
Додаток 1 

до Програми зовнішнього освітлення населених 

 пунктів Сокальського району на 2018 рік. 

 

ПАСПОРТ 

Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського 

району на 2018 рік (далі – Програма)  
 

  1. Ініціатор розроблення Програми  Сокальська районна  

державна адміністрація 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення Програми 

рішення районної ради №526 

від 11 травня 2018 року 

3. Розробник Програми  Сокальська районна  

державна адміністрація 

4. Співрозробники Програми - 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

 Сокальська районна 

державна адміністрація 

6. Учасники Програми Органи місцевого самоврядування 

7. Термін реалізації Програми 2018 рік 

7.1. Етапи виконання Програми 

(для довгострокових програм) 

 - 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

у тому числі: 

1420,0 тис.грн. 

8.1. коштів районного бюджету 1420,0 тис.грн. 

  коштів інших джерел  - 

 

 

Керівник установи – 

головного розпорядника коштів  _____________ Р.Н.ТОКАЙ



Додаток 2 

                                                 до Програми зовнішнього освітлення  

населених пунктів Сокальського району на 2018 рік 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому 

та за роками з визначенням джерел фінансування * 

 

Програма зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського району на 2018 рік 
тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 20 __ рік 

Усього витрат на 
виконання 
програми 

Усього,      

у тому числі      

обласний бюджет      
районний  бюджет**  1420,0    1420,0 
бюджети сіл, селищ, міст районного 
підпорядкування** 

     

кошти небюджетних джерел**      

                         

                

         

 

Заступник голови районної ради                                                           Василь Бойко 

 

 

 
 
 
 



Додаток 3   до Програми зовнішнього 
освітлення    населених пунктів 
Сокальського району на 2018 рік.                                                               

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної 

Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського району на 2018 рік 

№ 
з/п 

Назва 
завдання  

Перелік заходів 
завдання  

Показники виконання заходу, 
один. виміру  

Виконавець 
заходу, 

показника 

Фінансування  
Очікуваний 
результат Джерела**  

Обсяги, 

тис. грн. 

2018 рік 

1. Завдання: 

співфінансуван

ня на 

будівництво, 

реконструкцію 

та капітальний 

ремонт 

вуличного 

освітлення  у 

населених 

пунктах 

сільських рад 

Сокальського 

району 

Львівської 

області 

Заходи:  
Співфінансування 

робіт по 

будівництву, 

реконструкції та 

капітальному 

ремонту 

вуличного 

освітлення у 

населених 

пунктах сільських 

рад Сокальського 

району (окрім 

населених 

пунктів, які 

увійшли до складу 

Великомостівсько

ї об'єднаної 

територіальної 

громади) 

затрат:  

1420,0 тис. грн. 

Фінансове 

управління 

РДА, органи 

місцевого 

самоврядування 

районний 

бюджет 

1420,0 Покращення стану 

благоустрою 

населених пунктів; 

Покращення 

криміногенної та 

аварійної ситуації в 

нічний 

час,забезпечення 

комфортного 

проживання 

населення  

продукту: проведення робіт по 

будівництву, реконструкції та 

капітальному ремонту вуличного 

освітлення у населених пунктах 6 

сільських рад Сокальського району 

Львівської області 

ефективності:  

сума для проведення робіт по 6-х 

сільських радах району за поданими 

запитами на співфінансування: 

Сілецька сільська рада – 220,0 тис. грн. 

Переспівська сільська рада – 80,0 тис. грн. 

Варязька сільська рада (с. Лешків) – 150,0 

тис.грн 

Межирічанська сільська рада (с. Бендюга) 

– 220,0 тис. грн. 

Телязька сільська рада – 200,0 тис. грн. 

Смиківська сільська рада – 260,0 тис. грн. 

Ванівська сільська рада – 290,0 тис. грн. 

Зменшення 

травматизму 

населення в умовах 

незадовільного стану 

доріг, недостатньої 

видимості у зв’язку з 

погодними умовами 



якості:  

підвищення безпеки дорожнього руху, 

зменшення смертельних випадків (ДТП). 

Відсоток кількості рад, по яких задоволено 

звернення про співфінансування до 

кількості рад, якими подано заявки на 

співфінансування ( 80%) 

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради        Василь Бойко  

 

 

 

 


