішення 37 сесії Обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019р. № 754
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про ї ї  затвердження

1. Виконання заходів і завдань Програми

N9 з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/ напрям 
діяльності

Запланований результат Назва, зміст заходу/ напрям 
діяльності

Досягнений результат

1 Поліпшення фізико-хімчних та 
агрохімічних властивостей 
грунтів і відновлення їх 
родючості

Проведення хімічної 
меліорації кислих грунтів

Розкислення грунту, шляхом 
внесення меліоранту на площу 
129,6га

Відновлено родючисть закислених грунтів земель 
державної форми власності на площі 129,6 га

2 Здійснення організаційних 
заходів

Проведення нарад семінарів 
щодо необхідності 
поліпшення родючості грунтів
Підготовка публікацій для 
сайту "Кращі аграрні практики 
Вінниччини"

2. Аналіз використання показників та пояснення щодо їх виконання:

N° з/п Показник
Одиниця
виміру

Джерело інформації
Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого програмою (%)

1 2 3 4 5 6 7

4 1. Показник продукту



Площа земель державної власності на 
яких буде проведена хімічна меліорація га розрахунково 99 129,6 130,5

2. Показник ефективності

Вартість 1 га вапнування грн. розрахунково 1510 1001,8 66,3

3. Показник якості

Збільшення плоші розкиснення грунтів га розрахунково 99 129,6 130,5

Очікуванене збільшення урожаю на 
розкислення грунтів % розрахунково 10 13,0 130,0

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними 
показниками і тими, що затверджені програмою 
(по кожному показнику)
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Уповноважена особа головного 
розпорядника бюджетних коштів

Керіник фінансової служби

Уповноважена особа відповідального 
виконавця програми

Всього 150,00
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Поліпшення 
фізико-хімчних та 
агрохімічних

1  властивостей 
грунтів і 
відновлення їх  
родючості

150,00

150,00
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Ткачук М.Ф.
(приізвище та ініціали)

Павлишен B.C.
(приізвище та ініціали)

(підпис)) (приізвище та ініціали)


