Додаток 2 до Програми соціального захисту
окремих категорій населення Сокальського району на 2018 рік

ПАСПОРТ
(загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)

ПРОГРАМА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ
СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 РІК
1. Ініціатор розроблення програми – управління соціального захисту
населення Сокальської райдержадміністрації
2. Дата, номер документа про затвердження програми – рішення
Сокальської районної ради №459 від 22.12.2017 року
3. Розробник програми - управління соціального захисту населення
Сокальської райдержадміністрації
4. Співрозробники програми 5. Відповідальний виконавець програми - управління соціального захисту
населення Сокальської райдержадміністрації
6. Учасники програми 7. Термін реалізації програми - 2018 рік
7.1. Етапи виконання програми 8. Загальний обсяг фінансових – 1 546,45 тис. грн.
у тому числі:
8.1. коштів районного бюджету – 1 546,45 тис. грн.
8.2. субвенція місцевих рад – 0,0 тис. грн.

Керівник установи -головного
розпорядника коштівначальник управління
соціального захисту населення
Сокальської райдержадміністрації

ОГІНСЬКИЙ В.Б.

Відповідальний виконавець Програминачальник управління
соціального захисту населення
Сокальської райдержадміністрації

ОГІНСЬКИЙ В.Б.

Додаток 3 до Програми соціального захисту окремих
категорій населення Сокальського району на 2018 рік

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому
та за роками з визначенням джерел фінансування *
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 РІК
тис. грн.
Усього витрат на
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
2018 рік
20 __ рік
20 __ рік
20 __ рік
виконання
виконання програми
програми
Усього,
1546,45
1546,45
у тому числі
0,0
0,0
обласний бюджет
районний бюджет
1546,45
1546,45
субвенція місцевих рад
0,0
0,0
0,0
0,0
кошти небюджетних джерел

Заступник голови районної ради

Василь Бойко

Додаток 4 до Програми соціального захисту окремих
категорій населення Сокальського району на 2018 рік

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми*
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 РІК

№
з/п
1.

2.

3.

4.

Назва завдання

Перелік заходів
завдання

Оплата за лікування
дітей, хворих на
ДЦП в Міжнародній
клініці відновного
лікування м.
Трускавець

Покриття частини
витрат на лікування
дітей в Міжнародній
клініці відновного
лікування
м.Трускавець.

Грошова допомога
учасникам
визвольних
змагань

Виплата щомісячної
грошової допомоги
учасникам визвольних
змагань

Грошова допомога
особам яким
виповнилось 100,
105, 110 років

Виплата одноразової
грошової допомоги
особам яким
виповнилось 100, 105,
110 рокі

Грошова допомога
інвалідам на
часткове
відшкодування
вартості житлово-

Виплата щомісячної
грошової допомоги на
часткове
відшкодування
вартості житлово-

Показники виконання заходу, один. виміру
Затрати – 105,0 тис. грн.
Продукт – Лікування дітей хворих на ДЦП (11,94 –
лікування 1 дитини)
Ефективність - Покращення стану здоров’я 9-ти
дітей
Якість - Охоплення 100% лікуванням бажаючих
пройти курс лікування.
Затрати – 132,55 тис. грн.
Продукт – Виплата щомісячної грошової допомоги
29 - учасникам бойових дій УПА по 300,0 грн., 29 вдовам ветеранів УПА по 100,0 грн., 1- вдівцю
ветерана УПА 3 – вдовам політв’язнів УПА по100,0
грн.
Ефективність - Покращення матеріального
становища 62 учасникам визвольних змагань
Якість - Охоплення 100% осіб, які мають право на
виплату
Затрати - 3,1 тис. грн.
Продукт – Розмір одноразової допомоги 3,0 тис. грн.
Ефективність - Підтримка заходів з відзначення 1 -х
довгожителів та покращення їх матеріального
становища
Якість - Охоплення 100% осіб, які мають право на
виплату
Затрати – 85,7 тис. грн.
Продукт – Розмір грошової допомоги становить:
сім’ям, які складаються з двох та більше інвалідів І,
ІІ групи, дітей інвалідів; інвалідів по зору І, ІІ групи;
одиноким інвалідам І, ІІ групи - 75,0 грн. на особу

Виконавець
заходу,
показника

УСЗН

УСЗН

УСЗН

УСЗН

Фінансування

Очікуваний
результат

Джерела

Обсяги,
тис. грн.

районний
бюджет

105,0

Покращення стану
здоров’я 9-ти дітей
хворих на ДЦП

132,55

Покращення
матеріального
становища 62
учасникам визвольних
змагань

3,1

Підтримка заходів з
відзначення 1-х
довгожителів та
покращення їх
матеріального
становища

85,7

Покращення
матеріального
становища 89 людей з
інвалідністю та
оплати платежів за

районний
бюджет

районний
бюджет

районний
бюджет

комунальних послуг

5.

6.

7.1.

