Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ «Тризуб»
на 2018 рік.
І. Загальні положення.
Комплексна Програма розвитку фізичної культури у ДЮСШ «Тризуб» на 2018 рік
розроблена на виконання Указу Президента України від 2 серпня 2006 р. № 667/2006 «Про
національний план дії щодо реалізації державної політики в сфері фізичної культури та
спорту».
Дитячо-юнацька спортивна школа (надалі ДЮСШ) «Тризуб» – позашкільна установа,
основою діяльності якої є спортивна підготовка дітей, підлітків та молоді, що проживають у
сільській місцевості району.
У своїй діяльності ДЮСШ керується законом України «Про фізичну культуру і
спорт» Указом Президента України від 28.09.2004 р. №1148/2004 та Доручення Прем’єрМіністра України № 19879/1/1-05 від18.04.2005 р.
Здійснювати фізкультурно-оздоровчу роботу сільських дітей району, направлену на
зміцнення здоров’я, залучення їх до занять спортом, підвищення рівня працездатності,
досягнення високих спортивних результатів в обраному виді спорту.
ДЮСШ проводить роботу по підготовці команд з видів спорту: боксу, вільної
боротьби, дзюдо, футболу, пауерліфтингу, шахів, проводить свої змагання і бере участь в
районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
Займається в школі 277 учнів, з них 26 дівчат.
ІІ. Стратегічні завдання та пріоритети розвитку фізичної культури і спорту.
Стратегія розвитку фізичної культури і спорту спрямовується на розв’язання
існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативноправових механізмів, та здійснення комплексу пріоритетних заходів у ДЮСШ «Тризуб».
Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової в с. Ямпіль, с. Борщовичі,
с. Верхня Білка, с. Н.Білка с. Чижиків, м. Пустомити.
- забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту, спорту вищих
досягнень;
- поліпшення кадрового матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного,
медичного, інформаційного забезпечення фізкультурно-спортивного руху;
- участь у міжнародній діяльності.
ДЮСШ панує свою роботу самостійно на підставі “Типового Положення про
ДЮСШ” затвердженого Мінсім’ямолодьспортом та даного Статуту ДЮСШ «Тризуб». В
плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначається програма
діяльності з урахуванням обраного напрямку роботи, специфіки видів спорту, матеріальнотехнічного, фінансового та кадрового забезпечення.
ДЮСШ «Тризуб» співпрацює з загальноосвітніми школами, іншими навчальними
закладами і установами району.
ІІІ. Очікувані результати.
Виконання Програми уможливить:
- підвищити рівень охоплення учнів фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою
роботою до 15 відсотків загальної кількості учнів;
- реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту впродовж останніх
років обумовила певні позитивні зміни, в цілому по Пустомитівському районі, та зокрема в
ДЮСШ «Тризуб».
Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові заходи розвитку у нових
соціально-економічних умовах, закріплено позитивні тенденції з окремих напрямків:
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

Зокрема, не тільки збережено систему проведення спортивно-масових заходів, а й
розширено їх. Сюди відносяться : сільський спорт та фізкультурно-оздоровча і спортивна
діяльність у ДЮСШ «Тризуб».
ІV. Заходи щодо реалізації Програми.
Розробити та запровадити у ДЮСШ «Тризуб» систему контролю за станом фізичного
розвитку та здоров’я учнів через чітку організацію проведення державного тестування
фізичної підготовленості.
Навчально-виховний процес у ДЮСШ будується на педагогічно обґрунтованому
виборі навчальних програм затверджених Міністерством освіти і науки України,
Мінсім’ямолодьспортом України, а також навчальним планом, розрахованим на 48 тижнів
навчально-тренувальних занять.
Забезпечити в установленому порядку проходження курсів підвищення кваліфікації
атестації тренерів ДЮСШ «Тризуб».
V. Медичне забезпечення.
Утримувати на контролі проходження медичного огляду за станом здоров’я учнів,
спортсменів ДЮСШ «Тризуб» двічі на рік.
VІ. Інформаційно-пропагандистське забезпечення.
Забезпечувати висвітлення на сторінках часопису «Голос народу» та телебаченні
інформацію про змагання (Міжнародні, Всеукраїнські, обласні, районні).
VІІ. Фінансове забезпечення на 2018 рік.
Всього

