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Бульвар Свободи,33, м.Жовті Води, Кам’янський район, Дніпропетровська обл., 52204
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Дніпропетровська обласна державна
адміністрація
Департамент економічного розвитку
вул. Олександра Поля, 1
м. Дніпро, 49004

Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради на виконання пункту 7 Порядку та умов
надання субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Жовті Води на виконання
заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення м. Жовті Води, затвердженого
постановою КМУ від 28.02.2011 №205 (зі змінами) направляє інформацію про стан виконання
завдань та заходів «Державної цільової програми радіаційного та соціального захисту
населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 25.06.2012р. №579 за 9 місяців 2021 року.

Додатки: додаток 1 в 1 прим, на 5 аркушах;
додаток 2 в
1 прим, на 3 аркушах;
пояснювальна записка в 1 прим, на 10 аркушах.
і

?

Міський голова

Валентина Бока
0967904038
Погоджено
Л.Левіна

Дмитро ХАНІС

%
ЗВІТ
про результати виконання
Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовч і Води на 2013-2022 роки за 9 місяців 2021 року
(назва державної цільової програми у звітному періоді)
Дата та номер нормативно-правового акту, яким затверджено програму: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 року №579
Державний замовник або виконавець програми: Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради
Строк виконання програми: 2013-2022 роки

І.Фінансування завдань та заходів програми

Найменування
завдання

Завдання 1.Створення та
забезпечення
функціонування системи
постійного моніторингу
території м. Жовті Води

Найменування заходу

Головний
розпорядни
к
бюджетних
коштів

Захід 1. Проведення будівельноМіністерство
монтажних робіт із створення системи
фінансів
постійного моніторингу території міста, у України
тому числі стану навколишнього
природного середовища, радіаційного,
медико-біологічного стану

Завдання 2. Приведення Захід 2. Проведення радіаційного
обстеження на вміст радону та
радіаційного фону в
розроблення документації щодо
житлових,
адміністративних
протирадонового захисту приміщень
житлових, адміністративних будівель і
будівлях і спорудах у
відповідність з Нормами споруд
радіаційної безпеки
України (НРБУ-97)

Міністерство
фінансів
України

Джерела
фінансування

У сього

Річний обсяг
фінансування
(передбачено
програмою з
державного
бюджету,
іншими
джерелами
фінансування)
тис. грн.
297,000

Держ. б-т, у т.ч.:

2 9 7 ,0 0 0

Загальний фонд

2 9 7 ,0 0 0

Річний обсяг
фінансування
(передбачено з
Фактично
державного
профінансовано
бюджету,
у звітному
іншими
періоді,
джерелами
тис. грн.
фінансування)
тис. гри.

Касові видатки,
тис. грн.

-

-

-

-

_

_

-

-

Код та назва
бюджетних
програм, в
рамках яких
фактично „
здійснювалося
фінансування

3511370

-

Спеціальний фонд

-

-

-

-

Місцевий бюджет
Інші

-

-

-

-

Усього

-

-

-

_

Держ. б-т, у т.ч.:

-

-

-

Загальний фонд

-

-

-

-

Спеціальний фонд

-

-

-

-

Місцевий бюджет

-

-

-

Інші

-

-

-

-

3511370

Завдання 3. Проведення
комплексу робіт 3
реабілітації забрудненої
території міста для
зниження дозових
навантажень на населення

Захід 3.1. Розроблення проектної
Міністерство
документації і проведення комплексу
фінансів
робіт із реабілітації забрудненої території України
міста: рекультивація порушених і
забруднених земель, здійснення заходів
протирадіаційного захисту

Усього
Дсрж.бюджет, у
т.ч.:

936,00

936.00

537,46

-

936,00

936,00

537,46

-

Загальний ф онд

936,00

936,00

537,46

С пеціальний фонд

-

Місцевий бюджет

-

Захід 3.2. Здійснення протирадонових
Міністерство
заходів (герметизація підвалів, створення фінансів
якісної системи вентиляції тощо) щодо України
приведення понаднормативних
концентрацій радону в житлових,
адміністративних будівлях, спорудах у
відповідність з Нормами радіаційної
безпеки України (НРБУ - 97)

Усього
Держ. бюджет, у
т.ч.:
Загальний фонд

Захід 3.3.Розчищення русла р. Жовта та
водойм у межах міста

Захід 4.1. Відшкодування частини
Завдання 4. Посилення
вартості харчування дітей дошкільного
соціального захисту
населення, яке проживає та шкільного віку
на територіях з
підвищеним радіаційним
фоном

Міністерство
фінансів
України

Міністерство
фінансів
України

-

-

-

-

820,00

820,00

265,44

255,55

820,00

820,00

265,440

255,55

820,00

820,00

265,440

255,55

Спеціальний фонд

-

-

-

-

Місцевий бюджет

-

Інші

-

-

Усього
Держ. бюджет, у т.
ч.:

300,00

-

-

-

300,00

-

-

-

Загальний ф онд

300,00

-

-

-

С пеціальний фонд

-

-

-

Місцевий бюджет

-

-

-

-

Інші

-

-

-

-

2 948,000

Державний
бюджет, у т.ч.:

2 948,000

2 534,600

1 509,80

1 345,70

Загальний фонд

2 948,000

2 534,600

1 509,80

1 345,70

-

-

1 944,93

1 894,57

і

5 902,590

3 454,73

351 1370

3 240,27

С пеціальний фонд

-

Місцевий бюджет

-

3 367,990
-

-

Усього

380,000

372,0

372,0

3 2 7 ,0

Держ. Б-т, у т.ч.:

380,000

372,0

372,0

327,0

Загальний фонд

380,000

Спеціальний фонд

-

Місцевий бюджет

-

Інші

3511370

3511370

Усього

Інші
Захід 4.2. Відшкодування частини
Міністерство
вартості оздоровлення дітей дошкільного фінансів
та шкільного віку
України

-

-

Інші

-

3511370

372,0

-

372,0

327,0
-

1

і

3511370

Захід 4.3.Відшкодування частини
Міністерство
вартості харчування хворих, які
фінансів
перебувають на стаціонарному лікуванні України
у медичних закладах міста

Захід 4.4. Відшкодування частини
Міністерство
вартості харчування дітей віком до п’яти фінансів
місяців
України

У сього

358,00

723,0

457,97

410,108

Державний
бюджет, у т.ч.:

358,00

358,00

271,00

223,18

Загальний фонд

358,00

358,00

271,00

223,18

Спеціальний ф онд

-

Місцевий бюджет

-

Інші

-

Захід 4.7. Безкоштовне зубопротезування Міністерство
за винятком зубопротезування з
фінансів
дорогоцінних металів для осіб, які мають України
стаж роботи понад десять років, на
підприємствах з видобутку та переробки
уранової сировини, інвалідів, ветеранів
праці та інших пільгових категорій
населення

-

-

186,97

186,93

-

-

37,00

9,875

9,72

9,72

Державний
бюджет, у т.ч.:

37,00

9,38

9,38

9,38

Загальний фонд

37,00

9,38

9,38

-

-

Місцевий бюджет
Інші

Захід 4.6. Відшкодування частини
Міністерство
вартості медикаментів, придбаних за
фінансів
рецептами лікарів для дітей дошкільного України
та шкільного віку, вагітних жінок,
породіль, інвалідів, ветеранів праці та
інших пільгових категорій населення

365,00

-

У сього

Спеціальний фонд

Захід 4.5. Відшкодування частини
Міністерство
вартості харчування дітей з генетичними фінансів
захворюваннями
України

-

-

-

0,50

0,347

0,347

-

-

-

-

199,000

529,528

525,670

5 2 5 ,6 7 0

199,000

183,928

183,928

183,93

Загальний фонО

199,000

183,928

183,928

Спеціальний ф онд

-

Місцевий бюджет

-

345,600

341,742

Інші

-

-

-

-

341,742
-

609,00

609,00

459,25

459,25

609,00

609,00

459,25

459,25

Загальний фонд

609,00

609,00
-

Місцевий бюджет

-

-

Інші

-

-

459,25
-

-

-

-

76,00

140,00

96,15

89,17

Державний
бюджет, у т.ч.:

76,00

76,00

57,10

55,56

Загальний фонд

76,00

76,00

-

Місцевий бюдже і

-

Інші

-

-

64,00
-

3511370

459,25

У сього

Спеціальний ф онд

■*}

- -

У сього

-

3511370

183,93

Державний
бюджет, у т.ч.:
Спеціальний ф онд

3511370

9,38

Державний
бюджет, у т.ч.:

У сього

3511370

57,10
-

39,045
-

55,536
-

33,615
-

3511370

■*

Захід 4.8. Надання жителям матеріальної Міністерство
допомоги на лікування та оздоровлення у фінансів
зв’язку з підвищеним радіаційним фоном України
на території міста

Захід 4.9. Підвищення якості надання
соціальних послуг у територіальному
центрі соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) м. Жовті
Води та часткова оплата медичної
допомоги, наданої за межами міста та
області

Захід 4.10. Часткова оплата медичної
допомоги за межами міста та області,
осіб

Міністерство
фінансів
України

Міністерство
фінансів
України

Усього
Держ. б-т, у т.ч.:

180,00
180,00

180,00
180,00

Загальний фонд

180,00

180,00

Завдання 6. Оздоровлення
жителів міста у відділенні
відновлювального
лікування комунального
нскомерційного
підприємства
‘Жовтоводська міська
лікарня”

Захід 6. Забезпечення функціонування
відділення відновлювального лікування
та відділення функціональної
діагностики комунального
некомерційного підприємсгва
"Жовтоводська міська лікарня”

Міністерство
фінансів
України

132,50

132,50

-

-

-

-

Місцевий бюджет

-

Інші

-

-

-

-

У сього

39,00

120,50

81,65

73,40

Державний
бюджет, у т.ч.:

39,00

39,00

29,25

26,00

Загальний фонд

39,00

39,00

Спеціальний фонд

-

Місцевий бюджет

-

Інші

-

-

-

-

52,4

47,400

-

-

У сього

80,00

80,00

59,90

59,90

Державний
бюджет, у т.ч.:

80,00

80,00

59,90

59,90

Загальний фонд

80,00

80,00

59,9

-

-

-

-

Місцевий бюджет

-

-

-

-

У сього

5 718,00

1 102,10

1 102,10

978,78

Державний
бюджет, у т.ч.:

5 718,00

1 102,10

1 102,10

978,78

Загальний фонд

5 718,00

1 102,10

1 102,10

978,78

Спеціальний фонд

-

-

-

-

Місцевий бюджет

-

-

-

-

Інші

-

-

-

-

У сього

2 728,00

1 957,30

1 252,20

971,75

Держ.бюджет, у
т.ч.:

2 728,00

989,10

989,10

708,66

Загальний фоне)

2 728.00

Спеціальний фонд

-

Місцевий бюджет

-

968,20

-

Інші

-

-

989,!
-

263,095
-

3511370

59,90

Спеціальний фонд

939,1

3511370

26,000

29,25

81,50

3511370

132,50
132,50

Спеціальний фонд

Інші
Завдання 5. Приведення Захід 5. Коригування проекту і
Міністерство
реконструкція відділення функціональної фінансів
відділення
діагностики та відновлювального
України
функціональної
діагностики та відділення лікування
відновлювального
лікування комунального
нскомерційного
підприємства
"Жовтоводська міська
лікарня” у відповідність із
сучасними вимогами

132,50
132,50

-

708,

3511370

3511370

7

-

263,095
-

5

І

і

Завдання 7. Забезпечення
комунального
некомерційного
підприємства
“Жовтоводська міська
лікарня” медичним
обладнанням і
медикаментами для його
повноцінного
функціонування

%

Захід 7.1. Придбання медичного
обладнання для забезпечення
комунального некомерційного
підприємства “Жовтоводська міська
лікарня”

Захід 7.2. Придбання медикаментів для
забезпечення комунального
некомерційного підприємства
“Жовтоводська міська лікарня”

Міністерство
фінансів
України

Міністерство
фінансів
України

У сього

-

-

-

-

Державний
бюджет, у т.ч.:

-

-

-

-

Загальний фонд

-

-

-

-

Спеціальнійі фонд

-

-

-

-

Місцевий бюджет

-

-

-

Інші

-

-

-

0,000

-

У сього

191,00

1 777,56

1 292,18

1 291,16

Державний
бюджет, у т.ч.:

191,00

191,00

143,30

142,28

191,00
15 896,00

191,00
-

Загальний фонд
С пеціальний фонд

Місцевий бюджет
Інші
У с ь о г о та П р о г р а м о ю

3511370

У сього

1 586,56
1 5 2 5 9 ,4 5

143,3
-

142,280
-

1148,88
1 0 0 9 8 ,9 1

1148,877

8 8 2 4 ,2 2

Державний
бюджет,
у тому числі:

