
ПАСПОРТ  

 

Програми забезпечення надійної охорони Державного кордону України 

та покращення матеріально-технічного забезпечення  впс «Белз», впс 

«Угнів» Львівського прикордонного загону, що розташовані на 

території Сокальського району Львівської області у 2018 році 

 

1. Ініціатори розроблення Програми – Львівський прикордонний загін, 

Відділи прикордонної служби «Белз» та «Угнів» Львівського 

прикордонного загону. 

2. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення 

Сокальської районної ради від 11 травня 2018 року №523. 

3. Розробник Програми – Сокальська районна державна адміністрація. 

4. Співрозробник Програми – Львівський прикордонний загін, відділи 

прикордонної служби «Белз» та «Угнів» Львівського прикордонного 

загону. 

5. Відповідальний виконавець Програми – Відділи прикордонної служби 

«Белз» та «Угнів» Львівського прикордонного загону. 

6. Учасники Програми – Сокальська районна державна адміністрація, 

Відділи прикордонної служби «Белз» та «Угнів» Львівського 

прикордонного загону. 

7. Термін реалізації Програми – 2018 рік. 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  

Програми на 2018 рік – 250,0 тис.грн. 

     8.1.коштів районного бюджету – 250,0 тис.грн. 

  

 

 

 

 Голова Сокальської РДА            _____________                        Р.Н.ТОКАЙ                          

            

   

  

Начальник Львівського                           

прикордонного загону                     _____________                 О.В.ЧОРНИЙ                                                                                

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Додаток 1до  Програми  

забезпечення надійної охорони  

Державного кордону України  

та покращення матеріально-технічного  

забезпечення впс «Белз», впс «Угнів»  

Львівського прикордонного загону,  

що розташовані на території  

Сокальського району Львівської  

області на 2018 рік   

 

Ресурсне забезпечення  

Програми забезпечення надійної охорони Державного кордону України 

та покращення матеріально-технічного забезпечення  впс «Белз», впс 

«Угнів» Львівського прикордонного загону, що розташовані на 

території Сокальського району Львівської області у 2018 році   

 

Обсяг коштів, які пропонується  

залучити на виконання програми 

2018 рік Усього витрат на виконання 

програми 

1 2 3 

Обсяг ресурсів усього, 

у тому числі: 

250,0 250,0 

районний бюджет 250,0 250,0 

 

 

 

Заступник голови районної ради                          Василь Бойко            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до  Програми  

забезпечення надійної охорони  

Державного кордону України  

та покращення матеріально-технічного  

забезпечення впс «Белз», впс «Угнів»  

Львівського прикордонного загону,  

що розташовані на території  

Сокальського району Львівської  

області на 2018 рік  

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників  

 

Програми забезпечення надійної охорони Державного кордону України та покращення матеріально-технічного 

забезпечення впс «Белз», впс «Угнів» Львівського прикордонного загону, що розташовані на території Сокальського 

району Львівської області 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. Проведення 

поточного 

ремонту об’єктів 

відділів 

прикордонної 

служби «Белз» 

та «Угнів» 

Львівського 

прикордонного 

загону  

Проведення ремонту 

системи 

теплопостачання та 

заміни теплотраси, 

облаштування 

водостоків 

покрівельних 

металевих на покрівлі 

казарми, 

ремонт системи 

водопостачання із 

монтажем глибинного 

насосу, придбання 

Затрат: 

витрати на придбання 

матеріалів для 

проведення робіт та 

пральних машин 

  

Відділи 

прикордонної 

служби «Белз» 

та «Угнів» 

 140,0 Покращення 

матеріально-

технічного 

забезпечення відділів 

прикордонної служби 

«Белз» та «Угнів» 

Львівського 

прикордонного 

загону необхідними 

матеріалами для 

проведення 

поточного ремонту 

об’єктів, приведення 

Продукту: 

ремонту системи 

теплопостачання та 

заміни теплотраси, 

облаштування 

водостоків 

покрівельних 

Відділи  

прикордонної 

служби «Белз» 

та «Угнів» 

  



пральних машин 

 

металевих на покрівлі 

казарми, монтажем 

глибинного насосу, 

придбання пральних 

машин 3 шт. 

військової частини до 

належного стану 

 

 

 

 Ефективності: 

вартість системи 

теплопостачання та 

заміни теплотраси -

85,150 тис.грн. 

облаштування 

водостоків – 13,705 

тис.грн, монтажем 

глибинного насосу- 

19,695 тис.грн. 

придбання пральних 

машин – 21,450 тис.грн. 

Відділи  

прикордонної 

служби «Белз» 

та «Угнів» 

  

Якості: 100% Відділи  

прикордонної 

служби «Белз» 

та «Угнів» 

  

2 Покращення 

стану зберігання 

продуктів 

харчування впс 

«Угнів» та 

покращення 

умов 

проживання 

військовослужбо

вців впс «Белз» 

Придбання обладнання 

для зберігання 

продуктів харчування 

та придбання 

твердопаливного котла. 

 

Затрат: 

витрати на придбання 

морозильної ларі та 

твердопаливного котла 

Відділи 

прикордонної 

служби 
«Угнів» та 

«Белз» 

 110,0 Покращення 

матеріально-

технічного 

забезпечення відділу 

прикордонної служби 

«Угнів»  та умов 

проживання 

військовослужбовців 

впс«Белз»Львівського 

прикордонного 

загону  

 

Продукту: 

придбання 1 шт 

морозильної ларі   та 1 

шт. твердопаливний 

котел 

Відділи 

прикордонної 

служби 
«Угнів» та 

«Белз» 

  

Ефективності: 

середня вартість 1 

Відділи 

прикордонної 

  



шт.морозильної ларі – 

10,0 тис.грн, середня 

вартість  

твердопаливного котла 

– 100,0 тис.грн 

 

служби 
«Угнів» та 

«Белз» 

 

 

 

Якості: 100% Відділи 

прикордонної 

служби 
«Угнів» та 

«Белз» 

  

Усього на етап або на програму:   250,0  

 

 

                   Заступник голови районної ради                                                   Василь Бойко 

 


