
                                                                                    Додаток 1 до Програми покращення 

санітарно- екологічного стану території  

Сокальського району Львівської області на 2018 рік 

 

ПАСПОРТ 

(загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)  
 

ПРОГРАМИ 

покращення санітарно-екологічного стану території Сокальського 

району Львівської області на 2018 рік 
 

1. Ініціатор розроблення програми – депутат районної ради Солодяк О.М. 

 

   2. Дата, номер документа про затвердження програми - рішення сесії районної 

ради №546 від 17 травня 2018 року  

 

3. Розробник програми -Сокальська районна державна адміністрація 

 

4. Співрозробники програми-  депутат районної ради Солодяк О.М. 

 

5. Відповідальний виконавець програми –місцеві ради Сокальського району 

 

6. Учасники програми -  місцеві  ради   району, Сокальська районна державна 

адміністрація, фінансове управління Сокальської райдержадміністрації, 

Сокальська районна рада Львівської області  

 

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,                    1800,0 тис.грн          

у тому числі: 

 

8.1. коштів районного бюджету               1800,0    тис.грн 

коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________ 
 

 

 

 

Керівник установи -  

головного розпорядника коштів      _________           Токай Р.Н. 
     (підпис)                     (П. І. Б.)   

                   

       

                               



  

Додаток 2 до Програми покращення санітарно-        

 екологічного стану території Сокальського району  

Львівської області на 2018 рік 

 
Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому 

та за роками з визначенням джерел фінансування 

ПРОГРАМИ 

покращення санітарно-екологічного стану території Сокальського району Львівської області на 2018 рік 
 

                                                                                                                                                                                                                         тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 
2018 рік 20 __ рік 

Усього витрат на 
виконання 
програми 

Усього, 1800,0  1800,0 

у тому числі    

обласний бюджет    
районний  бюджет**  1800,0  1800,0          
бюджети сіл, селищ, міст районного 
підпорядкування** 

   

кошти небюджетних джерел**    

 
 
       
 

Заступник голови  районної ради                                                                  Василь Бойко 
 
    

  
 

 

 

 



  

 

 

 

Додаток 3 до Програми покращення санітарно-      

   екологічного стану території Сокальського району  

Львівської області на 2018 рік 

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

ПРОГРАМИ 

покращення санітарно-екологічного стану 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. 

1. Придбання 

бульдозера, 

трактора та 

обладнання 

(косарки, 

фронтального  

навантажувача, 

причепа) для 

підтримання  

належного 

санітарно- 

екологічного стану 

територій та 

виконання робіт з 

благоустрою в 

населених пунктах  

району 

1.Виділення 

коштів на 

співфінансування 

для придбання 

бульдозера 

Сокальській 

міській раді  

Затрат – 1200,0 тис.грн.   Фінансове 

управління 

РДА, органи 

місцевого 

самоврядуван

ня 

Кошти 

районного 

бюджету 

1200,0 Підтримання 

належного санітарно- 

екологічного стану 

територій та 

виконання робіт з 

благоустрою в 

населених пунктах  

району                           

 

Продукту – кількість 

придбаних одиниць техніки та 

обладнання,  1 шт 

Ефективності – суми 

виділених коштів на 

співфінансування  за поданим 

запитом Сокальській міській 

рада – 1200,0 тис. грн. 

Якості – співфінансування 

40% від потреби на придбання  

бульдозера, трактора та 

обладнання 

2.Виділення 

коштів на 

співфінансування 

для придбання 

Затрат – 600,0 тис.грн.  600,0 тис. 

грн. Продукту – кількість 

придбаних одиниць техніки та 

обладнання,  4 шт 



  

трактора та 

обладнання 

(косарки, 

фронтального  

навантажувача, 

причепа) 

Жвирківській 

селищній раді 

Ефективності – суми 

виділених коштів на 

співфінансування  за поданим 

запитом Жвирківській 

селищній раді – 600,0 тис. грн. 

Якості – співфінансування 

50% від потреби на придбання  

трактора та обладнання 

Усього на етап або на програму:   1800,0  

 
 

 

 

 

Заступник голови  районної ради                                            Василь Бойко 

           

 

 