15 896,00

8 480,10

6 121,50

4 907,64

Загальний фонд

15 896,00

8 480,10

6 121,50

4 907,64

-

-

-

Місцевий бюджет

6 779,35

3 977,41

3 916,57

Інші

-

-

-

-

Спеціальний фонд

3511370

3511370

Міський голова
вик. Валентина Бока

*

0967904038
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II. Виконання (основних) завдань та заходів програми за 9 місяців 2021 року
Найменування завдання
Завдання 1. Створення та забезпечення
функціонування системи постійного
моніторингу території м. Жовті Води

Завдання 2.
Приведення радіаційного фону в житлових,
адміністративних будівлях і спорудах у
відповідність з Нормами радіаційної безпеки
України (НРБУ-97)
Завдання 3. Проведення комплексу робіт з
реабілітації забрудненої території міста для
зниження дозових навантажень на населення

Завдання 4. Поліпшення соціального захисту
населення, яке проживає на територіях із
підвищеним радіаційним фоном

Найменування показників
виконання завдання
рівень готовності об’єкта до
здачі, відсотків
забезпечення
функціонування системи
моніторингу, відсотків
кількість обстежених
приміщень

Одиниця
виміру

Очікувані результати

Фактично досягнуто

відсотків

100

0

відсотків

100

0

одиниць

0

0
1}

площа рекультивованих
(дезактивованих) земель
загальна площа житла згідно
з Нормами радіаційної
безпеки України (НРБУ-97)
виготовлення проектної
документації
протяжність розчищеної
ділянки русла р. Жовта в
межах міста
чисельність дітей
дошкільного та шкільного
віку, охоплених поліпшеним
харчуванням
кількість путівок, придбаних
щ я оздоровлення дітей за
межами міста
чисельність дітей
дошкільного та шкільного
віку, які отримали
медикаменти та щеплення

гектарів

0Л34

0

кв. метрів

510

152,3

одиниць

0

0

кілометрів

0

0

5026

2689

одиниць

73

37

осіб

217

0

осіб

*

для профілактики
захворюваності
обсяг додаткового
забезпечення поліпшеним
харчуванням хворих
(у середньому на одного
хворого на добу)
чисельність дітей віком до
п’яти місяців, що
забезпечуються сухими
адаптованими молочними
сумішами
чисельність дітей 3
генетичними
захворюваннями,
охопленими лікувальним
харчуванням
кількість звернень жителів
пільгових категорій щодо
одержання медикаментів
чисельність жителів, які
потребують пільгового
зубопротезування
чисельність жителів, які
потребують матеріальної
допомоги на лікування та
оздоровлення
кількість непрацездатних
громадян, які отримали
соціальні послуги
підвищеної якості у
територіальному центр і
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг),
м. Жовті Води
чисельність осіб, яким
надана можливість часткової

гривень

4,73

8,99

осіб

26

7

осіб

3

1“

звернень

2705

841

осіб

40

9

осіб

260

232

осіб

158

158

осіб

12

49

Завдання 5. Приведення відділення
функціональної діагностики та відділення
відновлювального лікування комунального
некомерційного підприємства “Жовтоводська
міська лікарня” у відповідність із сучасними
вимогами

Завдання 6. Оздоровлення жителів міста у
відділенні відновлювального лікування
комунального некомерційного підприємства
“Жовтоводська міська лікарня”
Завдання 7. Забезпечення комунального
некомерційного підприємства “Жовтоводська
міська лікарня” медичним обладнанням та
медикаментами для повноцінного
функціонування

Міський голова

Вик. Валентина Бока
0967904038Л

оплати медично^' допомоги за
межами міста та області
рівень готовності об’єктів до
здачі у частині виконання
реконструкції відділення
придбання діагностичного
обладнання для відділення
функціональної діагностики
рівень готовності об’єкта до
здачі відділення
відновлювального лікування
у частині виконання
реконструкції приміщення
чисельність
оздоровлених жителів

кількість придбаного
медичного обладнання
середньодобова вартість
медикаментів на одного
хворого

