
Додаток 1 до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

 позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у 

 Сокальському районі на 2016-2018 роки 

 
 

Ресурсне забезпечення 

Програми "Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у 

Сокальському районі на 2016 – 2018 роки" 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання Програми 

2016 рік, 

(тис. грн.) 

2017 рік, 
(тис. грн.) 

2018 рік 
(тис. грн.) 

Усього витрат на 
виконання 
Програми 
(тис. грн.) 

Усього, тис. грн.: - 1153 3950 5103 

у тому числі:     

Обласний бюджет - 502 1950 2452 

Районний та місцеві бюджети, та інші джерела  - 651 2000 2651 

 

 

                     Заступник голови районної ради                       ___________                           Василь Бойко 
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

 позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у 

 Сокальському районі на 2016-2018 роки 

ПЕРЕЛІК  

завдань, заходів та показників районної програми забезпечення житлом  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  

у Сокальському районі на 2016 – 2018 роки  

 
№ з/п Назва  

завдання 
Перелік  

заходів завдання 
Показники виконання 

заходу, одиниці  
виміру  

Виконавець  
заходу 

Фінансування Очікуваний 

результат джерела обсяги,  

тис.  

грн 
2018  рік 

1. Завдання1 

Забезпечення 

житлом дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та 

осіб з їх числа 

шляхом 

придбання 

житла у  2018 

році 

Захід 1 

Придбання 

житла для дітей-

сиріт,  дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування та 

осіб з їх числа 

затрати 

обсяг витрат на 

забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа 3950,0 тис.грн 

(обласний- 1950,0 тис.грн., 

районний- 2000,0 тис.грн) 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації; 

 

Кошти  

обласного, 

районного та 

місцевих 

бюджетів і за 

рахунок інших 

джерел, 

незаборонених 

законодавством 

3 950  

 

 

 

 

9 дітей-сиріт, 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування  та 

5 осіб з їх 

числа, з них: 

3 сімейні 

групи та 2 

особи 

продукту 

кількість дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа забезпечено житлом   

9 дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування  та 

5 осіб з їх числа, з них: 

3 сімейні групи та 2 особи 

ефективності  



середня загальна площа на 

особу; 

30 кв.м. 

 

якості 

готовність забезпеченням 

житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа  

100% 

 

 

Заступник голови районної ради                       ___________                           Василь Бойко 
 

 

 

       

     

 

 

 

 



Додаток 3 до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

 позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у 

 Сокальському районі на 2016-2018 роки 

 

ПАСПОРТ 

Програми "Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Сокальському 

районі на 2016 – 2018 роки" 

 

 

1. Ініціатор розроблення програми Сокальська районна державна адміністрація,     

    Служба у справах дітей Сокальської райдержадміністрації 

 

2. Дата, номер документа про затвердження програми Рішення Сокальської 

районної ради Львівської області №38 від 12 січня 2016 року. 

 

3. Розробник програми Служба у справах дітей Сокальської райдержадміністрації 

 

4. Співрозробники програми Сокальська районна рада, Відділ  містобудування та   

    архітектури Сокальської райдержадміністрації. 

 

5. Відповідальний виконавець програми Служба у справах дітей Сокальської 

райдержадміністрації 

 

6. Учасники програми Служба у справах дітей Сокальської райдержадміністрації, 

Відділ  містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації. 

 

7. Термін реалізації програми 2018 рік 

 

7.1. Етапи виконання програми  

 (для довгострокових програм)  2016-2018 роки 

 

8. Загальний обсяг фінансових  

ресурсів, необхідних для реалізації  

програми, тис. грн., всього,  3950тис.грн. 

у тому числі:  

 

8.1. коштів районного бюджету 2000 тис.грн  

8.2. коштів обласного бюджету  1950 тис.грн 
 

 
Керівник установи -  
головного розпорядника  
коштів             Токай Р.Н. 

       (П. І. Б.)            (підпис)  

 

 

Відповідальний  

виконавець Програми                   Федаш Г.З. 
       (П. І. Б.)             (підпис)  