Грошова допомога
громадянам які
постраждали
внаслідок аварії на
ЧАЕС

Грошова допомога
членам родин
військовослужбовці
в що загинули під
час виконання
інтернаціонального
обов’язку в
республіці
Афганістан
Підтримка
демобілізованих
учасників бойових
дій АТО, членів
сімей загиблого
військовослужбовця
, учасника АТО

комунальних послуг
людям з інвалідністю

Ефективність - Покращення матеріального
становища 89 людей з інвалідністю та оплати
платежів за комунальні послуги
Якість - Охоплення 100% осіб, які мають право на
виплату
Виплата одноразової
Затрати - 99,2 тис. грн.
грошової допомоги
Продукт – Розмір одноразової грошової допомоги
громадян які
становить 500,0 грн. на особу
постраждали в
Ефективність - Покращення матеріального
наслідок аварії на
становища 198 громадян які постраждали
ЧАЕС
внаслідок аварії на ЧАЕС
Якість - Охоплення 100% осіб, які мають право на
виплату
Виплата одноразової
Затрати - 12,5 тис. грн.
грошової допомоги
Продукт – Розмір одноразової грошової допомоги
членам родин
становить 2,5 тис. грн. на сім’ю.
військовослужбовців
Ефективність - Вшанування пам’яті загиблих
що загинули під час
військовослужбовців, які загинули під час виконання
виконання
інтернаціонального обов’язку в республіці
інтернаціонального
Афганістан та підтримка їх сімей. Заходами буде
обов’язку в республіці охоплено 5 сімей.
Афганістан
Якість - Охоплення 100% осіб, які мають право на
виплату
Надання одноразової
Затрати – 159,6 тис. грн.
грошової допомоги
Продукт – Розмір допомоги:
членам сімей
- неповнолітні діти (віком до 18 років), діти у разі
загиблого
навчання у вищих навчальних закладах І - ІV рівня
військовослужбовця,
акредитації, та професійно-технічних навчальних
який загинув, помер
закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але
під час виконання чи
не довше ніж до досягнення ними 23 років – 5,0 тис.
проходження
грн.;
військової служби
- члени сім’ї загиблого, які мають інвалідність І чи ІІ
групи – 5.0 тис. грн.;
- працездатні члени сім’ї загиблого, члени сім’ї
загиблого, які досягли пенсійного віку – 2,5 тис. грн.
Ефективність - Вшанування пам’яті загиблого
військовослужбовця, який загинув, помер під час
виконання чи проходження військової служби та
підтримка їх сімей. Заходами буде охоплено 31
членів сімей.

комунальні послуги

УСЗН

УСЗН

УСЗН

районний
бюджет

районний
бюджет

районний
бюджет

99,2

Покращення
матеріального
становища 198
громадян які
постраждали в
наслідок аварії на
ЧАЕС

12,5

Вшанування пам’яті
загиблих
військовослужбовців,
які загинули під час
виконання
інтернаціонального
обов’язку в республіці
Афганістан та
підтримка їх сімей.

159,6

Вшанування пам’яті
загиблого
військовослужбовця,
який загинув, помер
під час виконання чи
проходження
військової служби та
підтримка їх сімей.
Заходами буде
охоплено 31 членів
сімей.

7.2.

7.3.

7.4.

Надання одноразової
грошової допомоги
особі, яка здійснила
поховання
військовослужбовця,
особи з інвалідністю
внаслідок війни або
учасника бойових дій,
які брали
безпосередню участь в
антитерористичній
операції (АТО),
операції об’єднаних
сил (ООС)
Оздоровлення,
відпочинок дітей
демобілізованих
учасників бойових дій
АТО, членів сімей
загиблого
військовослужбовця,
учасника АТО
Підтримка соціальних

Якість - Охоплення 100% осіб, які мають право на
виплату
Затрати - 45,0 тис. грн.
Продукт – Розмір одноразової грошової допомоги
особі, яка здійснила поховання військовослужбовця,
особи з інвалідністю в наслідок війни або учасника
бойових дій, які брали безпосередню участь в
антитерористичній
операції
(АТО),
операції
об’єднаних сил (ООС) становить 15,0 тис. грн.
Ефективність - Часткова компенсація затрат на
поховання
Якість - Охоплення 100% сімей, які мають право на
виплату

Затрати - 147,0 тис. грн.
Продукт – Реалізується шляхом закупівлі путівок
Ефективність - Оздоровлення, відпочинок 36 дітей
демобілізованих учасників бойових дій АТО, членів
сімей загиблого військовослужбовця, учасника АТО
Якість - Охоплення 100% дітей, які мають право на
відпочинок
Затрати - 71,0 тис. грн.

УСЗН

районний
бюджет

45,0

Часткова компенсація
затрат на поховання

Оздоровлення,
відпочинок 36 дітей
демобілізованих
учасників бойових дій
АТО, членів сімей
загиблого
військовослужбовця,
учасника АТО
Проведеними

УСЗН

районний
бюджет

147,0

УСЗН

районний

71,0

заходів, які
проводяться за участі
учасників бойових дій
(АТО), (ООС),
учасників визвольних
змагань та сімей
загиблих
військовослужбовців
(АТО), (ООС).

7.5.

7.6.

