Додаток №___
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №___

Програма
підтримки розвитку рослинництва
(спеціальна дотація сільськогосподарським підприємствам та організаціям
за посіяні зернові сільськогосподарські культури) (нова редакція)
Програма базується на Законі України «Про державну підтримку сільського
господарства України».
Мета Програми: здешевлення витрат, понесених сільськогосподарськими
товаровиробниками при вирощуванні сільськогосподарських культур.
Завдання Програми: забезпечення виконання програми соціально –
економічного розвитку агропромислового комплексу Пустомитівського району у 2016
році.
Враховуючи те, що за останні 8 років з боку держави не надавалась дотація с/г
підприємствам за посіяні сільськогосподарські культури, тому така програма на
сьогоднішній день є дуже актуальною.
Під урожай 2016 року в Пустомитівському районі всіма категоріями
господарств посіяно 8158га озимих зернових культур, в тому числі 4958га по
сільськогосподарських підприємствах та планується посіяти 5341 га ярих зернових, в
тому числі 2441 га по сільськогосподарських підприємствах.
Порядок використання коштів
На виконання Програми
виділяються кошти з
районного
бюджету
сільськогосподарським підприємствам в сумі 530,0 тис. грн. за посіяні озимі зернові
культури під урожай 2016 року за КФК 160903 КЕКВ 2610 на безповоротній основі.
Для визначення переліку сільськогосподарських підприємств та організацій, які
мають право на отримання бюджетних коштів, управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації створює комісію, до складу якої входять начальник
управління (голова комісії), спеціалісти управління, по одному представнику
відповідного фінансового органу, управління статистики, голова комісії з питань
агропромислового комплексу районної ради (далі - комісія).
Заявку на отримання бюджетних коштів мають право подавати до комісії
сільськогосподарські підприємства та організації - юридичні особи незалежно від
організаційно-правової форми і форми власності та сфери управління, включаючи
навчальні та навчально-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів,
установи які належать до сфери управління Національної академії аграрних наук, що
зареєстровані на території Пустомитівського району та засіяли озимі зернові
культури на зерно (пшениця, тритикале, ячмінь, жито) на площі не менше 10га, крім
установ та підприємств, що визнані банкрутами або проти яких порушено справу
про банкрутство. (далі - сільськогосподарські підприємства).
Розрахунок та розмір дотації за 1 гектар посіву визначається комісією
пропорційно до посіяної площі озимих зернових культур сільськогосподарським
підприємством, але не більше, ніж на 100га одному підприємству.
Заявка подається до комісії на озимі зернові культури до 1 квітня 2016р.
До заявки додаються:
1) форма №29сг «Про підсумки збору сільськогосподарських культур, плодів, ягід
та виноградників» на 1 грудня 2015р;

2) спеціалізовану
форму сільгоспобліку № ВЗСГ-4 «Акт витрат насіння і
садивного матеріалу»;
3) письмове зобов'язання сільськогосподарського підприємства чи організації
повернути у місячний строк до бюджету отримані бюджетні кошти у разі
встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання.
Відсутність одного із документів, визначених у переліку, позбавляє заявника
права на отримання бюджетних коштів.
Комісія розглядає подані документи, та приймає рішення щодо включення
(не включення) заявника до реєстру сільськогосподарських
підприємств та
організацій, що мають право на отримання бюджетних коштів.
Реєстр сільськогосподарських підприємств та організацій разом з поданими
документами
зберігається
в
управлінні
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації протягом трьох років.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації перераховує
бюджетні кошти на рахунки, відкриті сільськогосподарськими підприємствами та
організаціями в установах банків та на казначейські рахунки.
ПАСПОРТ
Програми підтримки розвитку рослинництва
(спеціальна дотація сільськогосподарським підприємствам та організаціям
за посіяні зернові сільськогосподарські культури)
Назва програми
Підтримка розвитку рослинництва (спеціальна дотація
сільськогосподарським підприємствам та організаціям
за посіяні зернові сільськогосподарські культури)
Підстава для розробки
Закон України «Про державну підтримку сільського
Програми
господарства України»
Замовник Програми
Управління агропромислового розвитку
Пустомитівської районної державної адміністрації
Головні розробники
Управління агропромислового розвитку
Програми
Пустомитівської районної державної адміністрації
Мета Програми
Здешевлення витрат, понесених
сільськогосподарськими товаровиробниками при
вирощуванні сільськогосподарських культур
Головні завдання
Забезпечення виконання програми соціально –
економічного розвитку агропромислового комплексу
Пустомитівського району у 2016 році.
Учасники програми
Сільськогосподарські товаровиробники та організації
Строки виконання
2016 рік
Програми
Обсяги та джерела
Районний бюджет 530,0 тис. грн.
фінансування
Система управління та
Реалізація Програми координується управлінням
контролю
агропромислового розвитку Пустомитівської районної
державної адміністрації
Начальник управління
агропромислового розвитку

