
 
Додаток 1 

до Програми підтримки і розвитку 

закладів дошкільної освіти Сокальського району на 2018 року 

 

 
ПАСПОРТ 

 

Програми підтримки і розвитку 

закладів дошкільної освіти Сокальського району на 2018 року 

 

1. Ініціатор розроблення програми : відділ освіти Сокальської РДА 

 

2. Дата, номер документа про затвердження програми: рішення 

Сокальської районної ради № 594 від 26.07.2018 року  

  

3. Розробник програми: відділ освіти Сокальської РДА 

 

4. Співрозробники Програми:  

 

5. Відповідальний виконавець програми: місцеві ради Сокальського 

району 

 

6. Учасники програми: місцеві ради Сокальського району 

 

7. Термін реалізації програми: 2018 р. 

 

7.1. Етапи виконання програми  

 (для довгострокових програм)   

 

8. Загальний обсяг фінансових  

ресурсів, необхідних для реалізації  

програми, тис. грн., всього 820,000 

у тому числі: 

 

8.1. коштів районного бюджету 820,000 

коштів інших джерел  (вказати)  

 

Голова Сокальської 

райдержадміністрації                 _____________   Р.Н.Токай   

 

 
Начальник відділу  
освіти Сокальської  
райдерждміністрації  _____________ Р.Т.Монастирський            

                                                                  
 

 

 



 

 

Додаток 2      

до Програми підтримки і розвитку 
закладів дошкільної освіти  

Сокальського району на 2018 року 

 

  

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання 

Програми підтримки і розвитку 

закладів дошкільної освіти Сокальського району на 2018 року 

 в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування 

 
грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

2018 рік Усього витрат на виконання 

програми 

Усього, 820 000,00 820 000,00 
у тому числі   

обласний бюджет - - 
районний бюджет 820 000,00 820 000,00 

 

 

 

Заступник голови районної ради                        Василь Бойко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  

до Програми підтримки і розвитку 

закладів дошкільної освіти Сокальського району на 2018 року 
 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників  

Програми підтримки і розвитку 

закладів дошкільної освіти Сокальського району на 2018 року 

 

№ 
з/п 

Назва завдання  
Перелік заходів 

завдання  

Показники 
виконання робіт, 

один.виміру  

Виконавець 
заходу, 

показника 

Фінансування  Очікуваний 
результат Джерела**  Обсяги, тис. грн. 

2018 рік*** 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний 

ремонт 

Капітальний 

ремонт фасаду 

ДНЗ с. Стенятин 

затрат: обсяг витрат 

на проведення 

капітального 

ремонту фасаду 

 районний 

бюджет 

100,000 Економити газ та 

електроенергію на 

25-30% 

Економити 

бюджетні кошти 

задіяні для оплати 

за споживання 

енергоресурсів, що 

характерно для 

опалювального 

періоду. 

продукту: кількість 

проведених заходів, 

1 од. 

ефективності: 

вартість однієї 

роботи 100000,00 

грн 

якості: виконання 

плану роботи: 100% 

2. 
Капітальний 

ремонт 

Капітальний 

ремонт утеплення 

фасаду ДНЗ с. 

Хлівчани 

затрат: обсяг витрат 

на проведення 

капітального 

ремонту утеплення 

фасаду 

 
районний 

бюджет 
70,000 

 

 

Економити газ та 

електроенергію на 

25-30% 



продукту: кількість 

проведених заходів, 

1 од. 

Економити 

бюджетні кошти 

задіяні для оплати 

за споживання 

енергоресурсів, що 

характерно для 

опалювального 

періоду. 

ефективності: 

вартість однієї 

роботи 70 000,00 грн 

якості: виконання 

плану роботи: 100% 

3 

Капітальний 

ремонт 

Капітальний 

ремонт утеплення 

фасаду с.Хоробрів 

затрат: обсяг витрат 

на проведення 

капітального 

ремонту фасаду 

 районний 

бюджет 

150,000 Економити газ та 

електроенергію на 

25-30% 

Економити 

бюджетні кошти 

задіяні для оплати 

за споживання 

енергоресурсів, що 

характерно для 

опалювального 

періоду. 

продукту: кількість 

проведених заходів, 

1 од. 

ефективності: 

вартість однієї 

роботи 150 000,00 

грн 

якості: виконання 

плану роботи: 100% 

4 

Будівництво 

 

 

 

 

 

Будівництво 

«Дитячий садок-

ясла» с.Сілець 

 

 

 

 

затрат: обсяг витрат 

на проведення 

будівельних робіт 

 

 

 

 

 

 

районний 

бюджет 

 

 

 

 

 

500,000 

 

 

 

 

 

Проведено 

будівельні роботи , 

що в результаті 

дозволить відкрити 

заклад дошкільної 

освіти у с. Сілець на 

90 місць 

 

 

 

продукту: кількість 

проведених заходів, 

1 од. 

ефективності: 

вартість однієї 

роботи 500 000,00 

грн 



якості: виконання 

плану роботи: 100% 

 

 

 

Усього на етап або на програму:  820,000  

    

 

                  

     Заступник голови районної ради                                                     Василь   Бойко 