Забезпечення
соціальних гарантій та
пільг бійцямдобровольцям АТО

Надання одноразової

Продукт – Реалізується шляхом фінансування
витрат на:

проведення
заходів
військово
патріотичного виховання молоді за участі учасників
бойових дій (АТО), (ООС);

організацію та проведення круглих столів,
семінарів, консультацій із залученням представників
громадськості, органів державної влади, експертів з
різних галузей суспільного життя;

оплата послуг з увічнення пам’яті загиблих,
померлих
військовослужбовців,
які
брали
безпосередню участь в антитерористичній операції
(АТО), операції об’єднаних сил (ООС) (придбання
квітів, вінків для укладання до ювілейних та
визначних
дат
до
могил
загиблих
військовослужбовців, та інші послуги пов’язані з
даною категорією громадян).

оплату послуг з перевезення учасників,
пов’язаних з реалізацією заходів передбачених
п.6.7.4. даної Програми та для участі в інших заходах
районного, обласного та державного рівня
Ефективність – заходами буде охоплено понад 200
осіб з числа учасників бойових дій АТО, сімей
загиблих учасників АТО, учасників бойових дій
УПА, дітей.
Якість - Охоплення 100% до потреби у виконанні
заходу
Затрати – 40,0 тис. грн.
Продукт – Реалізується шляхом забезпечення
соціальних гарантій та пільг 6 бійцям-добровольцям
АТО
Ефективність - Підтримка заходів спрямованих на
забезпечення соціальних гарантій та пільг бійцямдобровольцям АТО, які на сьогоднішній день не
визнані державою.
Якість - Охоплення 100% до потреби у виконання
заходів
Затрати – 100,0 тис. грн.

бюджет

заходами буде
охоплено понад 200
осіб з числа учасників
бойових дій АТО,
сімей загиблих
учасників АТО,
учасників бойових дій
УПА, дітей.

УСЗН

районний
бюджет

40,0

Підтримка заходів
спрямованих на
забезпечення
соціальних гарантій та
пільг бійцямдобровольцям АТО

УСЗН

районний

100,0

покращення

8.

9.

Одноразова грошова
допомога особам, які
призвані на
військову службу за
контрактом до
Збройних Сил
України

Надання пільг
окремих категорій
громадян

грошової допомоги
особам з інвалідністю
в наслідок війни,
учасникам бойових
дій, бійцям добровольцям, які
брали безпосередню
участь в
антитерористичній
операції (АТО),
операції об’єднаних
сил (ООС)
Виплата одноразової
грошової допомоги
особам, які призвані на
військову службу за
контрактом до
Збройних Сил України

Придбання
путівок на санаторно –
курортне
лікування
громадянам на яких
поширюється
дія
Закону України «Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту»
Компенсація за надані
пільги надавачу послуг.

Продукт – грошова допомога

бюджет

матеріального
становища осіб з
інвалідністю в
наслідок війни,
учасників бойових
дій, бійців добровольців

Ефективність – покращення матеріального
становища осіб з інвалідністю в наслідок війни,
учасників бойових дій, бійців - добровольців (20
чол.)
Якість - Охоплення 100% до потреби у виконанні
заходу

Затрати - 150,0 тис. грн.
Продукт – Реалізується шляхом виплати
одноразової грошової допомоги в розмірі 3,0 тис.
грн.
Ефективність - Підтримка заходів з оборони
України шляхом підтримки осіб, які призвані на
військову службу за контрактом до Збройних Сил
України. Очікується підписання контракту 50
особами.
Якість - Охоплення 100% до потреби у виконанні
заходу
Затрати – 15,3 тис. грн.
Продукт – Реалізується шляхом оздоровлення в
санаторно – курортних закладах
Ефективність – Покращення стану здоров’я 2 осіб
Якість - Охоплення 100% осіб, які мають право на
оздоровлення в межах виділених асигнувань.

Затрати – 200,0 тис. грн.
Продукт – покриття частини вартості послуг за
користування стаціонарним телефонним зв’язком
для 860 абонентів.
Ефективність – Дотримання норм Законів України з
права на пільгу з послуг зв’язку.

УСЗН

районний
бюджет

150,0

Підтримка заходів з
оборони України
шляхом підтримки
осіб, які призвані на
військову службу за
контрактом до
Збройних Сил
України. Очікується
підписання контракту
50 особами.

УСЗН

районний
бюджет

15,3

Покращення стану
здоров’я 2 осіб

УСЗН

районний
бюджет

200,0

Правом на пільгу з
послуг зв’язку
скористаються 860
абонентів.

10.

11.

Одноразова грошова
допомога членам
сім’ї
військовослужбовця
, який потрапив у
полон вимушено,
рахується такими
що тимчасово
відсутній у частині
(безвісті пропавши).

Одноразова грошова
допомога
громадянам, які
мають статус
інваліда війни, з
числа військовослужбовців, які
брали участь в
антитерористичній
операції та осіб, які
отримали тілесні
ушкодження під час
участі у Революції
Гідності.