В.І.ГУЛАЙ

Додаток №___
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №___
Програма
матеріальної підтримки Пустомитівського відділення Франківського
відділу поліції ГУНП у Львівській області в питаннях забезпечення
публічного порядку, профілактики правопорушень, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян на 2016 рік.
1. Загальні положення.
Програма розроблена на підставі ст. 143 Конституції України, ст. 43 п.16,
ст. 64 п. 1.2., ст. 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
ст.ст. 89, 105 Закону України “Про Національну поліцію”, доручення Кабінету
Міністрів України від 15.06.2012 року № 24066/1/1-12, підпункту 3 пункту 1
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25.05.2012 року «Про
заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Україні» введеного в дію
Указом Президента України від 08.06.2012 року №388, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2013 року за №51-р «Про схвалення
Концепції Державної цільової програми встановлення сучасних систем безпеки,
застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого
реагування на період до 2016 року».
За результатами проведеного аналізу, криміногенна ситуація в
Пустомитівському районі потребує покращення і консолідації зусиль як
правоохоронних органів так і органів державної влади та місцевого
самоврядування. З метою підвищення ефективності і результативності роботи
відділу поліції необхідно покращити забезпечення впровадження технічних
засобів для автоматичної фіксації порушень Закону.
В структурі злочинності домінуючу роль продовжують відігравати
злочини майнової спрямованості.
В 2015 році набув поширення такий вид злочину, як крадіжки і тенденція
до їх збільшення є прогресуючою.
Основним стратегічним завданням Програми є подальше вдосконалення
взаємодії та підтримки з боку місцевого самоврядування правоохоронних
органів у боротьбі із злочинністю, надання допомоги у матеріально-технічному
оснащенні, для забезпечення діяльності правоохоронних органів, що підвищить
ефективність реагування та швидке прибуття на місце вчинення злочину,
розслідування та розкриття злочинів, результативність пенітенціарної
діяльності та контролю за особами, звільненими з місць позбавлення волі.
Високе технологічне і технічне забезпечення правоохоронних органів - це
належний рівень безпеки та комфорту жителів Пустомитівського району.
2. Мета.
Сприяння Пустомитівському відділенні поліції ГУНП у Львівській
області у боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку,
профілактиці правопорушень, забезпеченні законності, прав, свобод і законних
інтересів громадян на території Пустомитівського району.

3. Завдання.
Відповідно до поставленої мети, завданням даної програми є
фінансування заходів спрямованих на:
- забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод,
законних інтересів;
- запобігання правопорушенням та їх припинення;
- забезпечення публічної безпеки і порядку;
- виявлення та розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
- профілактика правопорушень;
- участь в наданні соціальної та правової допомоги громадянам, та
сприянні державним органам, підприємствам, установам і організаціям району
у виконанні покладених на них законом обов’язків.
4. План заходів і бюджет програми:
- придбання паливно-мастильних матеріалів для Пустомитівського
відділення поліції Франківського відділу поліції
ГУНП України у
Львівській області-150 тис. грн.( для забезпечення охорони публічного
порядку та миттєвого реагування на злочини та інші надзвичайні події);
- придбання оргтехніки (комп’ютери, відеокамери) – 100 тис. грн. (З
метою створення належних умов роботи необхідно забезпечення комп’ютерами
дільничних пунктів поліції в селищній та сільських радах, а також з метою
протидії злочинності і запобіганню подальшого зростання її рівня необхідно
покращити оснащення спеціальною технікою оперативно-службову діяльність
відділення поліції).
Ресурсне забезпечення регіональної цільової Програми матеріальної
підтримки Пустомитівського відділення Франківського відділу поліції
ГУНП у Львівській області в питаннях забезпечення охорони публічного
порядку, профілактики правопорушень, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян на 2016 рік.
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання
програми

Етапи виконання програми
I

II

III

Усього витрат
на виконання
програми
тис. гривень

2016
рік
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
місцевий бюджет
районні, міські (міст
обласного
підпорядкування)
бюджети
бюджети сіл, селищ, міст
районного
підпорядкування

250, 000

250, 000

кошти не бюджетних
джерел

Напрямки діяльності та заходи регіональної цільової програми
матеріальної підтримки Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУНП у
Львівській області в питаннях забезпечення охорони громадського
порядку, профілактики правопорушень, законності, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян на 2016 рік.
№
п/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік
заходів
програми

1.

Підвищення
рівня
технологічного
та технічного
оснащення
правоохоронних
органів у
профілактиці та
боротьбі зі
злочинністю
швидке рівня
швидкого
реагування на
злочини та інші
події

Купівля
комп'ютерного
обладнання,
відеокамер та
забезпечення
технічного
оснащення
деяких
приміщень
Пустомитівського ВП
Купівля
паливномастильних
матеріалів

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансуван
ня

Другий
квартал
2016 року

Пустомитівське
ВП ГУНП
України у
Львівській
області,
О.П. Шкодин

Районний
бюджет

Перший
квартал
2016
року

Пустомитівсь
ке ВП ГУНП
України у
Львівській
області,
О.П.Шкодин

Районний
бюджет

Орієнтовні
обсяги фіня, тис. грн.,
у 2016 році.