відсотків

100

0

штук

0

0

відсотків

100

0

осіб

720

251

одиниць

0

0

гривень

2,71

5,44

Дмитро ХАНІС

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про використання коштів на реалізацію заходів «Державної цільової програми
радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022роки»
за 9 місяців 2021 року
1. Назва державної (цільової) Програми:
«Держ авна цільова програма радіаційного та соціального захисту н аселен н я м.
Ж овті Води на 2013-2022 роки», затвердж ен а П остановою К абін ету М ін істр ів
У країни № 579 від 25.0 6 .2 0 1 2 р .
2. Державний замовник: Дніпропетровська обласна держадміністрація
3. Виконавець заходів Програми - Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради
Виконання заходів програми здійснюється за соціальним та радіаційним напрямком.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 №579 (зі змінами) ча виконання
заходів «Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на
2013-2022 роки» (далі - Програма) фінансовий ресурс на 2021 рік затверджено в сумі 15896,0 тис.
грн., в т.ч. на поточні видатки 7825,0 тис. грн., на капітальні видатки 8071,0 тис. грн.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» місту Жовті Води на виконання
заходів Програми
затверджена субвенція в сумі 8480,1 тис.грн., що становить
53,3 % від
затверджених прогнозних фінансових ресурсів, передбачених ПКМУ№579 від 25.06.2012 року (зі
змінами), а саме:
- на поточні видатки 5622,0 тис.грн., або 71,8 % від потреби;
- на капітальні видатки 2858,1 тис.грн., або 35,4 % від потреби.
Рішенням Жовтоводської міської ради від 23.12.2020р. №24-3(І)/УІІІ «Про затвердження на
2021 рік витрат по заходам «Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту
населення м. Жовті Води на 2013 -2022 роки» (зі змінами) кошти субвенції із Державного бюджету м.
Жовті Води на 2021 рік розподілені по заходам та завданням Програми.
За радіаційним напрямком на 2021 рік заплановані видатки в сумі 1756,0 тис.грн., за соціальним
напрямком заплановано кошти в сумі 6724,1 тис.грн., в т.ч. капітальні видатки у сумі 1 1"2,1 тис.грн.
Профінансовано заходи Програми за 9 місяців 2021 року в сумі 6121,5 тис.грн. Касові видатки
за 9 місяців здійснені в сумі 4907,64 тис.грн., що становить 80,2% від затверджених видатків на 2021
рік.
Станом на 01.10.2021 р. кредиторська заборгованість за товари/послуги відсутня.
Виконання заходів за рахунок коштів «Державної цільової програми радіаційного і
соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022роки»
за 9 місяців 2021 року
За завданням 1 «Створення та забезпечення функціонування системи постійного
моніторингу території м. Жовті Води»
Захід №1 «Проведення будівельно-монтажних робіт із створення системи моніторингу
території міста, у тому числі стану навколишнього природного середовища, радіаційного, медико біологічного стану» - на 2021 рік асигнування не передбачалися, в зв’язку із недофінансуванням
Програми. Фінансовий ресурс, передбачений ПКМУ №579 по даному заходу ст новить 297,0
тис.грн.
За завданням 2 «Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і
спорудах до рівня, визначеного НРБУ-97».
Захід №1 «Проведення радіаційного обстеження на вміст радону та розроблення документації'
щодо протирадонового захисту приміщень житлових, адміністративних будівель і споруд» - захід
виконано повністю.
За завданням 3 «Проведення комплексу робіт із реабілітації забрудненої території міста для
зниження дозових навантажень на населення».
Захід №1 «Розроблення проектної документації і проведення комплексу робіт з реабілітації
забрудненої території міста: рекультивація порушених і забруднених земель, здійснення заходів
протирадіаційного захисту» - на 2021 рік затверджені видатки в сумі 936,0 тис.грн., що відповідає
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фінансовому ресурсу, передбаченого ПКМУ №579. За планом асигнувань роботи заплановані на II
півріччя 2021 р. Планується продовження виконання робіт з реабілітації забрудненої території м.
Жовті Води в межах вул.Горького-8 Березня-Гагаріна-Ціолковського, які були розпочаті у 2019
році. Здійснюється процедура закупівлі робіт.
Захід №2 «Здійснення протирадонових заходів (герметизація підвалів, створення якісної
системи вентиляції тощо) у житлових, адміністративних будівлях, споруд до рівня, визначеного
НРБУ-97» - на 2021 рік заплановано кошти у сумі 820,0 тис.грн., що відповідає фінансовому
ресурсу, передбаченого ПКМУ №579. Касові видатки здійснені на суму 255,55 тис.грн. У звітному
періоді виконані протирадонові заходи за адресою вул.Першотравнева,2/9, ведуті я роботи по
підготовці до вводу в експлуатацію. Також виконані протирадонові заходи за адресою
вул.Горького 23/4 та вул.Горького 23/9, які введені в експлуатацію -108,5 кв.м. вул. Ціолковського
9/12.-43,8 кв.м. Планується провести протирадіаційні заходи в квартирах житлових будинків
м.Жовті Води по наступним адресам: 1вул. 8-гоБерезня, 7/1 ;вул. Хмельницького. 5 кв.1, кв.З,
виконано ПКД.
Захід №3 «Розчищення русла річки Жовта та водойм у межах міста» на 2021 рік асигнування не
передбачалися, в зв’язку із недофінансуванням Програми. Фінансовий ресурс, передбачений
ПКМУ №579 по даному заходу становить 300,0 тис.грн.
За завданням 4 «Посилення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з
підвищеним радіаційним фоном».
Захід № 1 «Відшкодування частини вартості харчування дітей дошкільного та шкільного віку» на 2021 рік заплановано кошти в сумі 2 534,6 тис.грн., при фінансовому ресурсі передбаченому ПКМУ
№579 в сумі 2 948,0 тис.грн.
У звітному періоді закладами освіти здійснено придбання продуктів харчування для дітей
дошкільного та шкільного віку на суму 1509,8 тис.грн.
Всього за звітний період відшкодовано частину вартості харчування 2689 дітям у закладах
освіти за рахунок коштів «Програми». Покращеним харчуванням охоплена кількість дітей за»
фактичним відвідуванням дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти (план 5026 дітей). Фактична
кількість дітей менше планового показника в зв’язку із карантином в Україні по коронавірусу та
дистанційним навчанням учнів шкіл.
Із міського бюджету на харчування дітей в закладах освіти за 9 місяців 2021 року направлено
1894,57 тис.грн.
Захід №2 «Оздоровлення дітей дошкільного та шкільного віку» - на 2021 рік заплановано кошти
в сумі 372,99268 тис.грн., при
фінансовому ресурсу, передбаченому ПКМУ №57й в сумі 380,0
тис.грн.
Оздоровлення дітей в таборах. Кошторисні призначення на 2021 рік по даному заходу
затверджені в сумі 335,0 тис.грн. Касові видатки становлять 327,0 тис.грн. Захід викопано повністю.
Економія коштів після проведення тендерних процедур склала 8,0 тис.грн., яка за рішенням міської
ради від 29.09.2021 року № 517-13/УІІІ направлена на 6 завдання Програми «Оздоровлення жителів
міста у відділенні відновлювального лікування комунального некомерційного підприємства
“Жовтоводська міська лікарня”.
У таборі ТОВ ДЦ ТОТ «Зоряне» на Азовському морі оздоровлено 37 дітей пільгової категорії.
Фактичний показник менше планового (73 дитини) за рахунок здорожчання вартості путівок до
таборів, у порівнянні із періодом, коли розроблялася Програма. Вартість путівки становить 8837,64
грн.
Придбання медикаментів. Кошторисні призначення на 2021 рік по даному заходу затверджені в
сумі 45,0 тис.грн. Видатки не здійснювалися.Запланована вакцинація дітей проти грипу у 4 кварталі
2021 р.