768000,00 грн.
Паспорт
районної цільової програми

1. Назва : Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ «Тризуб» на 2018 рік.
2. Координатор : ДЮСШ «Тризуб».
3.
Мета : Надання всебічної фінансової підтримки для здійснення статутної
діяльності ДЮСШ «Тризуб» в 2018 році.
4. Головний розпорядник коштів, виконавець:
Фінансове управління Пустомитівської райдержадміністрації
ДЮСШ «Тризуб».
5. Обсяги фінансування :
768 тис. грн.
6. Очікувані результати виконання програми :
- підвищити рівень охоплення учнів фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою
роботою до 15 відсотків загальної кількості учнів;
- реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту впродовж останніх
років обумовила певні позитивні зміни, в цілому по Пустомитівському районі, та зокрема в
ДЮСШ «Тризуб».
Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові заходи розвитку у нових
соціально-економічних умовах, закріплено позитивні тенденції з окремих напрямків:
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
Зокрема, не тільки збережено систему проведення спортивно-масових заходів, а й
розширено їх. Сюди відносяться : сільський спорт та фізкультурно-оздоровча і спортивна
діяльність у ДЮСШ «Тризуб».
7. Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконання програми :
Відділ сім’ї молоді і спорту Пустомитівської райдержадміністрації.
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Директор ДЮСШ «Тризуб»

Ірина Левицька-Варга

Районна програма підтримки діяльності ДЮСШ ” Надія ”
на 2018 рік (в новій редакції)
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Районна Програма підтримки ДЮСШ ” Надія ” на 2018 рік розроблена на
виконання указу Президента України про національний план дії щодо
реалізації державної політики в в сфері фізичної культури та спорту.
Дитячо-юнацька спортивна школа ” Надія ” ( надалі ДЮСШ ”Надія” )позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує
розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні;
створює необхідні умови для гармонійного виховання громадянина, та поваги
законів України; фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення; змістовного
відпочинку і дозвілля дітей та молоді; самореалізації , набуття навичок
здорового способу життя; підготовки спортивного резерву для збірної
Львівської області. Залучає дітей, які проживають в сільській місцевості
Пустомитівського району.
ДЮСШ " Надія "у своїй діяльності керується Конституцією України,
законом України ” Про фізичну культуру і спорт”, актами Президента України
та Кабінету міністрів України інших центральних органів виконавчої влади,
рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
ДЮСШ проводить роботу по підготовці команд з видів спорту:
волейболу, вільної боротьби, кік-боксингу, настільного тенісу, футболу.
Займається в школі 245 учнів, з них 91 дівчат.
II. СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
І СПОРТУ.

Стратегія розвитку фізичної культури і спорту спрямовується на розв’язання
існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та
нормативно-правових механізмів, та здійснення комплексу пріоритетних
заходів у ДЮСШ ” Надія ”(Створена районна "волейбольна ліга
Пустомитівщини").
Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в
с.Оброшино, с.Солонка, с.Зубра, смт.Щирець та м.Пустомити ЗОШ №1,
ЗОШ №2, СК Ковальчука:
- забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту,
спорту вищих досягнень;
- поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науковометодичного, медичного, інформаційного, забезпечення фізкультурноспортивного руху;
ДЮСШ планує свою роботу самостійно на підставі” Типового Положення про
ДЮСШ” затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 5
листопада 2008 року № 993.
Навчально-тренувальна та спортивна робота проводиться за навчальними
програмами з видів спорту, що затверджуються Центральним органом
виконавчої влади.

ДЮСШ ”Надія” співпрацює з загальноосвітніми школами Пустомитівського
району.
III. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

Виконання Програми уможливить:
- підвищення рівня охоплення учнів фізкультурно-оздоровчою та спортивномасовою роботою;
- реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту обумовила
певні позитивні зміни, в цілому по Пустомитівському районі, та зокрема в
ДЮСШ ”Надія”.
Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові заходи розвитку у
нових соціально-економічних умовах, закріплено позитивні тенденції з окремих
напрямків: фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
Зокрема, не тільки збережено систему проведення спортивно-масових заходів, а
й розширено їх. Сюди відносяться : сільський спорт та фізкультурно-оздоровча
і спортивна діяльність у ДЮСШ ”Надія”.
IV. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Розробити та запровадити у ДЮСШ ”Надія” систему контролю за станом
фізичного розвитку та здоров’я учнів через чітку організацію проведення
державного тестування фізичної підготовленості.
Навчально-виховний процес у ДЮСШ будується на педагогічнообгрунтованому виборі навчальних програм з видів спорту, що затверджуються
центральними органами виконавчої влади.
V.МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Утримувати на контролі проходження медичного огляду учнями два рази на
рік.
VI.ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Забезпечувати висвітлення на сторінках часопису ”Голос народу” та
телебачення інформацію про змагання ( Всеукраїнські, обласні, районні).
VII.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Фінансове забезпечення на 2018 рік – 864,4 тис. грн.