Очікуваний
результат

100,000

Заступник начальник відділення Пустомитівського ВП
Франківського відділу поліції ГУ НП України
у Львівській області
підполковник поліції

150,000

Р.Є.Маруняк

ПАСПОРТ
(загальна характеристика програми)
Назва: Програма матеріальної підтримки Пустомитівського відділення
поліції Франківського відділу поліції ГУНП у Львівській області в
питаннях забезпечення охорони громадського порядку, профілактики
правопорушень, законності, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян на 2016 рік
Ініціатор розроблення
Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення програми
Розробник програми :

Співрозробники

Пустомитівське ВП Франківського ВП
Пустомитівська райдержадміністрація

Рішення № ____від ___.____.2016 р.
Сектор взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної і мобілізаційної
роботи, запобігання та виявлення
корупції апарату РДА

програми:

Постійна
комісія
з
питань
депутатської
діяльності,
етики
та
дотримання
правопорядку
Пустомитівської районної ради,
Пустомитівське ВП Франківського ВП

Відповідальний виконавець програми : Маруняк Р.Є.
Учасники програми

Пустомитівське ВП Франківського ВП

Термін реалізації програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
тис. грн., всього
у тому числі
коштів обласного бюджету
коштів інших джерел
Керівник установи - головного розпорядника коштів
Відповідальній виконавець програми

2016 рік

250 000 грн.
В.Є. Говенко
Р.Є.Маруняк

Додаток №___
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №___
ПРОГРАМА
ліквідації загрози виникнення ускладнень епідситуації в
Пустомитівському районі на 2016рік.
Загальна частина .
Метою Програми є здійснення заходів спрямованих на покращення
епідситуаціїї та ліквідації осередків інфекційних захворювань на території
району ,що сприятиме значному покращенню стану здоров׳я населення.
Дана Програма розробляється на основі Законів України «Про захист
населення від інфекційних хвороб», «Про питне водопостачання», «Про
місцеве самоврядування в Україні» та на виконання « Комплексного плану
організаційних заходів щодо профілактики кишкових інфекцій , забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення Львівської області у
період на 2011-2016роки.», затвердженого головою Львівської ОДА від 22
липня 2011 року № 727/0/5-11.
Обґрунтування проблеми :
За 10 місяців 2015 року в районі зареєстровано 232 випадки ГКІ
(інтенс.пок.- 212,4 ) з них серед дітей- 158 випадки (інт.пок. – 704,0 ) За
аналогічний період минулого року було зареєстровано 262 випадків ( інт.пок
– 235,8) серед дітей -178 випадків (інт.пок –836,6) .Відмічається зниження
захворюваності в 1,12 рази, серед дітей - в 1,12 рази.
Водночас, по деяких населених пунктах району
показники
захворюваності на кишкові інфекції значно перевищують середньорайонні,
що збільшує показник захворюваності в цілому по району, а саме :
Пустомитівська міська рада - інт.пок.380,1, Сокільницька сільська радаінт.пок. 268,2, Солонківська сільська рада – інт.пок.315,8 .
Епідситуація
з захворюваності на кишкові інфекції в районі
залишається напруженою. Інтенсивний показник захворюваності на ГКІ
перевищує середньообласний ( 208,9).
За останні 11 років (2005-2015роки) в районі зареєстровано 21 випадок
лептоспірозу серед людей в 16 населених пунктах: В.Білка, Малечковичі,
Зубра, Звенигород,
Ковярі, Лапаївка, Скнилів, Черкаси, Глуховичі,
Тарасівка, Лани, Дмитровичі, Муроване, Гаї, Миклашів, Конопниця.
Розробка і реалізація Програми на 2016 рік дозволить попередити
виникнення і поширення таких важких інфекційних захворювань , як вірусний
гепатит «А», гострі кишкові інфекції, лептоспіроз, що сприятиме значному
покращенню стану здоров»я жителів району.
Пріоритетними завданнями Програми є:
забезпечення покращення стану здоров׳я населення
забезпечення населення питною водою гарантованої якості.
утримання в належному стані території населених пунктів.
Необхідні заходи для вирішення проблеми:

1.
Проведення двохразової (весна, осінь) суцільної дератизації в
населених пунктах , де за останні десять років реєструвалося захворювання
на лептоспіроз.
2.
Двохразове (весна,осінь) знезараження води в громадських та
індивідуальних криницях.
3.
Щоквартальний контроль якості питної води в громадських
криницях та з мережі централізованого водопостачання.
4.
Проведення поточної та заключної дезінфекції у вогнищах
інфекційних захворювань.
5.
Знезараження води та бактеріологічний контроль у вогнищах
інфекційних захворювань.
6.
Визначення
власників
всіх
централізованих
джерел
водопостачання.
Згідно орієнтовних розрахунків вартість робіт буде становити біля
263430,56 грн. на рік.
Фінансування заходів передбачається з коштів місцевих рад,
кооперованих коштів районної та місцевих рад, держбюджету та коштів
інвесторів.
Додаток : Розрахунок вартості протиепідемічних заходів та послуг
необхідних для покращення санітарно-епідеміологічного благополуччя
населення в розрізі сільських рад на 2016р.
РОЗРАХУНОК
Розрахунок вартості протиепідемічних робіт та послуг необхідних для
покращення санітарно- епідеміологічного благополуччя населення на
2016р. ( в розрізі сільських рад )

Назва місцевих рад

Пустомитівська
Щирецька
Борщовицька
В.Білківська
Винничківська
Вовківська
Гамаліївська
Годов-Басівська
Гуменецька
Давидівська
Дмитрівська
Жирівська
Звенигородська
Зимноводівська
Зубрянська
Конопницька
Кротошинська

Двохразова дератизація в мікровогнищах
лептоспірозу за останні 11р.
К-ть садиб

Сума грн.

