
Додаток 3

1

Підвищення кваліфікації 
робітників та постійне 

інформування населення 
про якість питної води та 

стан системи 
водопостачання

ПАТ АК 
"Київводоканал" 2016.00 700.00 0.00 0.00 700.00 45.94 0.00 0.00 45.94

2 Капітальний ремонт 
бюветних комплексів

СВКП 
«Київводфонд» 8/31/2016 7002.00 0.00 7002.00 0.00 3046.40 0.00 3046.40 0.00

Термін 
виконання

Відповідальний 
виконавецьЗахід

-

кошти 
небюджетни

х джерел

бюджет 
м. Києва 

у тому числі:

Усього

Виконання заходу 
програми складає 

44 %

Інформація про виконання програми за І піврічча 2016 року

1.        Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
  (найменування головного розпорядника коштів програми)

2.        Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

№

  (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

1.      Напрями діяльності та заходи міської цільової програми: 

3.        Цільова програма «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 04.11.2010 № 220/5032

  (найменування відповідального виконавця програми)

Усього

Стан виконання 
заходів 

(результативні 
показники 
виконання 
програми)

Фактичні обсяги фінансування млн. грн.Планові обсяги фінансування млн. грн.

у тому числі:

державний 
бюджет

державний 
бюджет

бюджет 
м. Києва 

кошти 
небюджетни

х джерел



3
Будівництво артезіанських 

свердловин малої 
продуктивності

СВКП 
«Київводфонд» 8/31/2016 1799.00 0.00 1799.00 0.00 494.00 0.00 494.00 0.00

4

Перспективне 
проектування: Будівництво 
артезіанських свердловин 

малої продуктивності

СВКП 
«Київводфонд» 8/31/2016 760.00 0.00 760.00 0.00 144.20 0.00 144.20 0.00

10261.00 0.00 9561.00 700.00 3730.54 0.00 3684.60 45.94

Укладено 
договори на 

виготовлення 
проектної 

документації

ВСЬОГО:

Укладено 
договори на 

будівництво арт 
свердловин на 

вул. Освіти, 5 та 
Г. Наумова, 27



           Додаток 4 
Пояснювальна записка  

до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання 
Цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011 – 2020 роки» 

 (назва міської цільової програми)  
за січень-червень 2016 року 

  
1. Оцінка ефективності виконання 
Фінансування заходів цільової програми «Питна вода міста Києва на 

2011 – 2020 роки» (далі – Програма) здійснюється за рахунок коштів 
бюджету міста Києва відповідно до Програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2016 рік. Для реалізації заходів Програми у 2016 році 
передбачено 9 561,0 тис. грн з бюджету м. Києва та 700,0 тис. грн за рахунок 
коштів ПАТ «АК «Київводоканал», що складає 1,3 % від передбачених 
Програмою на 2016 рік коштів. 

 
2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 
Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми 

необхідне фінансування її заходів відповідно до передбачених обсягів. 
Крім того Програма потребує коригування відповідно до Закону 

України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011 – 
2020 роки». На сьогодні Департаментом житлово-комунальної 
інфраструктури та Державним підприємством «Науково-дослідний та 
конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» підписано 
договір від 26.05.2016 № 58-10-16 на виконання науково-дослідної розробки 
на тему «Корегування цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-
2020 роки». Термін виконання роботи за договором становить 6 місяців. 

 
 


