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7.  Загальний обсяг фінансових 
 ресурсів, необхідних для реалізації 
 програми, тис. грн., всього,                         в межах фінансового ресурсу,                                       
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Начальник  Сокальської районної державної
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Визначення проблеми, на розв’язання
якої спрямована програма

Програма спрямована на  здійснення захисту тварин та населення від інфекційних та інвазійних захворювань, захворювань спільних для тварин та людей, від біогельмінтозів, шляхом здійснення профілактичних, діагностичних, лікувальних та ветеринарно – санітарних заходів та забезпечення матеріальної підтримки працівників ветеринарної медицини в частині виплати заробітної плати з нарахуванням. 
Цільову Програму технічного і фінансового  забезпечення Сокальської районної державної лікарні ветеринарної медицини на 2019 рік розроблено відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину» (2498-12), Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя» (4004-12) та Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (1645-14).


1. Мета Програми

Основною метою програми є отримання субвенції з місцевого бюджету району для забезпечення оплати праці з нарахуванням працівникам ветеринарної медицини  при виконанні заходів з профілактики інфекційних, інвазійних, антропозоонозних захворювань та біогельмінтозів, а в разі їх виникнення – забезпечення надійних та ефективних заходів по локалізації та ліквідації хвороб тварин та птиці в населених пунктах та агроформуваннях різних форм власності.


2. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

	отримання субвенції з місцевого бюджету;

скерування отриманої субвенції на забезпечення матеріальної підтримки працівників державної служби ветеринарної медицини Сокальського району, в частині виплати заробітної плати з нарахуванням для виконання заходів з профілактики інфекційних та інвазійних захворювань на території району.

3.Фінансування та порядок використання коштів

Фінансування заходів програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів державного бюджету, обласного бюджету, субвенцій з районного бюджету в  державний бюджет  та інших джерел, не заборонених законом.
Головним розпорядником коштів в частині фінансування субвенції в державний бюджет визначити фінансове управління.



4. Очікувані результати від реалізації Програми

Основним результатом від реалізації  Програми проведення лікувально- профілактичних заходів проти незаразних, інфекційних захворювань тварин та підтримки державних установ ветеринарної медицини на території Сокальського району є покращення фінансової бази лікарні ветеринарної медицини, що забезпечить можливість виконувати належним чином функцій, покладених на працівників ветеринарної медицини щодо проведення  профілактики інфекційних та інвазійних, антропозоонозних захворювань тварин та птиці, біогельмінтозів, унеможливлення їх виникнення на території району, а в разі виникнення – забезпечення надійних та ефективних заходів по локалізації і ліквідації цих хвороб.





Начальник Сокальської 
районної державної лікарні 
ветеринарної медицини	Криштоф О.С.





























Перелік заходів Програми проведення лікувально-профілактичних заходів проти незаразних, інфекційних захворювань тварин та підтримки державних установ ветеринарної медицини на території  Сокальського району на 2019 рік


№ з/п
Назва заходів
Орієнтовна вартість заходу, тис. грн.
Термін виконання
Обсяги фінансування, тис. грн.
Очікуваний результат
1.
Забезпечення нарахування заробітної плати працівникам державної служби ветеринарної медицини Сокальського району для проведення профілактичних протиепізоотичних та ветеринарно – санітарних заходів проти інфекційних та інвазійних захворювань с/г тварин, птиці та для  нарахування заробітної плати працівникам державної служби ветеринарної медицини Сокальського району
В межах фінансового ресурсу, виділеного в бюджеті
2019 рік
В межах фінансового ресурсу, виділеного в бюджеті
Покращення умов оплати праці працівників державної служби ветеринарної медицини Сокальського району

Усього на програму:


В межах фінансового ресурсу, виділеного в бюджеті




Начальник Сокальської районної державної лікарні
	ветеринарної медицини	                    Криштоф О.С.