3 вогнища по10 садиб
1 вог.10садиб.

7740,0
2580,0
2580,0
2580,0
2580,0
5160,0
2580,0
2580,0
2580,0
5160,0
-

с.Дмитровичі , 1вог.10садиб.

1вог. 10садиб.
с.Лани, 1вог.10садиб
с.Черкаси, 2вог.по10сад.

с.Ковирі, 1вог.10садиб

1вог.10садиб
1вог.10садиб
2вог.по10сад.
-

Знезараж води
інд. криниць,
грн.

Контрогль
якості питної
води грн.

2388,48
10449,60
10374,96
3732,00
7911,84
5120,30
1806,28
2985,60
3732,00
2985,60
4478,40
1119,60
2985,60
11942,40
1298,73
1448,01
3732,00

6068,06
1940,34
646,78
3233,90
646,78
4774,50
646,78
646,78
646,78

Всього
Грн..

10128,48
16517,66
10374,96
8252,34
11138,62
8354,20
4386,28
2985,60
6958,78
2985,60
14412,90
4346,38
6212,38
14522,40
6458,73
1448,01
4378,78

Лапаївська
1вог.10садиб
Лисиничівська
Містківська
Миклашівська
1вог.10садиб
Миколаївська
1вог.10садиб
Оброшинська
Пасіки-Зубрецька
Піберізцівська
Пісківська
Пікуловичівська
Поршнянська
Раковецька
Назва місцевих рад Семенівська
1вог.10садиб
Пустомитівська 1вог.10садиб
Скнилівська
Щирецька
Сокільницька
Борщовицька
Соколівська
с.Солонка, с.Малеч ковичі
СолоВ.Білківська
нківська
2 вог.по10сад.
Винничківська
с.Муроване,
1вог. по 10сад.
Сороки-Львівс.
Вовківська
Ставчанська
Гамаліївська
Старосільська
с.Глуховичі, 1вог.10 садиб
Годов-Басівська
Чижиківська
Чишківська
с.Тарасівка,Чорушовичі 2
Чорнушовицька
Ямпільська
Всього:

вог. по 10 садиб
Кам”янопіль, 1вог. 10садиб

2580,0
2985,60
4478,40
1567,44
2580,0
1119,60
2580,0
3433,44
1642,08
3881,28
3284,16
2060,06
2239,20
537,40
1537,58
Сума на рік ( грн..)
2580,0
1537,58
- 2580,0
4478,40
11000
4478,40
10000
3030,38
5160,0
3030,38
3700

5565,60
4478,40
3480,94
5048,38
1293,56
4993,16
1940,34
7953,78
1642,08
646,78
4528,06
1293,56
4577,72
646,78
2706,84
2239,20
537,40
6068,06
7605,64
Сума на І-ше півріччя
4117,58
646,78
7705,18
36000
480,94
7959,34
5000
3030,38
646,78
8837,16
1900

8000
2580,0
5000- 2580,0

4000
13000
293,56
1-293,56
646,78

5160,0

2239,20
5702,49
2806,46
4478,40
4478,40
3732,00

2580,0
67080,0

7464,00
154713,80

-

4819,20
6996,05
4100,02
7705,18
4478,40
8892,00

4327,72
46956,84

14371,72
268750,60

Орієнтовна сума субвенцій місцевим радам для виконання «Програми ліквідації
загрози виникнення ускладнень епідситуації в Пустомитівському районі на 2016рік»

Гуменецька
Давидівська
Дмитрівська
Жирівська
Звенигородська
Зимноводівська
Зубрянська
Конопницька
Кротошинська
Лапаївська
Лисиничівська
Містківська
Миклашівська
Миколаївська
Оброшинська
Пасіки-Зубрецька
Піберізцівська
Пісківська
Пікуловичівська
Поршнянська
Раковецька
Семенівська
Скнилівська
Сокільницька
Соколівська
Солонківська
Сороки-Львівс.
Ставчанська
Старосільська
Чижиківська
Чишківська
Чорнушовицька
Ямпільська
Всього

Завідувач відділу

4000
9000
2900
14000
800
1900
5000
4000
2200
1500
4000
3000
5700
2800
3000
101500

2000
5000
1500
7000
800
1900
2600
2000
1100
1000
2400
1500
2900
1500
1900
55000

Петровський М.М.

