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1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
 

Органи місцевого самоврядування, у зв’язку з обмеженістю фінансових 

ресурсів та незначною дохідною частиною бюджетів, не можуть повністю 

вирішити основні проблеми життєзабезпечення своїх територій, відповідно  

потребують підтримки з боку району, області та держави. 

Основними пріоритетами розвитку Сокальського району є забезпечення  

сприятливого та комфортного проживання мешканців, надання  їм 

доступних, якісних соціальних і комунальних послуг. 

Програмою передбачається вирішення однієї з важливих проблем 

району – облаштування  та підтримка об’єктів  благоустрою Сокальського 

району, які знаходяться на територіях місцевих рад. 

Виконання заходів Програми передбачається відповідно до Порядку 

проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів 

(затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України  №154 від 

23.09.2003 року). 

  

2. Проблеми та шляхи їх розв’язання 
 

У Сокальському районі станом на сьогодні є об’єкти, які не облаштовані 

відповідно до державних санітарних правил та норм та на яких не проведено 

благоустрій. 

Дана Програма дасть можливість залучити кошти районного бюджету 

для комфортного проживання мешканців, надання  їм доступних, якісних 

соціальних і комунальних послуг. 

  

3. Мета Програми 
Основною метою Програми є забезпечення комфортного проживання 

мешканців, надання  їм доступних, якісних соціальних і комунальних 

послуг. 

4. Основні завдання та заходи реалізації Програми 
 

Одним з найважливіших пріоритетів щодо забезпечення інвестиційної 

привабливості Львівської області є покращення якості життя населення 

області та впровадження  стандартів ЄС. Основними завданнями Програми є 

виконання чинного законодавства України та державних санітарних правил 

та норм в частині облаштування об’єктів благоустрою в Сокальському районі. 

Розв’язання зазначених проблем здійснюється виконанням таких заходів: 

-Проведення благоустрою прилеглих територій до бюджетних установ 

шляхом укладання бруківки та інших елементів благоустрою. 

При цьому, процедура закупівля товарів, робіт і послуг з благоустрою 

прилеглих територій до бюджетних установ шляхом укладання бруківки та 

інших елементів благоустрою здійснюється із обов’язковим застосуванням 

системи електронних публічних  закупівель Prozorro. 

 



5. Терміни реалізації Програми 
Термін реалізації Програми – 2018 - 2019 роки. 

  

6. Обсяги та джерела фінансування Програми 
Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок 

коштів районного та місцевих бюджетів. 

Обсяги  фінансування Програми  визначаються  під час внесення змін до 

показників районного бюджету на відповідний рік, в межах видатків 

передбачених  головному розпоряднику  коштів,  відповідальному  за 

виконання  завдань і заходів програми. 

Перелік об’єктів, який пропонується для фінансування на відповідний 

рік, формується  відділом ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури 

Сокальської РДА на підставі поданих пропозицій місцевими радами. 

 Реалізація заходів проводиться шляхом скерування субвенції з 

районного бюджету місцевим бюджетам на виконання визначених робіт.  

При цьому,  фінансування  місцевих рад по оплаті заходів Програми 

проводиться лише після проведення  ними процедури закупівлі товарів, робіт 

і послуг через систему електронних публічних  закупівель Prozorro. 

 

7. Очікувані результати виконання Програми 
Програма фінансової підтримки об’єктів благоустрою у Сокальському 

районі на 2018 - 2019 роки спрямована на забезпечення комфортного 

проживання мешканців, надання  їм доступних, якісних соціальних і 

комунальних послуг відповідно до діючого законодавства, норм, правил, 

інших нормативно правових актів 

  

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ 

ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури, фінансове управління 

Сокальської районної державної адміністрації та органи місцевого 

самоврядування. 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Додаток 1 до Програми  фінансової 

підтримки об’єктів благоустрою у 

Сокальському районі на 2018 - 2019 роки 

  

Паспорт 

Програми фінансової підтримки об’єктів благоустрою у  

Сокальському районі  на 2018 - 2019 роки 
  

1. Ініціатор розроблення Програми: відділ ЖКГ, цільових програм та 

розвитку інфраструктури Сокальської РДА 

  

2. Дата, номер документа про затвердження Програми ________________ 

__________________________________________________________________ 

  

3. Розробник Програми: відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку 

інфраструктури Сокальської РДА 

  

4. Співрозробники Програми – 

      

5. Відповідальний виконавець Програми: відділ ЖКГ, цільових програм та 

розвитку інфраструктури Сокальської РДА, фінансове управління 

Сокальської РДА, органи місцевого самоврядування 

  
6. Учасники Програми: органи місцевого самоврядування Сокальського 

району Львівської області 

  
7. Термін реалізації Програми: 2018 -2019 роки 

  
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми,  усього 460,0  тис. грн. ,  

у тому числі: 

8.1.  кошти районного бюджету 460,0 тис. грн. 