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Директор ДЮСШ ”Надія”

Іван Мудрий
Микола Торак

Програма
щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному, поточному середньому та
капітальному ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної документації,
експертизи та на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального
користування та доріг комунальної власності на території
Пустомитівського району на 2018 рік
Вступ
Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної
системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства,
соціальний розвиток території. Крім того, забезпечується рівномірний наземний доступ у
різні місця району, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування
товарів із належною ефективністю. Від стану автомобільних доріг залежать витрати на
перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та
темпи розвитку економіки загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи
розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем
фінансування галузі дорожнього господарства.
Однак, на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства району свідчить про
значні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт
порівняно з нормативними потребами. Програма щодо виділення коштів на виконання
робіт по поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення
проектно-кошторисної документації, експертизи та на експлуатаційне утримання
автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності на території
Пустомитівського району на 2018 рік розроблена з врахуванням необхідності здійснення
реформування державного управління автомобільними дорогами загального
користування у наступному періоді та відповідно до рішення сесії Пустомитівської
районної ради «Про районний бюджет Пустомитівського району на 2018 рік» від 22
грудня 2017 р. № 417.
1. Мета Програми
Покращення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг,
забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх
капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості,
економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом.
2. Основні завдання та напрями Програми
- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з
доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;
- забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального
користування;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості;
- підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.
3. Очікувані результати виконання Програми
- збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі
автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності району;
- проведення ремонту автомобільних доріг загального користування та доріг
комунальної власності. Насамперед, на підходах до великих населених пунктів, дорогах із
найвищою інтенсивністю руху;

- приведення у відповідність із сучасними стандартами автомобільних доріг з
відповідною дорожньою інфраструктурою за напрямками міжнародних транспортних
коридорів;
- підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури.
4. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми
Джерелами фінансування Програми є фінансові ресурси, що передбачені
Законом України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та
Бюджетним кодексом України, районний, міський, сільський бюджети, бюджети
об’єднаних територіальних громад, інші джерела фінансування, не заборонені чинним
законодавством.
Потреба в коштах на співфінансування робіт з поточного, поточно середнього та
капітального ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи та
на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування та доріг
комунальної власності на території Пустомитівського району на 2018 рік наведена в
таблиці №1, №2 та №3 до Програми.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координатором реалізації Програми є відділ економічного
інфраструктури та торгівлі Пустомитівської районної державної адміністрації.

розвитку,

Таблиця №1
Потреба в коштах на проведення робіт з поточного середнього ремонту,
експертизи та проектно-вишукувальних робіт автомобільних доріг
загального користування місцевого значення у Пустомитівському
районі на 2018 рік
№
з/п

Індекс
дороги

Назва автомобільної дороги

Сума
співфінансування
(тис.грн)

1

С141203

Львів-Сухоріччя, мостовий перехід км 13+177
р.Білка с. Нижня Білка, мостовий перехід 8+931
потік с. Миклашів

100,0

2

С141221

Верхня Білка-Острів, мостовий перехід
км 1+713 р.Білка с. Верхня Білка

50,0

3

С141206

Пустомити-Семенівка, мостовий перехід
км 2+300 р.Ставчанка с. Милошовичі

50,0

4

С141236

Семенівка-Хоросно, мостовий перехід
км 0+698 р.Щирка с. Семенівка

50,0

5

С141242

(Київ-Чоп)-Гаї-Острів, мостовий перехід км 4+307
р.Білка с. Гаї, км 5+682 потік с. Глуховичі

100,0

6

С1412261 Лани-Попеляни-Черкаси в т.ч. під`їзд
Попеляни км 0+946 р. Щирка с. Лани

7

С141207

Пустомити м.Пустомити

8

С141212

Давидів-Товщів-Бібрка км 0+415 потік с. Давидів

Містки

км

0+638

до

с.

50,0

р.Ставчанка

50,0
50,0

9

С 141235

Острів - Чижиків км 1+806 р.Марунька с. Чижиків

50,0

10

С141209

Оборошине-Наварія

20,0

11

С141231

(Львів-Сухоріччя)-Лисиничі

10,0

12

С141246

Дібрівки-Ставчани

5,0

13

С141250

(Давидів-Товщів-Бібрка)-Черепин

5,0

14

С141252

Жирівка-Вовків

20,0

15

С141263

(Львів-Меденичі)-Семенівка

20,0

16

С141261

Лани-Попеляни-Черкаси в т.ч. під`їзд до
Попеляни (на ділянці під`їзд до с. Попеляни)

17

С141232

Журавники-Тарасівка

10,0

РАЗОМ

650,0

с.