Додаток №___
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №___
ПРОГРАМА
забезпечення введення в промислову експлуатацію Єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти» в службі у справах дітей Пустомитівської
районної державної адміністрації на 2016 рік.
Цією програмою передбачено виконання організаційних заходів та
виділення коштів для завершення робіт зі створення комплексної системи
захисту інформації Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» та
введення її в промислову експлуатацію в службі у справах дітей
Пустомитівської районної державної адміністрації, на виконання наказу
Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту від 29.03.2010 №30 «Про
затвердження Положень про службу захисту інформації ЄІАС «Діти», наказу
начальника служби у справах дітей Пустомитівської райдержадміністрації від
14.06.2010 №79-К «Про затвердження Положення про службу захисту
інформації ЄІАС «Діти» районного рівня служби у справах дітей
Пустомитівської районної державної адміністрації», листів Міністерства
соціальної політики України від 09.10.2015 №2209/0/205-15/57 та Львівської
обласної державної адміністрації від 19.10.2015 №5/33-7181/0/2-15/3-25 щодо
введення в промислову експлуатацію Єдиної інформаційно-аналітичної системи
«Діти».
Мета програми:
Забезпечення служби у справах дітей Пустомитівської районної державної
адміністрації відповідними комп'ютерним обладнанням та ліцензійним
програмним забезпеченням.
Завдання програми:
Основним завданням програми є забезпечення завершення робіт зі
створення комплексної системи захисту інформації Єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти» в службі у справах дітей райдержадміністрації
(придбання комп'ютерного
обладнання та ліцензійного програмного
забезпечення) та отримання дозволу для введення в промислову експлуатацію
ЄІАС “Діти”, запобігти порушенню конфіденційності, цілісності і доступності
системи та інформації, яка в ній оброблятиметься.
Основні заходи:
Забезпечити службу у справах дітей Пустомитівської районної державної
адміністрації комп'ютерним обладнанням та ліцензійним програмним
забезпеченням.

Кошторис на виконання програми:

№ п/п

Найменування

Кількість

Вартість
грн.

1

Персональний комп’ютер (системний блок, монітор,
клавіатура, маніпулятор “миша”)

1

13 000,00

2

БФП пристрій Canon + USB cable, блок безперебійного
живлення, програмне забезпечення Microsoft Office,
антивірусне програмне забезпечення «Зілля», встановлення
та налаштування програмного забезпечення

1

9 980,00

ВСЬОГО:

22 980,00

Джерела фінансування програми:
Районний бюджет
Виконавці програми:
Служба у справах дітей Пустомитівської районної державної адміністрації
Термін дії програми:
Протягом 2016 року
Начальник служби у справах дітей
Пустомитівської районної державної адміністрації

В.І.МОТА

Паспорт програми
1.Назва: Програма забезпечення введення в промислову експлуатацію
Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» в службі у справах дітей
Пустомитівської районної державної адміністрації.
2.Координатор: Служба у справах дітей Пустомитівської районної
державної адміністрації
3.Мета: Забезпечення служби у справах дітей Пустомитівської районної
державної адміністрації відповідними комп'ютерним обладнанням та
ліцензійним програмним забезпеченням
4.Головний розпорядник коштів, виконавець:
Пустомитівська районна державна адміністрація, Служба у справах дітей
5.Обсяги фінансування – 22 980 грн. (двадцять дві тисячі дев'ятсот
вісімдесят гривень)
6.Очікувані результати виконання програми: Отримання дозволу для
введення в промислову експлуатацію ЄІАС “Діти” в службі у справах дітей
Пустомитівської районної державної адміністрації, шляхом придбання
комп'ютерного обладнання та встановлення на нього ліцензійного програмного
забезпечення
7.Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконанням
програми: Фінансове управління Пустомитівської районної державної
адміністрації

Начальник служби у справах дітей
Пустомитівської районної державної адміністрації

В.І.МОТА

Додаток №___
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №___
ЛОКАЛЬНА ПРОГРАМА «ЦУКРОВИЙ ТА НЕЦУКРОВИЙ
ДІАБЕТИ» У ПУСТОМИТІВСЬКОМУ РАЙОНІ В 2016 РОЦІ.
Цукровий діабет-це постійно підвищений рівень цукру в крові, який
розвивається з ряду зовнішніх та внутрішніх причин. Захворювання дуже
поширене - 1-3% від загальної кількості населення світу(в залежності від
країни та етнічної групи).Кількість хворих щорічно збільшується приблизно
вдвічі. Тому цукровий діабет став не лише медичною, але і соціальною
проблемою.
Через глобальні масштаби діабету ця проблема розглядається на
державному рівні. Для її вирішення 14 січня 2009 року було видано
розпорядження кабінету міністрів №17-р Про схвалення Концепції Державної
цільової програми „Цукровий діабет” , яке спрямоване на здійснення
профілактичних,
психосоціальних,
санітарно-освітніх
заходів
щодо
захворюваності населення України на цукровий діабет, удосконалення
організації служб охорони здоров’я. Мета програми – зниження рівня
захворюваності на діабет, зменшення кількості ускладнень, що призводять до
інвалідності та смертності, збільшення тривалості та поліпшення якості життя
хворих на діабет.
Окрім того, згідно додатку до Постанови КМУ від 17.08.1998
передбачається безкоштовне забезпечення цукрознижуючими препаратами
хворих на цукровий та нецукровий діабети.
Для забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами та
цукрознижуючими препаратами кошти виділяються централізовано. Переважно
це-інсуліни вітчизняного виробництва. Інсулінами імпортного виробництва
забезпечуються лише діти, вагітні та породіллі. Але ряд пацієнтів по медичних
показах(наявність важких ускладнень, лабільний перебіг, часті декомпенсації,
які потребують використання аналогів людського інсуліну) потребують
інсулінів імпортного виробництва. На даний час не пацієнти не в повній мірі
забезпечені належною кількістю інсулінів та цукрознижуючих препаратів
(таблетовані форми),препаратами для замісної терапії при нецукровому діабеті.
Для цього на районному рівні розроблено Локальну програму Цукровий
діабет, Ця програма спрямована на здійснення профілактичних,
психосоціальних, санітарно-освітніх заходів щодо захворюваності населення
Пустомитівського району на цукровий та нецукровий діабети у 2016.
Ця
програма
спрямована
на
здійснення
профілактичних,
психосоціальних, санітарно-освітніх заходів щодо захворюваності населення
Пустомитівського району на цукровий та нецукровий діабети у 2016р.
В результаті реалізації цих заходів
 створити умови для зниження рівня захворюваності населення на
цукровий діабет, відповідно, зниження витрат на фінансування самої програми;