Захід №3 «Відшкодування частини вартості харчування хворих, що перебувають на
стаціонарному лікуванні у медичних закладах міста» - на 2021 рік затверджені видатки в сумі
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З
358,0 тис.грн., що відповіла-:
і : на псовому ресурсу,
передбаченому
ПКМУ
№579.
Придбано продукти харчуванню л л ; хворих на суму 223,18 тис.грн.
За звітний період забезпечено відшкодування частини вартості харчування хворих, що
перебували на стаціонарному, лікуванні в КНП «Жовтоводська міська лікарня» в кількості 2634а
ліжко-днів, вартість харчування 1 ліжко-дня за рахунок коштів Програми становила 8,99 грн..
показник вартості харчування 1 ліжко-дня більше планового (4,73 грн.), за рахунок економії кошті?
яка склалася в зв’язку із скороченням кількості ліжок в лікарні з 01.01.2020 року на 43 ліжка у
порівнянні із плановими показними, які враховувались при розробці даної Програми, а також з
причини зменшення пацієнтів при забороні планової госпіталізації при карантині на коронавірус в
Україні.
Із міського бюджету на харчування хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні у
лікарні за 9 місяців 2021 року направлено 186,93 тис.грн.
Захід №4 «Відшкодування частини вартості харчування дітей віком до 5 місяців життя» - на
2021 рік заплановані видатки в сумі 9,8 тис.грн., при фінансовому ресурсі, передбаченому ПКМУ
№579 в сумі 37,0 тис.грн. У звітному періоді касові видатки здійснені на суму 9,38 тис.грн. Захід
виконано повністю. Економія коштів після проведення тендерних процедур склала 0,420 тис.грн., яка
за рішенням міської ради від 29.09.2021 року № 517-13/УІП направлена на 6 завдання Програми
«Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування комунального некомерційного
підприємства “Жовтоводська міська лікарня”.
За звітний період 7 дітей до 5 місяців життя із малозабезпечених сімей забезпечено сухими
молочними адаптованими сумішами повністю. Діти до 5 місяців життя із малозабезпечених сімей
забезпечені сумішами на 100% по факту звернення. Фактичні кількісні показники менші планових (26
дітей) за рахунок зменшення рівня народжуваності в місті.
Із міського бюджету на відшкодування частини вартості харчування дітей віком до 5 місяців
життя у звітному періоді направлено 0,35 тис.грн.
Захід №5 «Відшкодування частини вартості харчування дітей з генетичними захворюваннями» на 2021 рік заплановано кошти у сумі 184,9 тис.грн., при фінансовому ресурсі, передбаченому ПКМУ
№579 в сумі 199,0 тис.грн. Захід виконано повністю. Економія коштів після проведення тендерних
процедур склала 1,0 тис.грн., яка за рішенням міської ради від 29.09.2021 року № 517-13/УІІІ
направлена на 6 завдання Програми «Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального
лікування комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня”.
У звітному періоді касові видатки становлять 183,9 тис.грн. за рахунок яких одна дитина
забезпечена лікувальним харчуванням.
Заходами Програми передбачено забезпечення харчуванням 3-х дітей з генетичними
захворюваннями, фактично
лікувальним харчуванням забезпечено 1 дитина
генетичним
захворюванням, в зв'язку з тим, що двом дітям вже виповнилося 18 років, дані особи забезпечується
лікувальним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету (341,7 тис.грн.).
Захід №6 «Відшкодування частини вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів, для
дітей дошкільного та шкільного віку, вагітних жінок, породіль, інвалідів, ветеранів праці, та інших
категорій населення» - на 2021 рік заплановано кошти в сумі 609,0 тис.грн., що відповідає
фінансовому ресурсу, передбаченому ПКМУ №579.
Відшкодовано аптечним закладам вартість відпущених медикаментів за пільговими рецептами
лікарів при амбулаторному лікуванні згідно наданих звітів аптеками в сумі 459,25 тис.грн. по факту
звернення пацієнтів.
За рахунок коштів Програми здійснено відшкодування частини вартості медикаментів,
придбаних за рецептами лікарів по 841 зверненню хворих, при річному плані 2705 звернень.
Фактичний показник менше планового за рахунок значного подорожчання медикаментів. Відпуск
медикаментів за категоріями захворювань становить:
онкохворі на суму 30,55 тис.грн.-47 звернень;
хворі на бронхіальну астму на суму 3,9 тис.грн. - 13 звернень;
хворі на ЦНС та психічного розладу на суму 27,1 тис.грн. - 24 звернення;
інваліди 1-2 групи на суму 51,3 тис.грн. - 149 звернень;
діти віком до 18 років, які потребують постійного прийому життєво необхідних ліків на суму 144,4
тис.грн. - 148 звернень;
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інваліди ВВВ та учасники бойових дій -162.4 тис.грн.-239 звернень;
хворі на цукровий діабет на суму 4.1 тис.грн - 80 звернень;
колагенози на суму 12.9 тис . грн. - 52 звернення;
інші категорії захворювань на су му 12.6 тис. грн. - 89 звернень.
Середня вартість 1-го звернення становить 546,0 грн.
Захід №7 «Безкоштовне зубопротезування за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів
для осіб, які мають стаж роботи понад 10 років на підприємствах з видобутку уранової сировини,
інвалідів, ветеранам праці та інших пільгових категорій населення» - на 2021 рік заплановано кошти у
сумі 76,0 тис.грн.,що відповідає фінансовому ресурсу, передбаченому ПКМУ №579 .
За звітний період касові видатки становлять 55,6 тис.грн. За звітний період 7 м особам, які
мають стаж роботи понад 10 років на підприємствах з видобутку та переробки уранової сировини
було проведено роботи з зубного протезування, при річному плані 40 осіб. Зменшення кількості осіб,
яким проведено пільгове зубопротезування, пояснюється зростанням цін на матеріали. В середньому
вартість проведення робіт с зубного протезування за рахунок коштів Програми для 1 особи складає
7937 грн. Із міського бюджету на даний захід нагіравлено 33,6 тис.грн.
Захід №8 «Надання жителям матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення у зв’язку з
підвищеним радіаційним фоном на території міста» - на 2021 рік заплановані кошти в сумі 180,0 тис.
грн., що відповідає фінансовому ресурсу, передбаченому ПКМУ №579 .
На виплату матеріальної допомоги на лікування у звітному періоді направлено 132,5 тис.грн.,
допомога надана 232 громадянам, при річному показнику 260 осіб. Ів загальної кількос і отримувачів
допомогу отримали 50 онкохворих жовтоводців та 17 хворих дітей.
Захід виконано в межах отриманих коштів, виплати проведені по факту звернень громадян за
допомогою. Розмір матеріальної допомоги в середньому на одну особу склав 571 грн. Розмір
матеріальної допомоги
визначається
депутатською комісією, в залежності від складності
захворювання пацієнта.
Захід №9 «Підвищення якості надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води» - на 2021 рік заплановано кошти в сумі
39,0 тис.грн., що відповідає фінансовому ресурсу, передбаченому ПКМУ №579 .
Отримано кошти в сумі 29,25 тис.грн., які повністю направлені на забезпечення одноразовим
гарячим харчуванням 158 осіб, при річному плані 158 осіб. Витрати здійснені в межах затвердженого
плану асигнувань. Касові видатки становлять 26,0 тис.грн. Залишок коштів на рахунку пояснюється
відсутності акту надання послуг від виконавця послуг.
Середня вартість харчування на одного підопічного в місяць складає 164,0 грн. З міського
бюджету на харчування осіб в територіальному центрі соціального обслуговування за звітний період
направлено 47,4 тис.грн.
Захід №10 «Часткова оплата медичної допомоги, наданої за межами міста та області» - на 2020
рік заплановано кошти в сумі 80,0 тис.грн. що відповідає фінансовому ресурсу, г -редбаченому
ПКМУ №579 .
Профінансовано видатки в сумі 59,9 тис.грн., які направлені на відшкодування частини вартості
лікування громадян за межами міста. Допомогу у звітному періоді отримали 49 мешканців міста, при
плані 12 осіб, у звітному періоді допомогу отримали 38 осіб з онкологічними захворюваннями та 1
