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№

Ам

1 -і

в ід _____ / _____

на №

Обласна Рада

Департамент

міжнародного

співробітництва

та

регіонального

розвитку

облдержадміністрації відповідно до листа обласної Ради від 05.01.2018 року № 20707-37 надає річний підсумковий звіт про виконання обласної Програми підтримки
утримання

об’єктів

спільної

комунальної

власності

територіальних

громад

Вінницької області на 2015-2017 роки за надісланими формами.

Додатки: на 3 аркушах.

Директор Департаменту

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Управління з загальних питань
Вх №

_____

(I/S

~

—

Програма
підтримки
утримання
об’єктів

СПІЛЬНОЇ

власності
територіальни
х громад
області на
2015-2017
роки

—

г-о

Ск)

4372,6

Обласного бюджету

Інших місцевих бюджетів

Обсяг коштів
передбачений на
фінансування
заходу згідно
програми

Державного бюджету

Не бюджетних джерел

4572,6

Обласного бюджету

ос

о

Не бюджетних джерел

о

4377.5

Обласного бюджету

—

Фактично
профінансовано у
звітному році

Державного бюджету

ЇО

Інших місцевих бюджетів
Не бюджетних джерел

Обласного бюджету

о

Інших місцевих бюджетів

-о

Не бюджетних джерел

ос

Державного бюджету

О

Обласного бюджету

(О

Інших місцевих бюджетів

о

(О

Не бюджетних джерел

ю
ю

Державного бюджету

го
<^>

Обласного бюджету

ю
-р^

Інших місцевих бюджетів
Не бюджетних джерел

Залишок
невикористаних
асигнувань

У1

Кредиторська
заборгованість у
звітному році

<^ї

Касові видатки у
звітному році

4377,5
'

Державного бюджету

ю
О Ы
ьо
"-0

Пояснення

Фінансування обласних програм

Інших місцевих бюджетів

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

Державного бюджету

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА^2018 рік
0900000 Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації
Найменування головного розпорядника коштів програми
0910000 Управління спільної комунальної власності територіальних громад вінницької області
Найменування відповідального виконавця програми
Обласна Програма підтримки утримання об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області на 2015-2017 роки, затверджена
рішенням 34 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради від 20 березня 2015 року
1. Виконання заходів і завдань 1Ірограми
№ з/п
Заплановані заходи
Назва, зміст заходу (напрям
За пл ан о ван и й резу 11ьтат
діяльності)
1.
Забезпечити надання фінансової
Забезпечити надання
підтримки управлінню спільної
фінансової підтримки
комунальної власності в рахунок
управлінню спільної
компенсації витрат за оренду
комунальної власності в
приміщень.
рахунок компенсації витрат за
оренду приміщень.
2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
№ з/п
Показник
Одиниця виміру
Джерело інформації

1

2
затрат
Обсяг видатків на
надання фінансової
підтримки для
компенсації ви трат
продукту
Кількість установ по
яких планується
здійснення
компенсаційних
виплат

Фактично проведені заходи
І Іазва, зміст заходу (напрям
Досягнуті результати
діяльності)
Забезпечити надання
Надано фінансову
фінансової підтримки
підтримку управлінню
управлінню спільної
с п іл ьн ої ком у нал ьн ої
комунальної власності в
власності в рахунок
рахунок компенсації витрат за
компенсації витрат за
оренду приміщень.
оренду приміщень.

Затверджено
програмою

4

3

Виконано

5

6

Рівень виконання
до затвердженого
програмою (%)
7

Тис. гри.

кошторис

4572,6

4377,5

95,7

Од.

Обласна Програма підтримки
утримання об’єктів спільної
комунапьної власності
територіальних громад
області на 2015-2017 роки,

16

16

100

Кількість видів
послуг по яких
планується
здійснення
компенсаційних
виплат

ефективності
Середня сума
компенсаційних
виплат в розрахунку
на одну установу
Середня вартість
компенсаційних
виплат в розрахунку
на одну послугу
якості
темп зростання
обсягу видатків для
надання фінансової
підтримки в рахунок
ком не нсації вигілат
до фактичного
обсягу фінансової
підтримки наданої в
минулому році

Од.

затверджена рішенням 34
сесії 6 скликання Вінницької
обласної Ради від 20 березня
2015 року
Обласна Програма підтримки
утримання об’єктів спільної
комунальної власності
територіальних громад
області на 2015-2017 роки,
затверджена рішенням 34
сесії 6 скликання Вінницької
обласної Ради від 20 березня
2015 року

10

11

110

Тис. грн.

розрахунок

285,8

273,6

95,7

Од.

розрахунок

457,3

397,9

87,0

%

розрахунок

260,8

260,8

100

Дирсктор Д спартам ету
І Іачальник відділу - головний бухгалтер

/

Володимир МЕРЕЖКО
А. Порхун