 поліпшити надання кваліфікованої медичної допомоги хворим на
цукровий діабет і, відповідно, покращення якості та тривалості їх життя;
 зменшення кількості ускладнень, що виникли внаслідок захворювань
на цукровий діабет (сліпота, ампутація кінцівок, хронічна ниркова
недостатність), відповідно і витрат на їх лікування та соціальне забезпечення;
 забезпечення
хворих
життєво
необхідними
високоякісними
лікувальними і діагностичними засобами, які хворі переважно не в змозі
придбати за власні кошти; створення умов для збереження працездатності та
поліпшення умов лікування хворих на цукровий діабет, створити умови для
раннього виявлення цукрового діабету, що попереджує значні фінансові
витрати в запущених стадіях.
 збільшення тривалості їх життя на 5-7 років,
 зменшення їх інвалідизації, що неминуче знизить об’єми соціальних
виплат таким хворим;
 проведення навчання з самоконтролю хворих на діабет з тим, щоб
зменшити час, і відповідно, витрати на їх перебування в стаціонарі у 2-3 рази;
 забезпечення раннього виявлення цукрового діабету дозволить
зменшити витрати на лікування його ускладнень у віддаленій перспективі.
 Для забезпечення 5 хворих на нецукровий діабет, які вимагають
постійної замісної терапії препаратами десмопресину, який поєднує відносно
низьку вартість із високою якістю, ефективністю та зручністю введення.
Станом на 01 січня 2015 року у Пустомитівському районі налічується
2572 особи, хворих на цукровий діабет. З них 2006 осіб отримує таблетовані
цукрознижуючі препарати, 543 дорослих та 27 дітей та підлітків потребують
постійної замісної терапії інсуліном. Кількість інвалідизованих хворих
становить: 1 група –15, 73- інваліди 2 групи,93 інвалідів 3 групи.
Для забезпечення 5 хворих на нецукровий діабет, які вимагають
постійної замісної терапії препаратами десмопресину, який поєднує відносно
низьку вартість із високою якістю, ефективністю та зручністю введення.
МЕТА
 зниження рівня захворюваності на цукровий діабет,
 зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що
призводять до інвалідності та смерті,

збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих на
цукровий та нецукровий діабети.
Основні заходи:
 Організувати лікувально-діагностичні кабінети для хворих на
цукровий діабет у амбулаторно-поліклінічних закладах (Щирецькій міській
лікарні, лікарських амбулаторіях загальної практики сімейної медицини) та
створити систему навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет.
 Поновлювати державний реєстр хворих на цукровий діабет з
використанням комп’ютерної техніки.
 Забезпечити безкоштовно пацієнтів, що мають медичні покази до