хвора дитина. Витрати проведені в межах планових кошторисних призначень. Фактичні кількісні
показники більше планових за рахунок збільшення звернень за оплатою медичної допомоги,
отриманою за межами міста.
Середній розмір матеріальної допомоги на одну особу становив 1222 грн. Розмір матеріальної
допомоги визначався комісією, в залежності від складності захворювання пацієнта.
За завданням 5 «Приведення відділення функціональної діагностики та відділення
відновлювального лікування комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська
лікарня” у відповідність із сучасними вимогами.
Захід №1 «Коригування проекту і реконструкція відділення функціональної діагностики та
відновлювального лікування» - на 2021 рік заплановано кошти в сумі 1102,1 тис.грн.,при фінансовому
ресурсі, передбаченому ПКМУ №579 в сумі 5718,0 тис.грн.
У звітному
періоді отримано фінансування в сумі 1102,1 тис.грн., оплачені виконані
будівельно-монтажні роботи в сумі 978,78 тис.грн.
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Рівень готовності об'єкта де здачі в експлуатацію у частині виконання реконструкції
становить 48,7%, при плані 100° о 2021 році.що пояснюється постійним недофінансування заходів
Програми на капітальні видатки:. З г.ечатю. дії Програми даний захід профінансовано в сумі 10813,57
тис.грн, що складає 39.4% від фінансового ресурсу, передбаченого Програмою (27405,1 тис.грн.).
Неповне фінансування даного заход>. інфляційні процеси, призводять до збільш ння витрат на
перерахунок і повторну експертиз) проектів на виконання самих робіт по реконструкції об'єкта та
віддалення періоду для закінчення та досягнення намічених цілей і показників.
За завданням 6 «Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування
комунального некомерційного підприємства "‘Жовтоводська міська лікарня”.
Захід №1 «Забезпечення функціонування відділення відновлювального лікування та відділення
функціональної діагностики комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська
лікарня” - на 2021 рік заплановано кошти в сумі 989,1 тис.грн., з урахуванням змін, внесених рішенням
міської ради від 29.09.2021 року №517-13/УІІІ за рахунок внутрішнього перерозподілу зигнувань між
заходами Програми (економія після проведенні тендерних закупівель).
Фінансовий ресурс, передбачений ПКМУ №579 становить 2728,0 тис.грн. У звітному періоді
проведені касові видатки на суму 708,66 тис.грн.
Враховуючи карантин по коронавірусу
робота відділення відновлювального лікування
розпочата лише з червня 2021, хоча планувалося розпочати оздоровчий процес із 01 квітня 2021 року.
Фактично за період червень-вересень у відділенні відновлювального лікування оздоровлено 251
жителів м.Жовті Води.
Невиконання показників даного заходу пояснюється перш за все забороною роботи оздоровчих
закладів на період карантину по коронавірусу, а також неповною сумою фінансування, як передбачено
ПКМУ 579.
Із міського бюджету на функціонування відділення відновлювального тікування та
функціональної діагностики на 2021 рік направлено 263,1 тис.грн.(охорона,опалення,освітлення).
За завданням 7 «Забезпечення комунального некомерційного підприємства ' Жовтоводська
міська лікарня” медичним обладнанням і медикаментами для його повноцінного функціонування».
Захід №1 «Придбання медичного обладнання для забезпечення комунального некомерційного
підприємства “Жовтоводська міська лікарня” на 2021 рік видатки не планувалися, зая;д виконано у
попередні роки.
Захід №2
«Придбання медикаментів для забезпечення комунального некомерційного
підприємства “Жовтоводська міська лікарня» - на 2021 рік заплановано видатки в сумі 191,0 тис.грн.
що відповідає фінансовому ресурсу, передбаченому ПКМУ №579.
Касові видатки у звітному періоді здійснені на суму 143,3 тис.грн. за рахунок яких придбано
кисень медичний, рентгенплівку, флюроплівку та хімреактиви.
Середньодобова вартість медикаментів за рахунок коштів Програми на одного хворого в КН! 1
«Жовтоводська міська лікарня» становить 5,44 грн., при плані 2,71 грн. Середньодобова вартість
медикаментів на одного хворого більше планового показника за рахунок подорожчання медикаментів
у порівнянні із періодом, коли розроблялася Програма. Видатки проведені за рах\ нок економії
коштів, які виникли з причини скороченням кількості ліжок в лікарні з 01.01.2020 року на 43 ліжка у
порівнянні із плановими показними, які враховувались при розробці даної Програми, а також
економією за рахунок припинення планового лікування пацієнтів в період карантин) в Україні по
коронавірусу.
4. Обсяги та джерела фінансування програми.
4.1.
Обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді, передбачені Державною
цільовою програмою радіаційного і соціального захисту н аселен н я м. Ж овті Води на
2013-2022 рок и », яка затвердж ена П остановою К абін ету М ін істр ів У к р а їн и № 579
від 2 5 .0 6 .2 0 1 2 р .(із зм ін ам и )
- за рахунок коштів державного бюджету 15896,0 тис. грн. (КПКВК 3511370), в тому числі: на
капітальні видатки 8071,0 тис. грн.;
- на поточні видатки 7825,0 тис. грн, в т.ч. наукові дослідження 0 тис. гри.;
- інші напрямки використання коштів державного бюджету 0 тис. грн.;
- за рахунок місцевих бюджетів 0 тис, гпн., в т.ч. на наукові дослідження 0 тис. гри.;
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- інші джерела фінансування власні кошти виконавця, гранти, залучені кредити та інші
кошти) 0_тис. грн.
4.2. Обсяги та джерела фінансування програми (затверджені) у звітному періоді згідно ПКМУ
№579 :
- за рахунок коштів державного бюджету 8480,1 тис, грн. (КПКВК 3511370), в тому числі:
- на капітальні вкладення 2858.1 тне. грн.,
- поточні видатки 5622,0 тис. грн.. в т. ч. наукові дослідження та розробки 0 тис. грн.,
- інші напрями використання коштів державного бюджету 0 тис. грн.;
- за рахунок місцевих бюджетів 0 тис, грн.;
- інші джерела (власні кошти, гранти, залучені кредити та інші кошти 0 тис, грн.
4.3. Фактичні обсяги та джерела фінансування програми (профінансовані) у звітному періоді
бюджету 10098,91 тис, грн. (КПКВК 3511370),в тому числі:
- за рахунок коштів державного бюджету 6121,8 тис, грн. (КПКВК 3511370), в том числі:
- на капітальні вкладення 1905,0 тис. грн., поточні видатки 4216,8 тис. грн., в т. ч. наукові
дослідження та розробки 0 тис. грн.,
- інші напрями використання коштів державного бюджету 0 тис. грн.;
- за рахунок місцевих бюджетів 3977,41 тис, грн.;
- інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені кредити та інші
кошти) 0 тис, гри.
4.4. Сумарні касові видатки програми у звітному періоді 8824,22 тис, гри., в тому числі:
- за рахунок коштів державного бюджету 4907,64 тис, гри., в тому числі:
на капітальні вкладення 1234,33 тис, грн., поточні видатки 3673,31 тис. грн., наукові
дослідження та розробки 0 тис. грн.
- інші напрями використання коштів державного бюджету 0 тис. грн.;
- за рахунок місцевих бюджетів 3916,37 тис, грн.;
- інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені кредити та інші
кошти) 0 тис. грн.
5. Основні результати виконання програми за звітний період:
Фактичний стан виконання завдань і заходів, визначених програмою, за звітний період
становить 4907,64 тис.грн., або 80,2% від фактично профінансованих коштів Програми. : тому числі:
- за соціальним напрямком 4652,09 тис.грн., в тому числі капітальні видатки на реконструкцію
діагностичного відділення 978,78 тис.грн, або 87,5%;
- за радіаційним напрямком 255,55 тис. грн., 32,0%.
Динаміка показників програми, які виконані не в повному обсязі:
Що зроблено
Найменування показників програми, які
виконані не в повному обсязі
Завданняі
Створення
та
забезпечена
функціонування системи постійного
моніторингу території м. Жовті Води
Західі.
Проведення
будівельномонтажних робіт із створення системи
моніторингу території міста, у тому
числі: стану навколишнього природного
середовища,
радіаційного, медикобіологічного стану