Підтримка заходів

Якість – Охоплення 100% до потреби у виконанні
заходу.
Виплата одноразової
Затрати – 10,0 тис. грн.
грошової допомоги
Продукт – Реалізується шляхом виплати одноразової
членам сім’ї
грошової допомоги в розмірі:
військовослужбовця,
– неповнолітні діти (віком до 18 років), діти у разі
який потрапив у полон навчання у вищих навчальних закладах І – ІV рівня
вимушено, рахується
акредитації, та професійно-технічних навчальних
такими що тимчасово
закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але
відсутній у частині
не довше ніж до досягнення ними 23 років – 5,0 тис.
(безвісті пропавши).
грн.;
–
члени сім’ї, які мають інвалідність І чи ІІ групи
– 5,0 тис. грн.;
–
працездатні члени сім’ї, члени сім’ї загиблого,
які досягли пенсійного віку – 2,5 тис. грн.
Ефективність – Покращення матеріального
становища сімей військовослужбовців, які потрапили
у полон вимушено, рахуються такими що тимчасово
відсутній у частині (безвісті пропавши) 1 дитина, 2
дорослих.
Якість – Охоплення 100% до потреби у виконанні
заходу
Виплата одноразової
Затрати – 45,0 тис. грн.
грошової допомоги
Продукт – Реалізується шляхом надання одноразової
громадянам, які мають грошової допомоги громадянам, які мають статус
статус інваліда війни, з інваліда війни, з числа військовослужбовців, які
числа
брали участь в антитерористичній операції та осіб,
військовослужбовців, які отримали тілесні ушкодження під час участі у
які брали участь в
Революції Гідності в розмірі 3,0 тис. грн. на особу.
антитерористичній
Ефективність –
Покращення
матеріального
операції та осіб, які
становища громадянам, які мають статус інваліда
отримали тілесні
війни, з числа військовослужбовців, які брали участь
ушкодження під час
в антитерористичній операції та осіб, які отримали
участі у Революції
тілесні ушкодження під час участі у Революції
Гідності.
Гідності. (13 – інвалідів війни АТО, 2 – інваліда
війни Революція Гідності.)
Якість – Охоплення 100% до потреби у виконанні
заходу
Оплата послуг з

Затрати – 125,5,0 тис. грн.

УСЗН

районний
бюджет

10,0

УСЗН

районний
бюджет

45,0

УСЗН

районний

125,5

Покращення
матеріального
становища сімей
військовослужбовців,
які потрапили у полон
вимушено, рахуються
такими що тимчасово
відсутній у частині
(безвісті пропавши)

Покращення
матеріального
становища
громадянам, які мають
статус інваліда війни,
з числа
військовослужбовців,
які брали участь в
антитерористичній
операції та осіб, які
отримали тілесні
ушкодження під час
участі у Революції
Гідності.
Психологічна реабілітація

всеукраїнської акції
«Схід і Захід разом»
12

відпочинку дітей та
супроводжуючих осіб у
оздоровчому закладі

Продукт – відпочинок 23 осіб з зони проведення ООС.

бюджет

дітей з зони проведення
ООС

Ефективність - психологічна реабілітацію дітей з зони
проведення ООС.
Якість – кількість охоплених дітей з зони проведення
ООС.

Усього на Програму:

1546,45

Заступник голови районної ради

Василь Бойко

Додаток 1 до Програми фінансової підтримки при призначенні
житлових субсидій за спрощеним порядком на 2018 рік

ПАСПОРТ
(загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)
Програма фінансової підтримки при призначенні
житлових субсидій за спрощеним порядком на 2018 рік
1. Ініціатор розроблення програми – управління соціального захисту
населення Сокальської райдержадміністраці.
2. Дата, номер документа про затвердження програми – рішення Сокальської
районної ради від 11 травня 2018 року № 529
3. Розробник програми - управління соціального захисту населення
Сокальської райдержадміністрації
4. Співрозробники програми 5. Відповідальний виконавець програми – управління соціального захисту
населення Сокальської райдержадміністрації
6. Учасники програми - управління соціального захисту населення
Сокальської райдержадміністрації.
7. Термін реалізації програми - 01.01.2018 – 31.12.2018
7.1. Етапи виконання програми 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів – 169,05тис.грн.
у тому числі:
8.1. коштів районного бюджету – 169,05тис.грн.
коштів інших джерел (вказати) - 0.0 тис.грн.

Начальник управління
соціального захисту населення
Сокальської райдержадміністрації

ОГІНСЬКИЙ В.Б.

Додаток 2 до Програми фінансової підтримки при призначенні
житлових субсидій за спрощеним порядком на 2018 рік

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому
та за роками з визначенням джерел фінансування

Програма фінансової підтримки при призначенні житлових субсидій
за спрощеним порядком на 2018 рік.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми
Усього,
у тому числі
обласний бюджет
районний бюджет**
бюджети сіл, селищ, міст районного
підпорядкування**
кошти небюджетних джерел**

2018 рік

20 __ рік

20 __ рік

20 __ рік

169,05

169,05

Заступник голови районної ради

тис. грн.
Усього витрат на
виконання
програми
169,05

169,05

Василь Бойко

Додаток 3 до Програми фінансової підтримки при призначенні
житлових субсидій за спрощеним порядком на 2018 рік

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми
Програма фінансової підтримки при призначенні житлових субсидій за спрощеним порядком на 2018 рік
№
з/п
1.

2.

3.