  

  

  

Голова  Сокальської  

районної державної адміністрації     ___________        Р.Н. Токай 

  
  
  

  



 

 

            

Додаток 2 до Програми  фінансової 

підтримки об’єктів благоустрою у Сокальському районі на 2018 - 2019 роки 

  

 

 

Ресурсне забезпечення 

 Програми фінансової підтримки об’єктів благоустрою у Сокальському районі на 2018 - 2019 роки тис. Грн. 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання 

Програми 

2018 рік  

2019 рік 

Усього витрат на виконання 

Програми 

Усього, 460,0   

у тому числі:    

Районні бюджет 460,0   
  

 

 

 

Заступник голови  районної ради                                            Василь Бойко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                           Додаток 3 до Програми  фінансової підтримки об’єктів благоустрою у 

Сокальському районі на 2018 - 2019 роки 

  

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної програми 

 

Програми фінансової підтримки об’єктів благоустрою у Сокальському районі на 2018 - 2019 роки тис. грн 
  

№ 

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: покращення 

благоустрою територій 

прилеглих до 

бюджетних установ 

Заходи: Проведення 

благоустрою прилеглих 

територій до бюджетних 

установ (управління 

соціального захисту 

населення Сокальської 

райдержадміністрації та 

Сокальського районного 

територіального центру 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг), за 

адресою м. Сокаль, вул. 

Героїв УПА,11) шляхом 

укладання бруківки та 

інших елементів  

затрат: 

460,0  тис. грн. 

Відділ ЖКГ, 

цільових 

програм та 

розвитку 

інфраструктури 

РДА, фінансове 

управління 

Сокальської 

РДА, органи 

місцевого 

самоврядування 

Район-

ний 

бюджет 

460,0 покращення умов 

надання послуг 

продукту: 

укладення 

бруківки на суму 

460,0 тис. грн. 

ефективності: 

покращення 

умов надання 

послуг 

якості: 

100% виконання 

заходу 

Усього на етап або на програму:   460,0  

  

Заступник голови  районної ради                                                                      Василь Бойко 
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ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА 
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Начальник відділу житлово-

комунального господарства, цільових 
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адміністрації 
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 Погоджено 

Голова постійної комісії з питань 

АПК, земельних відносин, екології, 

раціонального 

природокористування та розвитку 

сільських територій 

А.І.Сенюк____________ 

«__» __________ 2018 року 

 

 

Погоджено 

Начальник фінансового управління 

Сокальської районної державної 

адміністрації  

Г.С.Леонова_____________ 

«__» ________ 2018 року  

 

 

  

 

Погоджено 

Керівник установи –  Начальник 

Сокальського районного сектору ГУ 

ДСНС України у Львівській області                                                         

О.Я.Тимчак________             _____ 

«__» ________ 2018 року   

 

 

 

Погоджено 

Завідувач сектору з питань цивільного 

захисту  Сокальської районної 

державної адміністрації                                                        

Ю.С. Наумчук________             _____ 

«__» ________ 2018 року   

 

  

Сокаль - 2018 



 

 

 

ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА  

розвитку цивільного захисту Сокальського району на 2018 рік 
 

1. Загальні положення 

 Цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту 

Сокальського району на 2018 рік (далі – Програма) розроблено на 

виконання Указу Президента України від 19 грудня  2003 р. №1467/2003 

„Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, 

органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну 

службу цивільного захисту на період до 2005 року”  (із змінами, внесеними 

згідно з Указами Президента  N 1270/2005 від 14.09.2005 та   N 1810/2005 

від 19.12.2005); Постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1999 р. 

№1943 „Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її 

поліпшення” (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 83 (83-

2000-п) від 21.01.2000, та N2030 (2030-2003-п) від 26.12.2003, №18 (18-2015- 

п) від 26.01.2015 року) та з метою забезпечення безпеки та захисту 

населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від 

негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного й природного 

характеру, зміцнення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних 

підрозділів, покращення протипожежного захисту підприємств, установ, 

організацій і населених пунктів району. 

З огляду на це стратегічним напрямком повинна стати організація 

інфраструктури сучасного суспільного функціонування, адаптована до 

проблем безпеки людини і суспільства, яка має вирішуватися в рамках єдиної  

стратегії сталого безпечного розвитку. 

Тому основними напрямами для запобігання надзвичайним ситуаціям і 

забезпечення безпеки населення і територій є: 

- удосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності щодо 

зниження ризиків і пом’якшення надзвичайних ситуацій, а також 

підвищення ефективності заходів з їх усунення; 

- розвиток і вдосконалення систем моніторингу, спостереження  та 

лабораторного контролю за станом навколишнього середовища. 

