
Додаток 1 до  

Програми підтримки  

творчої діяльності аматорських колективів  

Сокальського району у 2018 році 

 

ПАСПОРТ 

програми підтримки творчої діяльності аматорських 

колективів Сокальського району у 2018 році 

 
1. Ініціатор розроблення програми: відділ з питань культури, охорони 

культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації. 

2. Дата, номер документа про затвердження програми: рішення Сокальської 

районної ради Львівської області від 11.05.2018 № 535. 

3. Розробник програми: відділ з питань культури, охорони культурної 

спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації. 

4. Співрозробники програми: Сокальський районний народний дім. 

5. Відповідальний виконавець програми: відділ з питань культури, охорони 

культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації. 

6. Учасники програми: відділ з питань культури, охорони культурної 

спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації. 

7. Термін реалізації програми: протягом 2018 року. 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, 

тис. грн., всього: 250, 000. 

8.1. коштів районного бюджету: 250, 000 тис.грн. 

 

 

 

                                                         

                                                                      

Начальник відділу з питань культури,  

охорони культурної спадщини,  

туризму та релігій Сокальської  

районної державної адміністрації                           М. В. Михайлюк   
 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до  

Програми підтримки  

творчої діяльності аматорських колективів  

Сокальського району у 2018 році 

 
Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання 

 

 Програми підтримки творчої діяльності аматорських колективів 

Сокальського району у 2018 році  

 
в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування 

 
тис.грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

2018 рік Усього витрат на виконання 

програми 

Усього, 250,000 250,000 

у тому числі   

обласний бюджет - - 

районний бюджет 250,000 250,000 

 

 

 

 

   

                                                                      

Заступник голови районної ради                                Василь   Бойко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 до Програми підтримки  

творчої діяльності аматорських колективів  

Сокальського району у 2018 році 

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників  

Програми підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району у 2018 році 
  

№ 
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 1. 

Забезпечення 

фінансової 

підтримки 

творчої 

діяльності 

аматорських 

колективів 

Захід 1. Грошова 

винагорода для 

учасників Народного 

аматорського 

духового оркестру 

Сокальського 

районного народного 

дому  

затрат   

районний 

бюджет 

  

обсяг видатків,тис.грн  50,0  

продукту     

кількість учасників,осіб  20  

ефективності    

середні витрати на 

одного учасника, 

тис.грн 

 2,5  

якості    

виконання плану 

заходів, 100% 

   

Захід 2. Придбання 

сценічних костюмів 

для Народного 

аматорського 

жіночого вокального 

ансамблю «Берегиня» 

Народного дому 

с.Зубків 

затрат   

районний 

бюджет 

  

обсяг витрат, тис.грн  35,0  

продукту     

кількість костюмів,шт  11  

ефективності    

середні витрати на 

придбання одного 

костюма, тис.грн 

 3,18  



якості  

 

  

виконання плану 

заходів, 100% 

   

Захід 3. Придбання 

сценічних костюмів 

для Народного 

аматорського 

ансамблю танцю 

«Бужани» Народного 

дому с.Ільковичі 

затрат   

районний 

бюджет 

  

обсяг витрат, тис.грн  60,0  

продукту     

кількість костюмів,шт  20  

ефективності    

середні витрати на 

придбання одного 

костюма, тис.грн 

 3,0  

якості    

виконання плану 

заходів, 100% 

   

  

Захід 4. Придбання 

сценічних костюмів  

для Народного 

аматорського 

жіночого вокального 

ансамблю 

«Любисток» 

Сокальського 

районного народного 

дому 

затрат   

районний 

бюджет 

  

обсяг витрат, тис.грн  35,0  

продукту     

кількість костюмів,шт  9  

ефективності    

середні витрати на 

придбання одного 

костюма, тис.грн 

 3,88  

якості    

виконання плану 

заходів, 100% 

   

  

Захід 5. Придбання 

сценічного взуття для 

Народного 

затрат   
районний 

бюджет 

  

обсяг витрат, тис.грн  35,0  

продукту     



аматорського 

чоловічого хору 

«Плугатар» 

Народного дому 

с.Стенятин 

кількість костюмів,шт  30  

ефективності    

середні витрати на 

придбання одного 

костюма, тис.грн 

 1,17  

якості    

виконання плану 

заходів, 100% 

   

  

Захід 6. Придбання 

сценічних костюмів 

для вокального 

ансамблю «Мрія» 

Народного дому 

с.Лубнівка 

затрат   

районний 

бюджет 

  

обсяг витрат, тис.грн  35,0  

продукту     

кількість костюмів,шт  10  

ефективності    

середні витрати на 

придбання одного 

костюма, тис.грн 

 3,5  

якості    

виконання плану 

заходів, 100% 

   

Усього на етап або на програму:   250,0  

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.  
** вказується кожне джерело окремо.  
*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.  
 

 

                      Заступник голови районної ради                                                     Василь   Бойко 