Назва завдання

удосконалення порядку
надання житлових
субсидій

Перелік заходів завдання

залучення додаткових
працівників до допоміжної
роботи з призначення
житлових субсидій, які
знаходяться на обліку в
Сокальському районному
центрі зайнятості, шляхом
передбачення 50% фонду
оплати праці з коштів
районного бюджету
забезпечення витратними
матеріалами для роботи
комп’ютерної техніки, папір
ксероксний, рулонний,
конверти, канцелярське
приладдя

Поточний ремонт
комп’ютерної техніки та
придбання програмного
забезпечення для
налагодження безперебійної
роботи спеціалістів з
призначення житлових
субсидій, та оплата робіт,
послуг необхідні для

Показники виконання заходу,
один. виміру
2018 рік
Затрати – 74,55 тис. грн.
Продукт – компенсація 50%
заробітної плати додатково
залученим працівникам.
Ефективність - охоплення
житловими субсидіями
максимальної кількості
домогосподарств
Якість - дотримання термінів
призначення
Затрати – 45,0 тис. грн.
Продукт - закупка розхідних
матеріалів оплата послуг
Ефективність безперебійна
робота та вчасне опрацювання
справ
Якість - зменшення скарг,
щодо термінів призначення
житлових субсидій
Затрати – 10,0 тис. грн.
Продукт – придбання та
проведення поточного ремонту
комп’ютерної техніки
Ефективність - покращення
автоматичної обробки
інформації

Виконавець
заходу, показника

управління
соціального
захисту населення

Фінансування
Джерела

районний
бюджет

Обсяги,
тис. грн.

Очікуваний
результат

74,55

охоплення
житловими
субсидіями
максимальної
кількості
домогосподарств

управління
соціального
захисту населення

районний
бюджет

45,0

безперебійна
робота та вчасне
опрацювання
справ

управління
соціального
захисту населення

районний
бюджет

10,0

вчасне
призначення справ

4

налагодження роботи .

Якість - вчасне призначення
справ

придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування (додаткового
комп’ютерного обладнання)
для налагодження
безперебійної роботи
спеціалістів з призначення
житлових субсидій.

Затрати – 39,5 тис. грн.
Продукт – кількість одиниць
предметів довгострокового
користування - 5 од.
Ефективність – середня
вартість 7900,00 грн.

управління
соціального
захисту населення

районний
бюджет

39,5

Якість – 100%

Усього на Програму:

169,05

Заступник голови районної ради

Василь Бойко

вчасне
призначення справ

Додаток 1 до Програми інформаційної обізнаності
окремих категорій громадян Сокальського району

ПАСПОРТ
(загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)

ПРОГРАМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ
ГРОМАДЯН СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
1. Ініціатор розроблення програми – управління соціального захисту населення
Сокальскої районної державної адміністрації.
2. Дата, номер документа про затвердження програми – рішення Сокальської
районної ради від 07 грудня № 413
3. Розробник програми - управління соціального захисту населення Сокальської
районної державної адміністрації
4. Співрозробники програми - Сокальський районний територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг); Сокальська районна
асоціація інвалідів.
5. Відповідальний виконавець програми – Сокальський районний територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг); Сокальська
районна асоціація інвалідів.
6. Учасники програми - Сокальський районний територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), Сокальська районна асоціація
інвалідів.
7. Термін реалізації програми - 2017 – 2019 роки
7.1. Етапи виконання програми 8. Загальний обсяг фінансових – 212,2 тис. грн.
у тому числі: 2017 рік – 97,0 тис. грн.
2018 рік – 115,2 тис. грн.
8.1. коштів районного бюджету – 212,2 тис. грн.
у тому числі: 2017 рік – 97,0 тис. грн.
2018 рік – 115,2 тис. грн.
коштів інших джерел (вказати) - 0.0 тис. грн.
Начальник управління
соціального захисту населення
Сокальської райдержадміністрації

ОГІНСЬКИЙ В.Б.

Додаток 2 до Програми інформаційної обізнаності окремих категорій громадян Сокальського району

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування

ПРОГРАМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання програми
Усього,
у тому числі
обласний бюджет
районний бюджет
бюджети сіл, селищ, міст районного
підпорядкування
кошти небюджетних джерел

2017 рік

2018 рік

97,0

115,2

Усього витрат на
виконання
програми
212,2

0
97,0
0

0
115,2
0

0
212,2
0

0

0

0

Заступник голови районної ради

20 __ рік

20 __ рік

Василь Бойко

Додаток 3 до Програми інформаційної обізнаності окремих
категорій громадян Сокальського району

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми
ПРОГРАМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

№
з/п
1.

Назва завдання

Передплата газети
«Голос з - над Бугу»
одиноким громадянам
та людям з
інвалідністю

Перелік заходів
завдання

Передплата газети
«Голос з -над Бугу»
одиноким громадянам

Передплата газети
«Голос з -над Бугу»
людям з інвалідністю

Показники виконання заходу,
один. виміру
2017 рік
Затрати – 84,9 тис. грн.
Продукт – передплата газети для 351-му
одинокому громадянину.
Ефективність - інформаційна обізнаність
окремих категорій громадян
Якість - охоплення 100% до потреби
виконання заходів.
Затрати - 12,1 тис. грн.
Продукт – передплата газети для 50-ти
людей з інвалідністю.
Ефективність - інформаційна обізнаність
окремих категорій громадян.
Якість - охоплення 100% до потреби
виконання заходів.