Основними завданнями захисту населення і територій під час 

надзвичайних ситуацій є: 

- реалізація нормативно-правових актів, додержання державних 

технічних норм і стандартів з питань забезпечення захисту населення і 

територій від наслідків надзвичайних ситуацій; 

- забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до дій, 

призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям, а також реагування 

на них; 

- розробка та забезпечення заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій; 

- збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні 

ситуації; прогнозування й оцінка соціально-економічних наслідків 



 

 

надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в 

матеріально-технічних і фінансових ресурсах; 

- здійснення державної експертизи нагляду та контролю в галузі 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; 

- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення 

постраждалого населення; 

- навчання, тренування населення способам захисту в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Стратегічним завданням Програми є подальше вдосконалення 

практичної діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування 

щодо гарантування безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і 

культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних 

ситуацій.  

 

2. Мета і основні завдання Програми 
Метою Програми є зміцнення матеріально-технічної бази пожежно- 

рятувальних підрозділів Сокальського РС Головного управління ДСНС 

України у Львівській області, забезпечення новітнім енергоефективним 

обладнанням матеріально-технічним обладнанням сил цивільного захисту   

та доукомплектування підрозділів  ДСНС аварійно-рятувальною, 

інженерною та спеціальною пожежною технікою, засобами рятування,   

індивідуального  спорядження  та  захисту, спеціальним обладнанням і 

приладами, граничні строки експлуатації яких закінчуються.  

  

3. Визначення відповідальних виконавців Програми 

Головним розпорядником коштів за Програмою визначено Сокальську  

районну державну адміністрацію, відповідальними виконавцями заходів 

Програми – Сокальський районний сектор ГУ ДСНС України у Львівській 

області. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки виконання Програми 

Програмою передбачається зміцнення матеріально-технічної бази 

пожежно- рятувальних підрозділів Сокальського РС Головного управління 

ДСНС України у Львівській області шляхом реалізації комплексу заходів 

щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій, виконання яких дасть змогу: 

- створити оптимальну і ефективну систему цивільного захисту; 

- забезпечити належний   рівень  безпеки  населення  і  захисту 

територій, об'єктів підвищеної небезпеки від  загрози  виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру;  

- вдосконалити структуру та забезпечити належний рівень оснащеності  

аварійно-рятувальних формувань регіонального і місцевого підпорядкування; 

- відновити діяльність підрозділів місцевої пожежної охорони та  

створити  умови для формування добровільних протипожежних формувань;  



 

 

- забезпечити матеріально-технічне переоснащення сил цивільного 

захисту новітнім енергоефективним обладнанням та доукомплектувати 

підрозділи  ДСНС аварійно-рятувальною, інженерною та спеціальною 

пожежною технікою, засобами рятування,   індивідуального  спорядження  та  

захисту, спеціальним обладнанням і приладами, граничні строки експлуатації 

яких закінчуються; 

- підвищити ефективність використання коштів для здійснення заходів 

цивільного захисту; 

- зменшити кількість постраждалого населення та загиблих  людей від 

надзвичайних ситуацій. 

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2018 року.  

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України,  впродовж бюджетного періоду за рішенням 

Сокальської районної ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів 

або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету 

за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними 

статтями видатків протягом року на будь-яку дату. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми  

У Програмі передбачається здійснити завдання та заходи щодо 

матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів 

Сокальського РС ГУ ДСНС України у Львівській області. 

Для реалізації Програми передбачається здійснення нижченазваних 

заходів: 

 1. Забезпечення предметами довгострокового користування –

дихальним апаратом, рятувальним капюшоном та мотопомпою.   

 2.Забезпечення панорамними захисними масками, рукавицями для 

аварійно-рятувальних робіт, груповим ліхтарем, пірометром. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Координацію і контроль за ходом виконання Програми, звітування 

здійснює постійна депутатська комісія з питань АПК, земельних відносин, 

екології, раціонального природокористування та розвитку сільських 

територій.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rajrada.sokal.lviv.ua/text-dokumenty%20robota_komisij_5.html
http://www.rajrada.sokal.lviv.ua/text-dokumenty%20robota_komisij_5.html
http://www.rajrada.sokal.lviv.ua/text-dokumenty%20robota_komisij_5.html
http://www.rajrada.sokal.lviv.ua/text-dokumenty%20robota_komisij_5.html


 

 

ПАСПОРТ 
Цільової соціальної Програми розвитку цивільного захисту 

Сокальського району на 2018 рік 
 (надалі - Програма) 

 
 

1.1. Ініціатор розроблення Програми – Сокальський районний 

сектор ГУ ДСНС України у Львівській області 

 

1.2. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення 

сесії Сокальської районної ради від __________________________ 

 

1.3. Розробник Програми - Сокальська РДА. 

