
                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                Додаток 3          

                                         
Результативні показники  

 

районної  цільової програми розвитку водного господарства та  

екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на  період до 2021 року у Голованівському районі 

 

№ 

з/п 

Назва показника Од. 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок дії 

програми 

Виконання програми  за  роками Усього за 

період дії 

програми  

2017 2018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

І. Показники продукту 

1)  Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушуваних угідь, 

 управління водними ресурсами 

1. Збільшення площ  земель, 

на яких  буде забезпечено 

гарантоване отримання 

врожаїв 

сільськогосподарських 

культур  

 

тис. 

гектарів 
0,01 0,058 0,068 0,078 0,088 0,098  0,4 

2. Площі земель, на яких  буде 

проведена реконструкція 

інженерної інфраструктури 

зрошувальних систем  

 

тис. 

гектарів 
0 0,11 0,11 0,11 - 0,11 0,4 

3. Кількість придбаної 

сучасної поливної техніки  

 

одиниць 0 2 2 - - - 4 

2)  Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод 



 2 

1. Заліснення прибережних 

захисних смуг, здійснення 

агротехнічних, 

агролісомеліо- 

ративних, протиерозійних 

заходів  

гектарів  - 3,7 - 3,7 3,8         11,2 

2. 

 

 

Створення прибережних 

смуг вздовж річок і 

водойм 

кілометр  72,1 - 72,1 72,1 72,1 288,4 

ІІ.Показники ефективності програми 

1) Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушуваних угідь,  

управління водними ресурсами 

1. Середні витрати на 

утримання            1 га  

водогосподасько-

меліоративного комплексу 

тис.грн.  2,15       1,91 1,78 1,65 1,59  

2. Середні витрати на 

реконструкцію 1 га 

інженерної  інфраструктури 

зрошувальних систем  

тис..грн.  5 5,13 5 - 6,64  

3. Середні витрати на 

придбання однієї одиниці  

сучасної поливної техніки 

тис.грн.  500 500 - - - 

 

2)  Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод 

1. Середні витрати на 

заліснення 1 га 

прибережних захисних 

смуг 

 

 

тис. грн 

  

- 

 

4,12 

 

- 

 

4,50 

 

4,50 

 

2. 

 

  

Середні витрати на 

створення   

1 км прибережних смуг 

 

 

тис. грн  

 
 

 

1,67 

 

- 

 

1,67 

 

1,67 

 

1,49 
 

ІІІ.Показники якості програми 
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1) Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушуваних угідь, 

 управління водними ресурсами 

1. Питома вага площ 

зрошувальних земель, на 

яких забезпечено 

гарантоване отримання 

врожаїв до загальної 

потреби, 

передбаченої програмою 

%  28,8 42,6 76,4 90,7 100 100 

2. Питома вага виконаних 

робіт з реконструкції площ 

інженерної інфраструктури 

зрошувальних систем до 

загальної потреби, 

передбаченої програмою   

%  25 25 25 - 25 100 

3. Питома вага  придбаної 

сучасної поливної техніки 

до загальної  потреби, 

передбаченої програмою  

      %  50 50 - - - 100 

2)  Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод 

1. Відсоток заліснення 

прибережних захисних 

смуг для зменшення 

інтенсивності 

поверхневого стоку до їх 

загальної площі, яка 

передбачена програмою  

%  - 33 - 33 34 100 

2. Питома вага створених 

прибережних захисних 

смуг до загальної 

довжини, яка передбачена 

программою 

 

 

         

% 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

- 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

100 

 


