О*'

К'СЬ

ІЛЛІ, м и .

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 26-08-35
Е-таі1: года@гу.аоу.иа Код ЄДРПОУ 13986712

На № 813 від 21.12.2012

>/]Рівненська обласна рада

На виконання рішення сесії Рівненської обласної ради від 21.12.2012
№ 813 «Про Програму розвитку та збереження зелених насаджень Рівненської
області на 2013 - 2017 роки» інформуємо наступне.
Протягом 2017 року здійснені заходи з будівництва об'єкту зеленого
господарства із створенням нових зелених насаджень на площі 0,15 га на
території ліквідованого стихійного сміттєзвалища у с. Карпилівка Рівненського
району. Фінансування заходів здійснювалося за рахунок коштів інших джерел
фінансування в сумі 4,9 тис. грн.
Згідно з пунктом 2 заходів Програми проведені роботи з .підвищення
рівня благоустрою, озеленення об'єктів зеленого господарства та покращення
якості зелених насаджень на площі 2,46 га у м. Рівне та Костопільському районі.
На виконання цих робіт витрачено 98,5 тис. грн. з місцевих бюджетів.
Відповідно до пунктів 3 та 4 заходів Програми у звітному році проведено
капітальний та поточний ремонти об'єктів благоустрою зеленого господарства у
населених
пунктах
Березнівського,
Здолбунівського,
Костопільського,
Острозького, Радивилівського, Рівненського, Сарненського районів та містах
Рівне, Дубно, Острог. Вартість виконаних робіт склала 2720,5 тис. грн., з них
2584,6 тис. грн. - кошти місцевих бюджетів, 135,9 тис. грн. - інші джерела
фінансування.
На утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства, яке
передбачене пунктом 5 заходів Програми, у 2017 році витрачено 879,6 тис. грн., з
яких 753,4 тис. грн. - кошти місцевих бюджетів, 126,2 тис. грн. - інші джерела
фінансування.
Всього на реалізацію заходів Програми у 2017 році були спрямовані
кошти в сумі 3703,5 тис. грн., з яких 3436,5 тис. грн. - кошти місцевих бюджетів
та 267 тис. грн. - інші джерела фінансування.
У зв’язку із завершенням терміну реалізації заходів Програми розвитку та
збереження зелених насаджень Рівненської області на 2013 - 2017 роки
пропонуємо
рішення
сесії
Рівненської
обласної
ради
від
21.12.2012 № 813 зняти з контролю.
Заступник голови адміністрації
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