10,0

Таблиця №2
Потреба в коштах на виконання робіт з капітального ремонту,
експертизи та проектно-вишукувальних робіт автомобільних доріг
загального користування місцевого значення у Пустомитівському
районі на 2018 рік
Сума
співфінансування
(тис.грн)

№
з/п

Індекс
дороги

Назва автомобільної дороги

1

С141245

Борщовичі-Н.Білка, км 0+000 — км 2+500

10,0

2

С141243

Кам'янопіль-(Київ-Чоп), км 0+000 - км 1+200

10,0

3

С141244

Гаї-Підсоснів, км 0+000 — км 6+500

10,0

4

С141201

Яструбків-Щирець, км 0+000 — км 1+100

10,0

5

С141227

Ставчани-Щирець, км 10+500 — км 16+800

10,0

6

С141261

Лани-Попеляни-Черкаси в т.ч. під`їзд до с. Попеляни

10,0

7

С141251

Поршна-Підсадки

10,0

8

С141207

Пустомити-Містки

50,0

9

С141240

Ков'ярі-(Київ-Чоп)

40,0

10

С141254

Загір'я-Грабник

50,0

11

С141260

(Давидів-Товщів-Бібрка)-Селисько

50,0

12

С141219

Загір'я-Суха Долина-(Київ-Чоп)

50,0

13

С141211

Старе Село-Коцурів-Затемне, км8+100-км9+700

10,0

14

С141259

Милошевичі-Береги-Хоросно

50,0

15

С141254

Загір`я-Грабник, км 0+000 - км 1+560

140,0

С141219

Загір`я-Суха Долина-(Київ-Чоп), км 2+500 –
7+216

км

205,0

С141260

(Давидів-Товщів-Бібрка)-Селисько, км 0+000 – км
1+074

95,0

16
17

РАЗОМ

810,0

Таблиця №3
Потреба в коштах на проведення робіт з поточного середнього ремонту,
експертизи та проектно-вишукувальних робіт автомобільних доріг
загального користування державного значення у Пустомитівському
районі на 2018 рік
№
з/п

Індекс
дороги

Назва автомобільної дороги

Сума
співфінансування
(тис.грн)

1

-

Західний обхід м. Львова (влаштування перехідношвидкісної смуги розгону на км 4+750)

30,0

РАЗОМ

30,0

Паспорт
Програма щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному, поточному
середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної
документації, експертизи та на експлуатаційне утримання автомобільних доріг
загального користування та доріг комунальної власності на території
Пустомитівського району на 2018 рік
1. Підстава для розроблення Програми

2. Розробник Програми

рішення сесії Пустомитівської районної
ради
«Про районний бюджет Пустомитівського
району на 2018 рік» від 22 грудня 2017 р.
2017 р. №417
Пустомитівська райдержадміністрація

3. Виконавець Програми

Міська, сільські ради та об’єднані
територіальні громади Пустомитівського
району; Департамент дорожнього
господарства, транспорту та зв’язку
Львівської обласної державної
адміністрації, Служба автомобільних доріг
у Львівській області

4. Термін реалізації Програми

2018 рік

5. Прогнозні обсяги та джерела

Районний бюджет 1490,0 тис. грн.

фінансування, тис. грн.
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Головний спеціаліст відділу
економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі РДА

Олена Стасюк

ПРОГРАМА
підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2018 рік (в новій редакції).
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
реформи міжбюджетних відносин” запроваджена нова схема міжбюджетних відносин, а
також збільшено обсяги видатків з місцевих бюджетів, що зумовлює зростання
навантаження на фінансові органи на етапах складання, розгляду та виконання місцевих
бюджетів.
Починаючи з 2015 року Урядом започатковано впровадити ряд реформ у різних
сферах діяльності, у тому числі продовжити процес децентралізації повноважень. Перед
працівниками органів виконавчої влади поставлено цілий ряд завдань щодо забезпечення
ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до
податкового законодавства та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Передано
додаткові повноваження у сферах освіти та охорони здоров’я. Також запроваджуються
умови для стимулювання об’єднання територіальних громад з низькою фінансовою
спроможністю та чисельністю мешканців (для подальшого проведення адміністративної
реформи). За створення умов для розвитку економіки, господарської та соціальнокультурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві
органи виконавчої влади, зокрема районної ланки.
Мета програми
Поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної
і стабільної системи органів виконавчої влади в умовах очікуваного скорочення чисельності
працівників, здійснення низки заходів по запобіганню корупційних дій з боку посадових
осіб.
Завдання програми
Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи райдержадміністрації
та її структурних підрозділів для надання якісних послуг громадянам на рівні європейських
стандартів, оздоровлення відносин між органами влади та населенням, інститутами
громадянського суспільства.
Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого кадрового
потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення
свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально – технічного забезпечення.
Одним із вагомих факторів спрямування активності працівників на досягнення
конкретних результатів є мотивація (стимулювання). Ефективність мотивації та
стимулювання значною мірою пов’язана з проблемою диференціації доходів працівників
апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів. Реалізація завдань програми
передбачає приведення розміру їх заробітної плати до рівня працівників інших органів
влади районної ланки.
Відсутність
ефективних та мотивованих держслужбовців унеможливлює
запровадження усіх запланованих реформ.
Фінансове забезпечення програми
Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного
бюджету в межах бюджетних призначень.
Координація та контроль за виконанням програми
Виконання програми покладається на апарат Пустомитівської районної державної
адміністрації та її структурні підрозділи. Контроль за виконанням програми покладається
на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Пустомитівської
районної ради.

