
Додаток 1 до Програми захисту сільськогосподарських угідь від 

     повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення  

на 2018 рік   
 

Паспорт  

Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного 

заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2018 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми: відділ агропромислового розвитку 

Сокальської районної державної адміністрації. 

2. Дата, номер документа про затвердження програми: рішення № 521 від 

11.05.2018 року XXIX сесії  VII скликання Сокальської районної ради. 

3. Розробник програми: відділ агропромислового розвитку Сокальської 

районної державної адміністрації.  

4. Співрозробники Програми: Сокальське  управління водного 

господарства.     

5. Відповідальний виконавець програми: місцеві ради Сокальського 

району.    

6. Учасники програми:  місцеві ради та  сільськогосподарські 

підприємства Сокальського району. 

7. Термін реалізації програми: з моменту прийняття Програми до 

31.12.2018 року. 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, тис. грн., всього -  500. 

8.1. коштів районного бюджету – 500 тис. грн. 

 

 

 

 

     Голова Сокальської РДА                                             Р.Н.ТОКАЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Програми захисту сільськогосподарських угідь від    

повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення  

на 2018 рік 

 
 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому  

та за роками з визначенням джерел фінансування * 

 

Програми захисту сільськогосподарських угідь від    

повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2018 рік 
тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми 
2018 рік 20 __  рік 20 __ рік 20 __ рік 

Усього витрат на 
виконання 
програми 

Усього, 500,0    500,0 

у тому числі      

обласний бюджет      
районний  бюджет**  500,0    500,0 
бюджети сіл, селищ, міст районного 
підпорядкування** 

     

кошти небюджетних джерел**      

 

 

 

 

                          Заступник голови районної ради                                                     Василь   Бойко 

 

 

 

 

 



                                                                    

                                                                                                                                                         Додаток 3 до  Програми захисту сільськогосподарських                

                                                                                                                                                        угідь від повторного заболочення та населених пунктів  

                                                                                                        від підтоплення на 2018 рік 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників  

районної (бюджетної) цільової програми* 

Програма захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених  

пунктів від підтоплення 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: 

Регулювання водно 

– повітряного 

режиму осушених 

земель, 

забезпечення 

сталого 

виробництва 

сільськогосподарськ

их культур та 

покращення 

екологічного стану 

навколишнього 

середовища 

Захід 1: Очистка 

каналів від мулу і 

наносів з метою 

покращення 

відводу води з 

перезволожених 

площ, 

забезпечення 

сталого 

виробництва 

сільськогосподарсь

кої продукції, 

захисту населених 

пунктів від 

підтоплення. 

затрат: обсяг витрат 

на очистку каналів 

протяжністю 7,67 км 

Місцеві ради Районний 

бюджет 

500,0 Відведення води з 

перезволожених 

площ, забезпечення 

безперешкодного 

проїзду 

сільськогосподарськ

ої техніки, захист 

населених пунктів 

від підтоплення. 

Впровадження 

заходів з метою 

збереження 

екологічної 

рівноваги в регіоні 

(заходи спрямовані 

на підвищення рівня 

грунтових вод) 

продукту: Довжина 

каналів, які будуть 

очищені 7,67 км при 

потребі 804 км.  

   

ефективності: 

Середні витрати на 

очистку 1 км каналу 

65,159 тис. грн 

   

якості: відсоток 

виконання робіт до 

потреби 0,95% 

   

Усього на етап або на програму:   500,0  

 

                  

     Заступник голови районної ради                                                     Василь   Бойко 


