ПАСПОРТ
Програми «Дороги Сокальщини на 2018-2020 роки»
на 2018 рік
1. Ініціатор розроблення програми – Сокальська районна державна
адміністрація.
2. Дата, номер документа про затвердження Програми –
сесії районної ради №525 від 11 травня 2018 року

рішення

3. Розробник Програми – Сокальська районна державна адміністрація.
4. Співрозробники Програми __________________________________.
5. Відповідальний виконавець Програми – підрядні організації, місцеві
ради
району, Служба автомобільних доріг у Львівській області,
департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку
облдержадміністрації.
6. Учасники Програми – підрядні організації, місцеві ради району,
департамент
дорожнього господарства транспорту та зв’язку
облдержадміністрації, Сокальська районна державна адміністрація,
фінансове управління Сокальської райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування, Служба автомобільних доріг у Львівській
області.
7. Термін реалізації Програми – 2018- 2020 роки
7.1 Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)________________________________.
8. Загальний обсяги фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, всього -15 000,0 тис.грн. на 2018 рік.
в тому числі
8.1 Коштів районного бюджету -15 000,0 тис.грн. на 2018 рік
коштів інших джерел (вказати)________________________________.

Керівник установиголовного розпорядника
коштів

__________________ ТОКАЙ Р.Н.

Додаток 2
до Програми «Дороги Сокальщини на 2018 -2020рр.»

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

Програма «Дороги Сокальщини на 2018 -2020рр.»
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

2019 рік

2020 рік

20 __ рік

15 000,0

Заступник голови районної ради

Василь Бойко

Усього витрат на
виконання
програми

Додаток 3
до Програми «Дороги Сокальщини на 2018 -2020 рр.»

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми*

Програма «Дороги Сокальщини на 2018 -2020рр.»
№
з/
п
1.

Назва завдання

Завдання: Проведення
ремонту автомобільних
доріг загального
користування, дороги:
О141604 ЧервоноградПеретоки;
О141602 Сокаль-Стоянів;
С141605 Ільковичі –
Копитів;
О141606 КПП «Варяж»Бояничі;
С141606 СкоморохиРоятин;
С141617 (БродиЧервоноград)-Волсвин;
С141602 Белз-Ванів-Острів;
С141614 (Варяж-Белз)
Себечів-Муроване
С141610 Ульвівок-

Перелік
заходів
завдання
Заходи:
будівництво,
ремонт та
утримання
автомобільни
х доріг
загального
користування

Показники
Виконавець
виконання
заходу,
заходу,
показника
один. виміру
2018 рік
затрат: 15 000,0
Підрядні
тис. грн.
організації,
департамент
продукту:
дорожнього
проведено
господарства
ремонтних робіт
транспорту та
по відновленню
зв’язку
дорожнього
облдержадміні
покриття на
дорогах загального страції,
Сокальська
користування
районна
протяжністю 4,4
державна
км.
адміністрація,
ефективності:
фінансове
середні витрати на управління
1 км. погонний
Сокальської
(при ширині
райдержадміні
дорожнього
страції, органи
покриття 7 м.)
місцевого
3500,0 тис.грн

Фінансування
Обсяги,
Джерела**
тис. грн.
районний
бюджет

15 000,0

Очікуваний
результат

Покращення стану
дорожнього полотна
перелічених доріг
загального
користування

Забужжя;
С 141604 Комарів-Переспа
С141601Угнів - Домашів

якості:
покращення стану
дорожнього
полотна

самоврядуванн
я, Служба
автомобільних
доріг у
Львівській
області.

Усього на етап або на програму:

Заступник голови районної ради

районний
бюджет

Василь Бойко

15 000,0