2
ПАСПОРТ
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
у Пустомитівському районі на 2018 рік
1. Ініціатор розроблення програми
2. Дата, номер документа
про затвердження програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація
___________________________________

3. Розробник програми

Пустомитівська
районна державна адміністрація

4. Відповідальний виконавець
програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація та структурні підрозділи
Пустомитівської районної державної
адміністрації

5. Учасники програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація, структурні підрозділи
Пустомитівської районної державної
адміністрації

6. Термін реалізації програми

2018 рік

7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн., всього,
у тому числі:
7.1. коштів районного бюджету

3623,55 тис. грн.
3623,55 тис. грн.

Ресурсне забезпечення
Програми підтримки органів виконавчої влади
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання
програми
Усього,
у тому числі
районний бюджет

2018 рік

Усього витрат на виконання
програми

3623,55

3623,55

3623,55

3623,55

Перелік завдань, заходів та показників
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
У Пустомитівському районі на 2018 рік
№
з/п
1.

Назва завдання
Забезпечення
фінансової бази
для підтримки
діяльності органів
виконавчої влади

Перелік заходів
завдання
Забезпечення
матеріальної
підтримки
працівників, в
частині виплати
заробітної плати,
індексації на
заробітну плату,
матеріальної
допомоги та інших
виплат.

Оплата
комунальних
послуг

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Показники
виконання заходу,
один. виміру

затрат
обсяг фінансового
ресурсу

Виконавець
заходу,
показника
Апарат та
структурні
підрозділи РДА

Фінансування
Джерела Обсяги, тис. грн.
Районний
2941,0
бюджет

Очікуваний
результат
Підвищення
ефективності роботи
працівників шляхом
покращення умов
оплати праці,
зменшення плинності
кадрів.

продукту
кількість працівників,
які отримуватимуть
фінансову підтримку
ефективності
середній розмір
фінансової підтримки
якості
відсоток забезпечення
підтримки працівників

40,0
Апарат та
структурні
підрозділи
Пустомитівської
РДА
Апарат та
структурні
підрозділи
Пустомитівської
РДА

Усього на етап або на програму:

Заступник голови районної ради
Завізовано
Перший заступник Пустомитівської районної державної адміністрації

Районний
бюджет
Районний
бюджет

642,55

Забезпечення
енергозбереження та
покращення
санітарних умов
перебування людей у
приміщеннях
Забезпечення
матеріально-технічної
бази для виконання
функцій, покладених
на апарат та
структурні підрозділи
райдержадміністрації

3623,55

Іван Мудрий
Павло Городечний

ПРОГРАМА
по збереженню об’єктів культурної спадщини
Пустомитівського району на 2018 рік
(в новій редакції)

1.Загальні положення
Програма охорони культурної спадщини на 2018 рік (далі – Програма)
розроблена, виходячи із засад, що охорона об’єктів культурної спадщини є одним із
пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування. В її основу покладені вимоги
Законів України « Про культуру», «Про охорону культурної спадщини». У цілому
Програма спрямована на вдосконалення органiзацiйно-правового, фiнансово-економiчного
та науково-виробничого забезпечення історико-культурної спадщини Пустомитівського
району, збереження та охорона для культурного та духовного розвитку району і
розрахована на період до кінця 2018 року.

2. Мета Програми
Головною метою Програми є організація комплексного вирішення проблем вивчення
культурної спадщини, забезпечення виготовлення облікових карток та паспортів об’єктів
культурної спадщини, проведення заходів по їх збереженню та популяризації серед
населення, розвиток історико-архітектурних традицій району.
Для реалiзацiї головної мети Програми вирiшуються такi головнi завдання: поетапна
розбудова сфери охорони культурної спадщини в районi та в iсторичних населених
пунктах району; запровадження механiзмiв ефективного використання внутрiшнього
економічного потенцiалу сфери охорони культурної спадщини в районi з вiдпрацюванням
методiв регулювання iнвестицiйного процесу для забезпечення охорони культурної
спадщини.
Прiоритетом для забезпечення реалiзацiї програми є забезпечення виконання
першочергових протиаварiйних та консервацiйних робiт на найбiльш цiнних пам’ятках.
Основними напрямками науково-дослiдницької та iнновацiйної дiяльностi при
реалiзацii Програми
є: вирiшення науково-технiчних та технологiчних завдань
збереження, консервацiї і реставрацiї пам’яток; наукове обгрунтування та розробка
програм збереження культурної спадщини в районi; органiзацiя спецiального нагляду
(монiторингу) за технiчним станом пам’яток, ведення вiдповiдних iнформацiйних баз
даних щодо технiчного стану об’єктiв; розробка iнформацiйних систем та видавничої
дiяльностi, якi б забезпечували загальну доступнiсть до iнформацiйних масивiв у галузi
охорони культурної спадщини; створення привабливих умов для залучення iнвестицiй до
об’єктiв культурної спадщини через розробку та реалiзацiю iнвестицiйних проектiв i
програм.

