ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Третя сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
24.06.2021

Ужгород

№ 284

Про результати виконання Програми
із благоустрою населених пунктів
Закарпатської області на 2017 – 2020 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення обласної ради від
07.06.2018 №1178 «Про затвердження Порядку обговорення і внесення на
розгляд обласної ради обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу
та звітності щодо їх виконання», обласна рада в и р і ш и л а :
Затвердити звіт про результати виконання Програми із благоустрою
населених пунктів Закарпатської області на 2017 – 2020 роки, затвердженої
рішенням обласної ради від 25.05.2017 № 792 (зі змінами від 01.10.2020), що
додається.

Голова ради

Олексій ПЕТРОВ

1
Додаток 3 до Порядку

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми
1. Основні дані:
- Назва Програми; Програма із благоустрою населених пунктів Закарпатської області на 2017-2020 роки
- Номер та дата рішення про прийняття Програми; 25.05.2017 № 792 (із змінами 01.10.2020 № 1839)
- Заплановане фінансування, грн; 660,0 млн. грн.
- Розпорядник коштів (виконавець Програми); Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації.
- Мета Програми організація робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційноправових та екологічних заходів із поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, розбудови інфраструктури, зниження рівня шуму та інше, що
здійснюється на території населеного пункту з метою їх раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і
відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.__________________________________________________________________________________________
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2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

Короткий опис досягнутих
результатів

-

Разом з обласного бюджету
Разом з інших джерел

*Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)
**Отримувач коштів
 Перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми
3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності )
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4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання
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Завдання 2

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою

В. о. начальника управління житловокомунального господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

Василь РОМАНЕЦЬ