використання аналогів людських інсулінів (наявність важких ускладнень,
лабільний перебіг, часті декомпенсації, які потребують використання аналогів
людського інсуліну) інсуліном високої якості і засобами для його введення 250000грн.
 Забезпечити пероральними цукрознижуючими препаратами хворих
на цукровий діабет та замісними препаратами хворих нецукровим діабетом на
суму 150000 грн.
 Удосконалювати систему профілактики та ранньої діагностики
цукрового діабету та його ускладнень. для чого закупити глюкометри -20
штук(по 400 грн – 8000грн)тест-смужки до них – 800 упаковок для незрячих
важких та лежачих хворих, пацієнтів з лабільним пребігом та частими
декомпенсаціями, смужки для визначення цукру та ацетону в сечі - 1200
упаковок. Для визначення мікроальбумінурії закупити портативну систему
HemoCue Albumin 201 та кювети з реактивами до низ в кількості 15 уп.,
закупити реактиви для визначення глікованого гемоглобіну CLOVER A1C в
кількості 50уп по 650грн.
 Удосконалювати сучасні методи діагностики та лікування гострих і
хронічних ускладнень цукрового діабету з метою запобігання втрати
працездатності, а також інвалідності та смертності (шляхом використання
глюкохолтерів для цілодобового моніторингу рівня глюкози у крові;
лабораторного обладнання для забезпечення діагностичних процедур,
пов'язаних із лікуванням цукрового діабету та профілактикою його ускладнень;
обладнання для кабінету профілактики та лікування синдрому діабетичної
стопи).
 Забезпечити співробітництво з ЛОЕД , кафедрою ендокринології
Львівського медуніверситету для вирішення питань взаємного інформування
про поширення цукрового діабету.
Очікувані наслідки реалізації заходів:
 створення умов для зниження рівня захворюваності населення на
цукровий діабет;
 поліпшення надання кваліфікованої медичної допомоги хворим на
цукровий діабет;
 зменшення на 30 відсотків кількість ускладнень, що виникли внаслідок
захворювань на цукровий діабет (сліпота, ампутація кінцівок, хронічна ниркова
недостатність);
 забезпечити хворих вітчизняними лікувальними і діагностичними
засобами;
 створити умови для збереження працездатності та поліпшення умов
лікування хворих на цукровий діабет, збільшення тривалості їх життя на 5-7
років;
 проводити навчання з самоконтролю хворих на діабет з тим, щоб
зменшити час їх перебування в стаціонарі в 2-3 рази.
Виконуватимуть :
Райлікарня
Щирецька міська лікарня

Лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини
ФАПи
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ ЛОКАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ТА НЕЦУКРОВОГО ДІАБЕТІВ У
ПУСТОМИТІВСЬКОМУ РАЙОНІ В 2016 РОЦІ.
Підставою для проекту є постанова КМУ 17.08.1998 р. про забезпечення
хворих цукровим та нецукровим діабетами безкоштовними ліками.
Дане розпорядження спрямоване на підвищення якості медичної допомоги,
своєчасному та ранньому виявленню цукрового діабету серед населення ,що
має вплинути на покращення показників здоров’я.
Для цього на районному рівні розроблено Локальну програму Цукровий
діабет. Ця програма спрямована на здійснення профілактичних,
психосоціальних, санітарно-освітніх заходів щодо захворюваності населення
Пустомитівського району на цукровий та нецукровий діабети у 2016.
Мета програми – зниження рівня захворюваності на діабет, зменшення
кількості ускладнень, що призводять до інвалідності та смертності, збільшення
тривалості та поліпшення якості життя хворих на діабет.

Головний лікар

Лабай І.М.

Додаток
Станом на кінець 2015 року у Пустомитівському районі налічується
2526 особи, хворих на цукровий діабет. З них 1982 осіб отримує таблетовані
цукрознижуючі препарати, 544 дорослих та 27 дітей та підлітків потребують
постійної замісної терапії інсуліном. Кількість інвалідизованих хворих
становить: 1 група –15, 73- інваліди 2 групи,93 інвалідів 3 групи.
Для забезпечення 5 хворих на нецукровий діабет, які вимагають
постійної замісної терапії препаратами десмопресину, який поєднує відносно
низьку вартість із високою якістю, ефективністю та зручністю введення.
Згідно реєстру хворих на 2 тип цукрового діабету орієнтовна потреба на
цукрознижуючі таблетки:
Назва препарату
кількість
Янумет 50/1000
110 уп
Глюкофаж 500
20 уп
Глюкофаж 850
40 уп
Глюкофаж 1000
150 уп
Діаформін 500
800 уп
Діаформін 850
2000 уп
Діаформін 1000
3000 уп
Діаформін ср 500
300 уп
Діаформін ср 1000
2500 уп
Сіофор 500
60 уп
Сіофор 1000
300 уп
Софор 850
65 уп
Амарил 3
25
Амарил 4
20 уп
Діапірид 2
600 уп
Діапірид 3
1600 уп
Діапірид 4
1200 уп
Діаглізид мр
5000 уп
Діабетон мр
500 уп
Янувія 25
12 уп
Янувія 50
24 уп
Янувія 100
24 уп
Глютазон 15
12 уп
Глютазон 30
24 уп
Глібомет
500 уп
Хворі
,які
потребують
постійної
замісної
інсулінотерапії,
забезпечуються інсуліном з ЛОЕД, але іноді в недостатній кількості.