3. Заходи реалiзацiї Програми
Збереження культурної та iсторичної спадщини району потребує значних
капiталовкладень, для надходження яких необхiдне проведення вiдповiдної фінансово –
економічної полiтики. Слiд залучити спецiальнi кошти для здiйснення першочергових
протиаварiйних та ремонтно-реставрацiйних робiт на пам’ятках, якi мають велику
iсторичну та художню цінність i використовуються у соціально - культурнiй сферi,
популяризацію історико-культурної спадщини на території району.

Для збереження пам’яток необхiдно:
-

виготовлення пам’яткоохоронної документації та створення відповідного банку
даних;
проведення моніторингу стану об’єктiв культурної спадщини, режиму їх
використання;
виготовлення та встановлення охоронних дошок;
забезпечення заходів із популяризації історико-культурної спадщини району;
забезпечення включения до програми соцiально-економiчного розвитку району
вiдповiдних планiв бюджетного фiнансування.

Розпорядником коштів виступає Пустомитівська районна державна адмiнiстрацiя.

4.Очiкуваний результат
Виконання Програми має дати поштовх позитивним зрушенням у сферi збереження
об’єктiв культурної спадщини, усвідомлення суспільством необхiдностi збереження
пам’яток для нинішнього i майбутнього поколiнь, як важливого чинника патрiотичного
виховання громадян, розвитку національної свiдомостi народу, створення привабливих
умов для залучення інвестицій до об’єктів культурної спадщини через розробку та
реалізацію інвестиційних проектів
і програм.
Виконання Програми сприятиме полiпшенню фінансування заходiв iз збереження та
використання пам’яток, залучення iнвестицiй на пам’яткоохороннi заходи, спрямованi на
збереження пам’яток.
Програма забезпечить збереження об’єктів культурної спадщини для нинішнього і
майбутніх поколінь, виховання громадян у національній свідомості.
Виконання програми дасть можливість покращенню фінансування та залучення
інвестицій на пам’яткоохоронні заходи, спрямовані на збереження та реставраційні роботи,
що сприятиме туристичній галузі та інфраструктурі району.

ПАСПОРТ
ПРОГРАМИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2018 РІК
1

Розробник програми

2

Відповідальний виконавець
Програми

3

Учасники Програми

4
5

Термін реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні
Програми (для комплексних
програм)

6

Загальні обсяги
фінансування

Відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної
адміністрації
Відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної
адміністрації, власники та користувачі пам’яток
Відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної
адміністрації, власники та користувачі пам’яток
2018 рік
Районний бюджет, спонсорські кошти

205,00 грн.

ЗАХОДИ
по збереженню об’єктів культурної спадщини національного та
місцевого значення Пустомитівського району на 2018 рік
Найменування заходу

Пропоновані обсяги
фінансування на 2018
рік /тис.грн./

Виготовлення облікових карток та
паспортів пам’яток з фотофіксацією
Ремонтно-реставраційні роботи на
пам»ятці архітектури національного
значення - Церква Різдва Богородиці
(мур.) ХУІ ст. (охоронний номер
479) в смт.Щирець
Пустомитівського району
Ремонтно-реставраційні
роботи
пам’ятки архітектури національного
значення – дерев’яної церкви
Стрітення
Господнього
1757 р.
(охоронний номер 487/1)
в
с. Черепин Пустомитівського району
Всього по Програмі

Начальник відділу містобудування та
архітектури-головний архітектор району

Виконавці

105,00
50,00

Відділ містобудування
та архітектури
Пустомитівської
районної державної
адміністрації

50,00

205,00

В.М.ВАЩУК

ПРОГРАМА
фінансової підтримки комунального підприємства
«Архітектурно - планувальне бюро» та здійснення внесків до його
статутного фонду на 2018 рік
1.Загальні положення.
Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Архітектурно планувальне бюро» та здійснення внесків до його статутного фонду на 2018 рік
(надалі Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України,
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Для належного виконання завдань підприємства з виготовлення проектної
документації, кошторисних документацій, надання допомоги населенню в сфері
містобудування з розробленням відповідних графічних матеріалів необхідно
забезпечити
підприємство
належною
матеріально-технічною
базою,
автотранспортними засобами. Застаріла
матеріальна база підприємства
потребує оновлення за рахунок капітальних вкладень.
2.Мета Програми.
Забезпечення стабільності роботи комунального підприємства відповідно до
функціональних призначень, надання підприємством якісних послуг з
виготовлення
містобудівної
документації
для
потреб
мешканців
Пустомитівського району.
3.Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми.
Надання
фінансової
підтримки
комунальному
підприємству
буде
здійснюватись шляхом здійснення внесків до статутного фонду комунального
підприємства за рахунок коштів районного бюджету.
4.Основні завдання Програми.
4.1.Програмою визначено такі основні завдання, на виконання яких буде
надаватися фінансова допомога (здійснюватимуться внески до статутного
фонду комунального підприємства):
- придбання легкових автомобілів;
- здійснення видатків, пов’язаних з реєстрацією легкових автомобілів.