Виконавець
заходу,
показника

Фінансування

Очікуваний
результат

Джерела

Обсяги,
тис. грн.

Сокальський
районний
територіальний
центр соціального
обслуговування

районний
бюджет

84,9

Інформаційна
обізнаність окремих
категорій громадян

Сокальська
районна асоціація
інвалідів

районний
бюджет

12,1

Інформаційна
обізнаність окремих
категорій громадян

ВЬОГО на 2017 рік

97,0
2018 рік

Передплата газети
«Голос з - над Бугу»
одиноким громадянам
та людям з
інвалідністю

Передплата газети
«Голос з -над Бугу»
одиноким громадянам

Передплата газети
«Голос з -над Бугу»
людям з інвалідністю

Затрати – 100,8 тис. грн.
Продукт – передплата газети для 350-му
одинокому громадянину.
Ефективність - інформаційна обізнаність
окремих категорій громадян
Якість - охоплення 100% до потреби
виконання заходів.
Затрати – 14,4 тис. грн.
Продукт – передплата газети для 50-ти
людей з інвалідністю.

Сокальський
районний
територіальний
центр соціального
обслуговування

районний
бюджет

100,8

Інформаційна
обізнаність окремих
категорій громадян

Сокальська
районна асоціація
інвалідів

районний
бюджет

14,4

Інформаційна
обізнаність окремих
категорій громадян

Ефективність - інформаційна обізнаність
окремих категорій громадян.
Якість - охоплення 100% до потреби
виконання заходів.
ВЬОГО на 2018 рік
Усього на Програму:

Заступник голови районної ради

115,2
212,2

Василь Бойко

Додаток 1 до Програми компенсації пільгового проїзду
окремих категорій громадян в автомобільному
транспорті у Сокальському на 2018 рік

ПАСПОРТ
Програми компенсації
пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті
у Сокальському районні на 2018 рік
1. Ініціатори розроблення Програми:

управління соціального захисту населення
райдержадміністрації,
відділ житлово-комунального господарства,
цільових
програм
та
розвитку
інфраструктури
Сокальської
райдержадміністрації

2. Дата, номер документа
про затвердження Програми:
3. Розробник Програми:
4. Співрозробники Програми:

Рішення №458 від 22 грудня 2017року.
управління
соціального
захисту
населення райдержадміністрації
відділ
житлово-комунального
господарства, цільових програм та
розвитку інфраструктури Сокальської
райдержадміністрації

5. Відповідальні виконавці Програми:

управління
соціального
захисту
населення райдержадміністрації

6. Учасники Програми:

управління
соціального
захисту
населення райдержадміністрації; відділ
житлово-комунального
господарства,
цільових
програм
та
розвитку
інфраструктури
Сокальської
райдержадміністрації

7. Термін реалізації Програми: 2018 рік
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми – 2 600,0
тис. грн.
у тому числі:
8.1. коштів обласного бюджету – 0,0 тис. грн.
8.2. коштів районних бюджетів – 2 600,0 тис. грн.
8.3. кошти сіл, селищ, міст районного підпорядкування - 0,0 тис. грн.
Начальник управління соціального
захисту населення Сокальської РДА

В.ОГІНСЬКИЙ

Додаток 2 до Програми компенсації пільгового проїзду
окремих категорій громадян в автомобільному
транспорті у Сокальському на 2018 рік

Ресурсне забезпечення обласної (бюджетної) цільової програми
Програми компенсації
пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті
у Сокальському районні на 2018 рік
(назва програми)

тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми
Усього,
у тому числі
обласний бюджет
районний бюджет**
бюджети сіл, селищ, міст районного
підпорядкування**
кошти небюджетних джерел**

2 600,0

Усього витрат на
виконання
програми
2 600,0

0,0
2 600,0
0,0

0,0
2 600,0
0,0

0,0

0,0

2018 рік

20 __ рік

Заступник голови районної ради

20 __ рік

20 __ рік

Василь Бойко

Додаток 3 до Програми компенсації пільгового проїзду
окремих категорій громадян в автомобільному
транспорті у Сокальському на 2018 рік

Перелік завдань, заходів та показників Програми компенсації

пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті
у Сокальському районні на 2018 рік
2018 рік
№
з/п

Назва
завдання

1.

Компенсаці
я пільгового
перевезення
окремих
категорій
громадян в
транспорті
загального
користуван
ня

Перелік заходів
завдання
Відшкодування
втрат доходів
перевізникам від
пільгового
перевезення
окремих категорій
громадян

Показники виконання заходу,
один. виміру

Виконавець заходу,
показника

Показник затрат –
кількість
перевізників,
що
здійснюють
перевезення
окремих
пільгових
категорій громадян (2-перевізника).
Показник продукту – кількість
перевезених пільговиків.
Показник ефективності – відсоток
освоєння коштів (100%).
Показник
якості
–
відсоток
відшкодованих коштів перевізникам за
пільговий проїзд окремих категорій
громадян (100%) .

управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрац
ії

Разом у 2018 році
Усього на Програму

Заступник голови районної ради

Фінансування
джерела*
Районний
бюджет

обсяги,
тис. грн
2 600,0

2 600,0
2 600,0

Василь Бойко

Очікува
ний результат
Забезпечення
права на
пільговий
проїзд

Додаток 1
до Програми профілактики злочинності, забезпечення
публічної безпеки і порядку в Сокальському районі,
покращення матеріально- технічного забезпечення
Сокальського відділення поліції Червоноградського відділу поліції
Головного управління Національної поліції у
Львівській області на 2018 рік

ПАСПОРТ
Програми профілактики злочинності, забезпечення публічної
безпеки і порядку в Сокальському районі, покращення
матеріально- технічного забезпечення Сокальського відділення
поліції Червоноградського відділу поліції Головного управління
Національної поліції у
Львівській області на 2018 рік
1. Ініціатори розроблення Програми – Сокальське відділення
поліції Червоноградського відділу поліції Головного управління
національної поліції у Львівській області.
2. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення
Сокальської районної ради від 27 червня 2018 року № 569.
3. Розробник Програми – Сокальська районна державна
адміністрація.
4. Співрозробник Програми – Сокальське відділення поліції
Червоноградського відділу поліції.
5. Відповідальний виконавець Програми – Сокальське відділення
поліції Червоноградського відділу поліції.
6. Учасники Програми – Сокальська районна державна
адміністрація, Сокальське відділення поліції Червоноградського
відділу поліції.
7. Термін реалізації Програми – 2018 рік.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми на 2018 рік – 231 тис.грн.
8.1.коштів районного бюджету – 231 тис.грн.

Голова Сокальської РДА

____________

Р.Н.ТОКАЙ

Додаток 2
до Програми профілактики злочинності, забезпечення
публічної безпеки і порядку в Сокальському районі,
покращення матеріально- технічного забезпечення
Сокальського відділення поліції Червоноградського відділу поліції
Головного управління Національної поліції у
Львівській області на 2018 рік

ПЕРЕЛІК
напрямів, завдань, заходів і результативних показників

Програми профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку в Сокальському районі, покращення
матеріально-технічного забезпечення Сокальського відділення поліції Червоноградського відділу поліції Головного
управління Національної поліції у Львівській області на 2018 рік
№
з/
п
1.

Назва завдання

Перелік заходів
завдання

Посилення охорони
громадського
порядку,
забезпечення
публічної безпеки і
порядку громадян в
місті та населених

1.Придбання
та
встановлення
панорамної камери
з функцією запису
та
камер
для
фіксації номерних
знаків

Показники
виконання заходу,
один. виміру

Виконавець
заходу,
показника
2018 рік
Затрат:
Сокальське
витрати
на відділення
придбання
та поліції
встановлення
Червоноградськ
відеокамер
з ого відділу
функцією запису
поліції

Фінансування
Джерела**
Кошти
районного
бюджету

Обсяги, тис. грн.
231,00

Очікуваний
результат
Забезпечення
профілактики
злочинності,
зменшення кількості
правопорушень на
території
Сокальського району

пунктах
Сокальського
району

Продукту: к-cть
комплектів
відеокамер з
функцією запису - 7

Сокальське
відділення
поліції
Червоноградськ
ого відділу
поліції

Ефективності:
середня вартість 1
комплекту
відеокамери з
функцією запису 33 тис. грн.

Сокальське
відділення
поліції
Червоноградськ
ого відділу
поліції

Якості:100%

Сокальське
відділення
поліції
Червоноградськ
ого відділу
поліції

Усього на етап або на програму:

Заступник голови районної ради

231,00

Василь Бойко

Додаток 3
до Програми профілактики злочинності, забезпечення
публічної безпеки і порядку в Сокальському районі,
покращення матеріально- технічного забезпечення
Сокальського відділення поліції Червоноградського відділу поліції
Головного управління Національної поліції у
Львівській області на 2018 рік

Ресурсне забезпечення
Програми профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку в Сокальському районі, покращення
матеріально-технічного забезпечення Сокальського відділення поліції Червоноградського відділу поліції Головного
управління Національної поліції у Львівській області на 2018 рік
Тис.грн
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання
2018 рік
Усього витрат на виконання програми
програми
1
Обсяг ресурсів усього,
у тому числі:
районний бюджет
Заступник голови районної ради

3
231,00

4
231,00

231,00

231,00

Василь Бойко

Додаток 1 до Програми підтримки культурно - просвітницьких
та інформаційно-презентаційних заходів на 2018 рік

ПАСПОРТ
(загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)
програми підтримки культурно - просвітницьких та інформаційнопрезентаційних заходів на 2018 рік
(назва програми)