Найменування
показника

Плановий
Фактичний

100
Рівень
готовності
об’єкту до
здачі, %

0

Причина
невиконання

Планові
призначення на
2021 рік відсутні в
зв'язку із
недофінансування
Програми з
державного
бюджету

ДЛЯ

виправлення
ситуації
іаправлено
вернення
депутатів
Жовтоводської
міської ради
Президенту
України,
Прем’єрміністру
України,
Міністерству

і
її
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Завдання 3. Проведення комплекс;.
робіт з реабілітації забрудненої
території міста для зниження дозовпх
навантажень на населення
Захід 1.Розроблення
проектної
документації і проведення
комплексу робіт із реабілітації
забрудненої території міста:
рекультивація порушених і забруднених
земель, здійснення заходів
протирадіаційного захисту
Захід №2 .Здійснення протирадонових
заходів (герметизація підвалів,
створення якісної системи вентиляції,
тощо) щодо приведення
понаднормативних концентрацій радону
в житлових, адміністративних будівлях,
спорудах у відповідність з нормами
радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

Площа
рекчльтивован
■*
дезактивован
нх) земель,
гектарів

(Загальна
площа житла
згідно 3
Нормами
радіаційної
безпеки ,
України
(НРБУ-97),
кв. метрів

0.134
0

510
152,3

За планом
асигнувань роботи
заплановані на II
півріччя 2021 р.
Здійснюються
тендерні
процедури (вдруге
відкриті торги не
відбулися)

Введено в
експлуатацію 152,3
кв.м площі після
здійснення
протирадонових
заходів у житлових
будинках. Роботи
тривають на інших
об'єктах

фінансів
України,
Міністерству
економічного
розвитку і
торгівлі
України,
депутату
Верховної ради
України
щодо

І

П О В Н О Ц ІН Н О Г О

фінансування
завдань і
заходів
програми.

І!
Завдання 4 «Посилення соціального
захисту населення, яке проживає на
територіях з підвищеним радіаційним
фоном»
Захід № 1 «Відшкодування частини
вартості харчування дітей дошкільного
та шкільного віку»

чисельність
дітей
дошкільного
та шкільного
віку,
охоплених
покращеним
харчуваннями
сіб

5206
2689

Захід №2 «Відшкодування частини
вартості
оздоровлення
дітей
дошкільного та шкільного віку:

Покращеним
харчуванням
охоплена кількість
дітей за фактичним
відвідуванням
дошкільних та
загальношкільних
закладів освіти
(карантин по
коронавірусу,
дистанційне
навчання)
Фактична кількість
дітей,ЩО
оздоровлена за
межами міста
менше планового
показника з
причини значного
здорожчання
путівок.

Оздоровлення дітей за межами міста

Кількість
путівок, штук

73
37

Медикаменти та щеплення

Чисельність
дітей
дошкільного
та шкільного
віку,які
отримали
медикаменти
та щеплення
чисельність
дітей віком до
п'яти місяців,
що
забезпечуютьс
я сухими
адаптованими
молочними
сумішами,
осіб

217
0

Вакцинація
дітей
проти
грипу
запланована на 4
квартал 2021 р.

26
7

Діти до 5 місяців
Ж И Т Т Я із
малозабезпечених
сімей забезпечені
адаптованими
молочними
сумішами на 100%
по факту
звернення.
Фактичні кількісні
показники менше
планових за
рахунок зменшення
рівня
народжуваності в
місті

Захід №4 «Відшкодування частини
вартості харчування дітей віком до 5
місяців життя»

І

І

1

Захід №5 «Відшкодування частини
вартості харчування дітей з
генетичними захворюваннями»

Захід №6 «Відшкодування частини
вартості медикаментів, придбаних за
рецептами лікарів, для дітей
дошкільного та шкільного віку, вагітних
жінок, породіль, інвалідів, ветеранів
праці, та інших категорій населення»

Захід №7 «Безкоштовне
зубопротезування за винятком
зубопротезування з дорогоцінних
металів для осіб, які мають стаж роботи
понад 10 років на підприємствах з
видобутку уранової сировини, інвалідів,
ветеранам праці та інших пільгових
категорій населення»
Захід №8 «Надання жителям
матеріальної допомоги на лікування та
оздоровлення у зв’язку з підвищеним
радіаційним фоном на території міста»

Завдання 5. Приведення відділення
функціональної діагностики та
відділення відновлювального лікування
комунального некомерційного
підприємства “Жовтоводська міська
лікарня” у відповідність із сучасними
вимогами
Захід№1
коригування проекту і реконструкція
відділення функціональної діагностики
та відновлювального лікування

чисельність
дітей 3
генетичними
захворювання
ми. охоплених
лікувальним
харчуваннями
сіб

3
1

кількість
звернень ;
жителів
пільгових
категорій
щодо
одержання
медикаментів,
звернень
чисельність
жителів, які
потребують
пільгового
зубопротезува
ння (осіб)

2705
841

Чисельність
жителів, які
потребують
матеріальної
допомоги на
лікування та
оздоровлення,
(осіб)
рівень
готовності
об’єктів до
здачі у частині
виконання
реконструкції
відділення,%

40
9

260
232

100,0
0

Одна дитина віком
до
18
років
забезпечена
лікувальним
харчуванням
в
повному
обсязі.
Двоє осіб, яким
виповнилося
18
років
забезпечуються
лікувальним
харчуванням
за
рахунок місцевого
бюджету.