5.Організація
виконанням.

реалізації

Програми

та

здійснення

контролю

за

її

5.1.Реалізація Програми покладається на Пустомитівську районну раду у
партнерстві з комунальним підприємством. У випадку необхідності
корегування даної Програми відповідні зміни до неї вносяться рішенням
районної ради.
5.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює постійна
комісію районної ради з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку.
6.Фінансова забезпеченість Програми.
Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження
бюджетних призначень на її виконання рішенням районної ради.
Розпорядником коштів на виконання Програми є Пустомитівська районна рада.
Обсяги фінансування Програми додаються (Додаток № 1), протягом року сума
може бути скорегована.
7.Очікувані результати виконання Програми.
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- стабільну роботу комунального
функціональних призначень;

підприємства

відповідно

до

його

- збільшення обсягів виробництва та надання послуг за рахунок зміцнення
матеріально-технічної бази підприємства.
- покращення якості послуг.

Додаток 1
до Програми

Обсяг фінансування
Програми фінансової підтримки комунального підприємства
«Архітектурно - планувальне бюро» та здійснення внесків до його
статутного фонду на 2018 рік.

№ п/п

1.

Напрямки фінансової підтримки
комунального підприємства «Архітектурно планувальне бюро»

Фінансова допомога на придбання легкових
автомобілів та видатки, пов’язані з їх
реєстрацією.
Разом

Заступник голови районної ради

Обсяги фінансування в
2018
тис. грн.
Перше
півріччя

Друге
півріччя

-

750,0

-

750,0

Іван Мудрий

Програма здійснення ефективних заходів щодо попередження та профілактики
скоєння повторних злочинів серед осіб звільнених з місць позбавлення волі та
осіб засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі
на 2018 – 2020 роки
Дана програма розроблена на виконання Пустомитівського районного сектору
філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області покладених
Конституцією України функцій по забезпеченню законності та правопорядку в
Пустомитівському районі, здійснення заходів щодо реалізації державних та
регіональних програм у цьому напрямку, забезпечення виконання актів
законодавства з питань боротьби зі злочинністю і корупцією; виконання Концепції
Державної програми, профілактики правопорушень та згідно п.16 частини 1 статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації в
районі вимагає від органів державної влади та органів місцевого самоврядування
об’єднання зусиль у напрямку боротьби зі злочинністю. Основним стратегічним
завданням Програми є подальше вдосконалення взаємодії та підтримки з боку
місцевого самоврядування уповноваженому органу з питань пробації, надання
допомоги у матеріально-технічному оснащенні та забезпеченні її діяльності, що
підвищить ефективність профілактики злочинів, результативність пробаціїної
діяльності та контролю за особами, звільненими з місць позбавлення волі, а також
засудженими до покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі.
Мета програми:
- налагодження співробітництва уповноваженого органу з питань пробації з
органами місцевого самоврядування, центром соціальних служб сім’ї дітей та
молоді, відділом поліції, державними громадськими та релігійними організаціями,
щодо попередження та профілактики правопорушень;
- активізація допомоги засудженим у вирішенні питання у працевлаштуванні
та соціальних питань;
- інформаційне удосконалення методів роботи з профілактики скоєння
повторних злочинів, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини;
- створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи
серед засуджених;
- ефективна підтримка місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та населення в діяльності уповноваженого органу з питань пробації,
яка спрямована на профілактику повторної злочинності, вживання заходів по
ресоціалізації засуджених осіб.

