
  

                                                                                    Додаток 1 

                                                                                    до Програми підтримки органів  виконавчої   

                                                                                    влади Сокальського району на 2018 рік 

 

ПАСПОРТ 

 Програми підтримки органів виконавчої влади 

Сокальського району на 2018 рік 
  

 

1. Ініціатор розроблення програми      Сокальська районна державна  

                                                                      адміністрація             

                                                                            

  2. Дата, номер документа   

про затвердження програми              рішення Сокальської районної ради    

                                                                  від 11.05.2018 року №530 

 

   3. Розробник програми                         Сокальська районна                                                  

                                                                  державна  адміністрація 

     

 4. Співрозробники програми                Структурні підрозділи                           

райдержадміністрації 

 

5. Відповідальний виконавець 

 програми                                               Сокальська районна державна  

                                                                адміністрація, структурні підрозділи 

                                                                райдержадміністрації 

 

6. Учасники програми                          Сокальська районна державна  

                                                                адміністрація, структурні підрозділи 

                                                                райдержадміністрації 

 

 

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,                          3624,00 

 тому числі: 

8.1. коштів районного бюджету (тис.грн)   3624,00  

коштів інших джерел  (вказати)                - 

 
 

Голова районної державної  

       адміністрації                                                                               Р.Н.ТОКАЙ 

 



  

Додаток 2 

до Програми підтримки органів виконавчої 

влади Сокальського району на 2018 рік 

  

 
 
 

Ресурсне забезпечення  

 

Програми підтримки органів виконавчої влади  

Сокальського району на 2018 рік 
 

                                                                                                                                                                                                                      тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 
2018 рік 

Всього витрат на виконання 
програми 

Усього, 3624,00 3624,00 

у тому числі   

районний бюджет 3624,00 3624,00 
 

 

 

 

              Заступник голови  районної ради                                            Василь Бойко 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 3 

        до Програми підтримки органів виконавчої  

 влади Сокальського району на 2018 рік 

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників 

 

Програми підтримки органів виконавчої влади 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. 

2018 рік*** 

1 

1 
Завдання 1 

Забезпечення 

матеріально-

технічної бази 

та фінансове 

забезпечення 

для підтримки 

діяльності 

органів 

виконавчої 

влади 

 

 

Захід 1 

Забезпечення 

діяльності РДА та 

структурних 

підрозділів виплатою 

заробітної 

плати(надбавки за 

інтенсивність) 

своєчасного та 

якісного виконання 

функцій, покладених 

на працівників 

апарату та 

структурних 

підрозділів 

Сокальської РДА 

Затрат: обсяг фінансового ресурсу 

3407,8 тис. грн. 

Виплата надбавки за інтенсивність  -

2090,8 тис.грн, придбання предметів 

та матеріалів- 215,420 тис.грн, оплата 

послуг та інші витрати – 761,080 

тис.грн, оплата відряджень – 39,7 

тис.грн, оплата енергоносіїв – 300,8 

тис.грн. 

Сокальська 

РДА, структурні 

підрозділи РДА 

Районний 

бюджет 

3407,8 Своєчасне та 

якісне виконання 

функцій, 

покладених на 

працівників 

Сокальської РДА 

та структурних 

підрозділів, 

недопущення 

кредиторської 

заборгованості 



  

Продукту: виплата надбавки за 

інтенсивність  для 127 штатних 

одиниць РДА та її структурних 

підрозділів, бензин(л),блоки 

безперебійного живлення (10 шт.), 

жалюзі, канцтовари, флешки (4 шт.), 

мотокоса (шт.), миючі засоби, 

розроблення сайту РДА, веб-камера 

(шт.), послуги по  ремонту 

автомобіля, виготовлення технічних 

умов та підключення до 

електромережі та водопостачання, 

підключення до мережі Інтернет, 

крісла офісні (4шт.), послуги 

«Укртелеком», оплата послуг за 

Інтернет, автоматична пожежна 

сигналізація,  ремонт оргтехніки, 

Місцеві бюджети ІІ півріччя 2018, 

обслуговування програми «Галерея 

послуг», енергозберігаючі лампочки, 

фонарі, господарські товари, 

безпровідний USB адаптер WI-FI, 

фотоапарат (1 шт.), шафи для одягу 

(2 шт.) та для паперів (4 шт.), стіл для 

комп'ютера (2 шт.), монітор 

комп'ютерний, мережевий фільтр, 

сканер (1 шт.), поточні ремонти 

частини даху адмінбудинку та сходів 

і огороджувальної стіни будівлі 

Сокальської РДА, придбання 

ліцензійних програм Windows, 

обслуговування обладнання по 

виготовленню паспортів, оплата за 

навчання працівників ЦНАП. 



  

Ефективності - 26833 грн. на 1 

працівника 

Якості  -100% 

Захід 2  

Забезпечення 

предметами 

довгострокового 

користування апарату 

та структурних 

підрозділів 

Сокальської РДА 

Затрат - придбання предметів 

довгострокового користування - 

216,2 тис. грн. 

Сокальська 

РДА, 

структурні 

підрозділи 

РДА  

 

 

Районний 

бюджет 

216,2 Своєчасне та 

якісне виконання 

функцій, 

покладених на 

працівників 

Сокальської РДА 

та структурних 

підрозділів, 

недопущення 

кредиторської 

заборгованості 

Продукту-  кількість комп'ютерного 

обладнання (шт.),системні блоки (2 

шт.), кондиціонер (1 шт.) 

 

Ефективності  -1702,36  грн. на 1 

працівника 

 

Якості - 100% 

 

Усього на етап або на програму:    3624,0  

 

 

Заступник голови  районної ради                                            Василь Бойко 

           

 

 