і
1
і
1

Забезпечено за
наявним
фінансуванням в
межах асигнувань
на 9 місяців 2021
року
по факту звернення
громадян за
медикаментами
Забезпечено за
наявним
фінансуванням
та з урахуванням
зростанням цін на
матеріали для
зубопротезування

1

1

|
1

Захід виконано в
межах асигнувань
на 9 місяців 2021
року,
виплати проведені
по факту звернень
громадян
за
допомогою.
Постійне
недофінансування
заходів Програми
на капітальні
видатки. 3 початку
дії Програми даний
захід
профінансовано в
сумі 10813,57
тис.грн, що складає
39,4% від
фінансового
ресурсу,
передбаченого
Програмою
(27405,1 тис.грн.).
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Завдання 6. Оздоровлення жителів міста
у

відділенні

відновлювального

лікування комунального
некомерційного підприємства
“Жовтоводська міська лікарня”
Захід №1. Забезпечення функціонування
відділення відновлювального лікування
та відділення функціональної діагностики
комунального некомерційного
підприємства “Жовтоводська міська
лікарня”

чисельність
оздоровлених
жителів (осіб)

720
251

Невиконання
показників
пояснюється перш
за все неповною
сумою
фінансування,
як
передбачено
ГЖМУ 579 та
забороною роботи
оздоровчих
закладів на період
карантину
по
коронавірусу,

6. Оцінка ефективності та пропозиції щодо; подальшого виконання програми.
Оптимальним шляхом виконання Програми є комплексне здійснення заходів для створення
умов і досягнення в м. Жовті Води такого стану навколишнього природного середовища та
соціального рівня, який забезпечить повноцінний розвиток усіх сфер життєдіяльності населення.
У зв’язку з тим, що виконання заходів Програми потребує значних фінансових ресурсів, та
враховуючи, що бюджет м. Жовті Води є дотаційним, альтернативних варіантів досягнення мети
Програми немає.
Відповідно до ПКМУ №579 від 25.06.2012 року для оцінки ефективності Програми
застосовуються два підходи:
перший полягає у проведенні оцінки за результатами виконання цієї Програми відхилень
фактичних даних від запланованих у цілому та за кожним заходом окремо;
другий передбачає проведення оцінки динаміки показників, що характеризують рівень
розвитку соціальної сфери, з формуванням на основі результатів такого аналізу висновків щодо
ефективності виконання Програми.
Для вирішення соціально-економічних проблем міста, які потребують невідкладного
виконання, гарантування радіаційного захисту населення та довкілля, безпечного видобування і
збагачення уранових руд, створення спеціальної соціальної інфраструктури постановою Кабінету
Міністрів України від 25 червня 2012р. № 579 була затверджена "Державна цільова програма
радіаційного і соціального захисту населення м.Жовті Води на 2013-2022 роки", (далі Програма).
Програмою передбачалося фінансування заходів та завдань на 2013-2022 роки у сумі 200,652
млн. грн., у тому числі на 2013-2017 роки 112,812 млн. грн., фактично виділено 39.7 млн. грн., або
35,2%, недофінансування Програми становило 73,1 млн.грн.
Постановою Кабінету Міністрів України №52 від 07 лютого 2018 року "Про внесення змін до
Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м.Жовті Води на 20132022 роки" внесені зміни до Програми, в якій фінансовий ресурс на 2013-2017 рік зменшено та
приведено до фактично профінансованих видатків.
На 2018 - 2021 роки Програмою передбачено фінансування в сумі 70,9 млн. грн., фактично
виділена субвенція з державного бюджету місту Жовті Води в сумі 31,8 млн. грн.. що становить
44,8% від затверджених по Програмі прогнозних обсягів фінансування, недофінансування
Програми за цей період становить 39,1 млн. грн.
Таким чином, за період з 2013 по 2021 роки Жовтоводська громада недоотримала з
державного бюджету кошти в сумі 112,2 млн. грн.
Неповне фінансування заходів і завдань Програми, інфляційні процеси, призводить до
збільшення витрат на перерахунок і повторну експертизу проектів на виконання самих робіт по
ліквідації радіаційного забруднення та віддалення закінчення та досягнення нам' іених цілей :
показників.
Таким чином, проблема щорічного
недофінансування Програми, зокрема капітальних
видатків, які передбачають завдання і заходи по усуненню саме радіаційного впливу на населення
міста не дає можливості у повному обсязі продовжити роботи по приведенню дозових навантажень
на жителів міста до норм НРБУ-97 та оздоровлення навколишнього природного середовища.
Низький рівень фінансування на виконання протирадіаційних заходів Програми, а саме
капітальних видатків, не дає змогу вирішити основне завдання Програми - захист населення від
радіаційного впливу, відповідно покращення стану здоров’я населення м.Жовті Води.

У 2016 році Рахунковою палатою Україні було проведено аудит використання коштів
Програми, підготовлені висновки та пропозиції щодо нормативно-правового та організаційного
забезпечення її виконання. В тому числі рекомендовано Міністерству фінансів України при
складанні проектів законів про Державний бюджет України на відповідні роки розглядати питання
щодо передбачення видатків на виконання заходів Державної цільової програми радіаційного і
соціального захисту населення м.Жовті Води з урахуванням прогнозних обсягів видатків,
визначених цією Програмою.
Пропозиції щодо подальшого виконання програми: при формуванні Державного бюджету
України передбачати повне фінансування заходів Державної цільової програми радіаційного і
соціального захисту населення м.Жовті Води у відповідності до
фінансового ресурсу,
передбаченого ПКМУ від 25 червня 2012р. № 579, з урахуванням недофінансування у попередні
роки.

Міський голова

Вик.Валентина Бока
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