1. Ініціатор розроблення програми відділ з питань культури, охорони
культурної спадщини, туризму та релігії Сокальської районної державної
адміністрації
2.Дата, номер документа про затвердження програми – рішення
Сокальської районної ради Львівської області від 11.05.2018 року № 533
3. Розробник програми відділ з питань культури, охорони культурної
спадщини, туризму та релігії Сокальської районної державної адміністрації
4. Співрозробники програми 5. Відповідальний виконавець програми відділ з питань культури,
охорони культурної спадщини, туризму та релігії Сокальської районної
державної адміністрації
6. Учасники програми – працівники бюджетних установ, жителі
Сокальщини
7. Термін реалізації програми - 2018 рік
7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм) _
8. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн., всього,
_________45,0_______
у тому числі:
8.1. коштів районного бюджету _______________45,0__________
коштів інших джерел (вказати) _________________0________

Начальник відділу з питань культури,
охорони культурної спадщини,
туризму та релігій Сокальської
районної державної адміністрації
_______________

М. В. Михайлюк

Додаток 2
до Програми підтримки культурно - просвітницьких
та інформаційно-презентаційних заходів на 2018 рік

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому
та за роками з визначенням джерел фінансування *
програми підтримки культурно просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів на 2018 рік
(назва програми)
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми
Усього,
у тому числі
обласний бюджет
районний бюджет**
бюджети сіл, селищ, міст районного
підпорядкування**
кошти небюджетних джерел**

2018 рік

20 __ рік

20 __ рік

20 __ рік

Усього витрат на
виконання
програми

45,0

45,0

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.
**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Заступник голови районної ради

Василь Бойко

Додаток 3
до Програми підтримки культурно –
просвітницьких
та
інформаційнопрезентаційних заходів на 2018 рік

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників
районної (бюджетної) цільової програми*
Програми підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів на 2018 рік
№
з/п

Назва
завдання

1.

Завдання 1
Організація
відзначення
державних,
національних,
релігійних
свят та
заходів,
утверджених
Указами
Президента

Перелік заходів
завдання
Захід 1
День Конституції
України

(назва програми)
Показники виконання заходу, Виконавець
заходу,
один. виміру
показника
2018 рік***
затрат: обсяг витрат, 3,0 тис.грн
Відділ з
питань
продукту: кількість проведених
культури,
заходів, 1 од.
ОКСТР
ефективності: вартість одного
заходу 3,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів,
100%

Фінансування
Джерела
Обсяги,
**
тис. грн.

Очікуваний результат

Районний
бюджет

3,0

Святкування річниці
прийняття Конституції
України

Захід 2
День Прапора
України, День
Незалежності
України

затрат: обсяг витрат, 7,0 тис.грн
продукту: кількість проведених
заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного
заходу 7,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів,
100%

Відділ з
питань
культури,
ОКСТР

Районний
бюджет

7,0

здійснення комплексу
урочистих заходів до Дня
Державного Прапора
України та Дня
Незалежності України

Захід 3
День українського
козацтва

затрат: обсяг витрат, 3,0 тис.грн
продукту: кількість проведених
заходів, 1 од.

Відділ з
питань
культури,

Районний
бюджет

3,0

вшанування мужності та
героїзму захисників
незалежності і

ефективності: вартість одного
заходу 3,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів,
100%

ОКСТР

територіальної цілісності
України, військових
традицій і звитяг
Українського народу,
сприяння дальшому
зміцненню патріотичного
духу у суспільстві

затрат: обсяг витрат, 5,0 тис.грн
продукту: кількість проведених
заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного
заходу 5,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів,
100%
затрат: обсяг витрат, 3,0 тис.грн
Захід 5
Революція Гідності продукту: кількість проведених
заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного
заходу 3,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів,
100%

Відділ з
питань
культури,
ОКСТР

Районний
бюджет

5,0

Відзначення 100-річчя з
Дня проголошення ЗУНР

Відділ з
питань
культури,
ОКСТР

Районний
бюджет

3,0

затрат: обсяг витрат, 2,0 тис.грн
Захід 6
День пам’яті жертв продукту: кількість проведених
голодоморів
заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного
заходу 2,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів,
100%

Відділ з
питань
культури,
ОКСТР

Районний
бюджет

2,0

Віддання належної шани
патріотизму й мужності
громадян, які постали на
захист демократичних
цінностей, прав і свобод
людини і громадянина,
національних інтересів
нашої держави та її
європейського вибору
Проведення Дня пам’яті
жертв голодоморів

Захід 4
День
проголошення
ЗУНР

2.

Завдання 2
Захід 7
Організація
Перевезення
перевезень з
мистецьких
метою
колективів та
зміцнення
учасників
суспільнохудожньої
культурних
самодіяльності
зв’язків між
Сокальщиною
та іншими
регіонами
Усього на етап або на програму:

затрат: обсяг витрат на
перевезення мистецьких
колективів та учасників
художньої самодіяльності, 22,0
тис.грн
продукту: кількість проведених
заходів, 5 од.
ефективності: вартість одного
заходу 4,4 тис.грн
якості: виконання плану заходів,
100%

Відділ з
питань
культури,
ОКСТР

Районний
бюджет

22,0

Представлення мистецького
потенціалу Сокальського
району на фестивалях
обласного, міжнародного
рівнів; обмін досвідом;
організація концертних
програм для
військовослужбовців

45,0

* 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