Основним завданням Програми є:
- проведення виїздів у взаємодії з відділом поліції та ЦСССДМ у населені
пункти району, за місцем проживання засуджених, для проведення роз’яснювальної
роботи, профілактичних заходів спрямованих на зниження рівня злочинності;
- комплексне вивчення і розв’язання проблем, пов’язаних з протидією
скоєння повторних злочинів, забезпечення належного стану правового та
соціального захисту громадян;
- запровадження сучасних форм і методів профілактики з метою усунення
причин та запобігання виникнення умов, що сприяють їх вчиненню, підвищення
рівня правової освіти населення та правового виховання молоді;
- удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць
позбавлення волі;
- інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення
профілактичної діяльності.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів передбачається здійснювати за рахунок коштів
районного бюджету у межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з
конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел незаборонених
законодавством додаток №1 і передбачається у сумі 20 000 грн. на рік.
Очікуваний результат
Передбачені програмою заходи сприятимуть більш якісному виконанню
функцій уповноваженого органу з питань пробації, спрямованих на належне
виконання покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, суспільно корисні роботи, громадських робіт, виправних робіт,
а також здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування
покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування покарання вагітних
жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, проведення роботи з особами
яким не відбуту частину покарання замінено на більш м’яку, проведення
профілактичної роботи з особами притягнутими до адміністративної
відповідальності згідно ст. 31 КУпАП та 30-1 КУпАП. Це дозволить налагодити
ефективну систему взаємодії та допомоги між уповноваженим органом з питань
пробації та органами місцевого самоврядування, забезпечити особисту безпеку
громадян, захистити їхні права, свободи та законні інтереси, а також створить
необхідні умови для профілактики правопорушень, забезпечення законності та
правопорядку на території району.

Паспорт
районної цільової програми
Назва: Програма здійснення ефективних заходів щодо попередження та
профілактики скоєння повторних злочинів серед осіб звільнених з місць позбавлення
волі та осіб засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі на 2018 –
2020 роки.
1. Ініціатор розроблення філія Державної установи «Центр пробації» у
Львівській області.
2. Дата, номер документа про затвердження Програми: від ________
№_______.
3. Розробник програми: філія Державної установи «Центр пробації» у
Львівській області.
4. Відповідальний виконавець Програми Гедз Б.Д.
5. Учасники Програми: філія Державної установи «Центр пробації» у
Львівській області, Пустомитівський районний сектор філії Державної установи
«Центр пробації» у Львівській області.
6. Термін реалізації Програми: 2018 – 2020 роки.
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми - 20 000 гривень щороку.
7.1 Коштів районного бюджету
- 20000 грн.
Коштів інших джерел
Відповідальний виконавець Програми: філія Державної установи «Центр
пробації» у Львівській області.

Додаток №1

Фінансове забезпечення Програми
Обсяг коштів, які пропонуються
2018
2019 2020рік Усього витрат на
залучити
на
виконання рік
рік
виконання
Програми
програми
Усього
20 000 20 000 20 000
60 000 грн.
грн.
грн.
грн.
Районний бюджет
20 000 20 000 20 000
60 000 грн.
грн.
грн.
грн.
Інші джерела
-

№

Основні завдання, заходи
спрямовані на забезпечення виконання Програми передбачені на 2018 рік.
Назва
Заходи
Строк
Виконавці
Фінансування
завдання
виконання виконання
заходу
Джерела Обсяги
завдання
заходу
грн.

1.

2.

3.

Підвищення
рівня
технологічного
оснащення
та створення
належних умов
для роботи
уповноваженого
органу з питань
пробації

Придбання
меблів

Придбання
офісної техніки

Усього
Усього на Програму в рік

Канцелярські
витрати

Третій четвертий
квартал
2018 року

Державна
установа «Центр
пробації»

Районний
бюджет

4000

Третій четвертий
квартал
2018 року

12.000

Третій четвертий
квартал
2018 року

4000

20000
20000

Основні завдання, заходи
спрямовані на забезпечення виконання Програми передбачені на 2019 рік.
№

1.

2.

3.

Назва
завдання

Заходи
виконання
завдання

Строк
виконання
заходу

Виконавці
заходу

Підвищення
рівня
технологічного
оснащення
та створення
належних умов
для роботи
уповноваженого
органу з питань
пробації

Виготовлення
наочної
інформації,
буклетів,
стендів
Придбання
офісної техніки

Перший другий
квартал
2019 року

Державна
установа «Центр
пробації»

Канцелярські
витрати

4.

Усього
Усього на Програму в рік

Фінансування
Джерела
Районний
бюджет

Обсяги
грн.
3000

Другий третій
квартал
2019 року

12.000

Третій –
четвертий
квартал
2019 року
четвертий
квартал
2019 року

5000

20000
20000

Основні завдання, заходи
спрямовані на забезпечення виконання Програми передбачені на 2020 рік.
№

Назва
завдання

1.

2.

3.

Підвищення
рівня
технологічного
оснащення
та створення
належних умов
для роботи
уповноваженого
органу з питань
пробації

Заходи
виконання
завдання

Строк
виконання
заходу

Канцелярські
витрати

Перший другий
квартал
2020 року

Придбання
офісної техніки

Канцелярські
витрати

Виконавці
заходу

Державна установа
«Центр пробації»

Фінансування
Джерела
Районний
бюджет

Обсяги
грн.
4000

Другий третій
квартал
2020 року

12.000

Третій –
четвертий
квартал
2020 року

4000

Усього
Усього на Програму в рік

Начальник філії Державної установи
«Центр пробації» у Львівській області

20000
20000

Б.Д. Гедз