 

1.4. Співрозробники Програми - сектор з питань цивільного захисту 

Сокальської районної державної адміністрації 

 

1.5. Відповідальний виконавець Програми - Сокальський районний 

сектор ГУ ДСНС України у Львівській області 

 

1.6. Учасники Програми – Сокальська РДА; Сокальський районний 

сектор ГУ ДСНС України у Львівській області 

 

1.7. Термін реалізації Програми –2018 рік 

 

1.8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього  - в 2018 році        120,0 тис.грн. 

у тому числі : 

коштів районного бюджету – 120,0тис.грн.  
 

 

 

 

Голова Сокальської РДА            _________________   Токай Р.Н.   
 

 

Начальник Сокальського РС 

ГУ ДСНС України у  

Львівській області                        _________________Тимчак О.Я.



 

 

                                                      



 

 

                                                       

 

                                                      Додаток 1 до Цільової соціальної програми 

                                                      розвитку цивільного захисту Сокальського району на   

                                                      2018 рік  

 

Ресурсне забезпечення  

Цільової соціальної Програми  розвитку цивільного захисту  Сокальського району на 2018 рік 

 
 

Обсяг коштів, які пропонується  залучити на виконання програми Всього 

в тис.грн. 

У тому числі за 

роками 

2018 

в тис.грн. 

Обсяг ресурсів всього, 
у тому числі: 

 

районний бюджет 

 

 

 

120,0 

 

 

 

120,0 

Всього 120,0 120,0 
 

 

 

Заступник голови районної ради                                      Василь Бойко



 

 

 
Додаток 2 до   Цільової соціальної   програми розвитку цивільного  
захисту  Сокальського району на 2018 рік  
 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників  

Цільової соціальної Програми розвитку цивільного захисту Сокальського району 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. 

2018рік 

1. Завдання 

Зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

Сокальського 

РС Головного 

управління 

ДСНС 

України у 

Львівській 

області 

Захід 1 Забезпечення 

предметами 

довгострокового 

користування –

дихальним апаратом, 

рятувальним 

капюшоном та 

мотопомпою 

Показники затрат: 

витрати на придбання 

дихального апарату, 

рятувального капюшону, та 

мотопомпи  - 58,8 тис. грн. 

Сокальський 

РС ГУ ДСНС у 

Львівській 

області 

районний 

бюджет 

 

58,8 Досягнення 

гарантованого рівня 

захисту населення і 

територій від  

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій. 
Показники продукту: 

кількість придбаних засобів -  

дихальний апарат - 1 од. ; 

рятувальний капюшон - 1 

од.; мотопомпа- 2 од.; 

Сокальський 

РС ГУ ДСНС у 

Львівській 

області  

районний 

бюджет 

 

 

Показники ефективності: 

середня вартість одиниці - 

дихальний апарат -36,0 тис. 

грн.; рятувальний капюшон - 

8,8 тис. грн.; мотопомпа- 7,0 

тис. грн. 

Сокальський 

РС ГУ ДСНС у 

Львівській 

області 

районний 

бюджет 

 

 

Показник якості: 

100 % 

Сокальський 

РС ГУ ДСНС у 

Львівській 

області 

районний 

бюджет 

 

 



 

 

Захід 2  
Забезпечення 

панорамними 

захисними масками, 

рукавицями для 

аварійно-рятувальних 

робіт, груповим 

ліхтарем, пірометром 

Показники затрат: 

витрати на придбання 

панорамних захисних масок, 

рукавиць для аварійно-

рятувальних робіт, групового 

ліхтаря, пірометра – 61,2 тис. 

грн. 

Сокальський 

РС ГУ ДСНС у 

Львівській 

області 

районний 

бюджет 
61,2 

 

Досягнення 

гарантованого рівня 

захисту населення і 

територій від 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій. 

 Показники продукту: 

кількість придбаних засобів - 

панорамних захисних масок -

8 од.; рукавиці для аварійно-

рятувальних робіт – 4 од.; 

груповий ліхтар – 2 од.; 

пірометр – 1 од. 

Сокальський 

РС ГУ ДСНС у 

Львівській 

області 

районний 

бюджет 
 

Показники ефективності: 

середня вартість одиниці 

панорамних захисних масок -

5,5 тис. грн; тис. грн.; 

рукавиці для аварійно-

рятувальних робіт – 0,8 тис. 

грн; груповий ліхтар –5,0 тис. 

грн; пірометр – 4,0 тис. грн 

Сокальський 

РС ГУ ДСНС у 

Львівській 

області 

районний 

бюджет 
 

 

  Показник якості: 

100 % 

Сокальський 

РС ГУ ДСНС у 

Львівській 

області 

районний 

бюджет 
 

       

Усього   на Програму:     120,000  

 

                                        Заступник голови районної ради                                               Василь Бойко                                                                                                          