Річна потреба на інсуліни на 2016 рік ,складена згідно реєстру хворих на

цукровий діабет станом на 1.11. 2015
Хумодар Р, 100 ОД/мл, 10мл фл.
Хумодар Б, 100 ОД/мл, 10 мл фл.
Хумодар К25, 100 ОД/мл, 10 мл фл.
Хумодар Р, 100 ОД/мл, уп. 3мл картр №5
Хумодар Б, 100 ОД/мл, уп. 3мл картр №5
Хумодар К25, 100 ОД/мл, уп. 3мл картр. №5
Фармасулін Н, 100 ОД/мл, 10 мл фл.
Фармасулін НNP, 100 ОД/мл, 10 мл фл.
Фармасулін Н30/70, 100 ОД/мл, 10 мл фл.
Фармасулін Н, 100 ОД/мл, уп. 3мл картр. №5
Фармасулін НNP, 100 ОД/мл, уп. 3мл картр. №5
Фармасулін Н30/70, 100 ОД/мл, уп. 3мл картр. №5
Актрапід НМ, 100 ОД/мл, 10 мл фл.
Протафан НМ, 100 ОД/мл, 10 мл фл.
Мікстард НМ, 100 ОД/мл,10 мл фл.
Актрапід НМ пенфіл, 100 ОД/мл, уп. 3мл картр. №5
Протафан НМ пенфіл, 100 ОД/мл, уп. 3мл картр. №5
Мікстард НМ пенфіл, 100 ОД/мл, уп. 3мл картр. №5
НовоРапід ФлексПен, 100 ОД/мл, уп.3мл №5
Левемір ФлексПен, 100 ОД/мл, уп.3мл №5
НовоМікс ФлексПен, 100 ОД/мл, уп. 3мл №5
Епайдра СолоСтар, 100 ОД/мл,3мл уп. №5
Лантус СолоСтар, 100 ОД/мл,3мл уп. №5
Хумулін Р Квік Пен, 100 ОД/мл, 3мл ,уп. №5
Хумулін НПХ Квік Пен, 100 ОД/мл, 3мл ,уп. №5
Хумалог, 100 ОД/мл, уп. 3мл картр. №5
Хумалог Мікс 25, 100 ОД/мл, уп. 3мл картр. №5
Інсуман Рапід, 100 ОД/мл, уп.(фл. 5мл.№5)
Інсуман Базал, 100 ОД/мл, уп.(фл. 5мл.№5)
Інсуман Комб 25, 100 ОД/мл, уп.(фл. 5мл.№5)
Інсуман Рапід СолоСтар, 100 ОД/мл, уп.(3мл.№5)
Інсуман Базал Соло Стар, 100 ОД/мл, уп.(3мл.№5)
Інсуман Комб 25 Соло Стар, 100 ОД/мл, уп.(3мл.№5)

60
100
15
34уп
40уп
18уп
415
1000
500
210
330
420
180
470
35
270уп
720уп
10уп
340уп
170уп
90уп
140уп
158уп
60уп
55уп
8уп
48уп
20уп
45уп
36уп
35уп
110уп
55уп

Додаток №___
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №___
Програма
розроблення містобудівної документації
в Пустомитівському районі
на 2016 -2020 роки
1.Загальні положення
Просторове планування є важливим інструментом регіональної програмної політики,
її невід»ємною стратегічною складовою, що безпосередньо впливає на розвиток як
району в цілому, так і на розвиток та розбудову його населених пунктів.
Планування і забудова території – це діяльність державних органів, органів
місцевого самоврядування , юридичних та фізичних осіб.
Відносини у сфері містобудівної діяльності регулюються Конституцією України,
Цивільним, господарським та Земельним кодексами України, законами України „Про
генеральну схему планування території України”, „Про основи містобудування”, „Про
архітектурну діяльність”, „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про комплексну
реконструкцію кварталів/мікрорайонів/ застарілого житлового фонду”, „Про землеустрій” та
іншими нормативно-правовими актами.
Програма розроблення містобудівної документації у Пустомитівському районі
розроблена з врахуванням вимог перелічених вище законодавчих документів та проведеного
моніторингу наявної містобудівної документації, місць розташування населених пунктів, а
також інтенсивності їх розвитку.
Інструментом державного регулювання планування території населених пунктів та
рад району – є містобудівна документація.
Планування територій на
місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення
генеральних планів населених пунктів, які визначають принципові вирішення розвитку,
планування, забудови та іншого використання територій населеного пункту.

2. Мета програми
Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної
документації на місцевому рівні, призначеної для довгострокової стратегії планування та забудови
території населеного пункту. Невід”ємною частиною генерального плану населеного пункту є план
земельно-господарського устрою цього населеного пункту.
Генеральний план населеного пункту розробляється і затверджується в інтересах
відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних
інтересів.
Реалізація Програми забезпечить:
- активізацію та прозорість інвестиційних процесів;
- прогнозування розвитку територій;
- обгрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;
- взаємоузгодження державних, громадських інтересів під час планування і забудови
територій;
- визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської
забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історикокультурних та інших зон об’єктів;
- реконструкцію існуючих кварталів забудови територій;
- збереження та відновлення рекреаційних, природоохоронних ландшафтів, парків, скверів,
окремих зелених насаджень;
- створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури.

3. Основні проблеми
Пустомитівський район є одним з найбільших районів Львівської області. В
районі нараховується 104 населених пункти.

На даний час, починаючи з 2007 року, розроблено та оновлено 56 генеральних
планів населених пунктів. В стадії розроблення знаходяться ще 37 генеральних планів
населених пунктів, потребують розроблення – 11.
Відповідно до Програми розроблення генеральних планів населених пунктів
Пустомитівського району на 2011-2015 роки розроблено та затверджено 45 генеральних
планів населених пунктів.
В районі:
- у 2011 році оновлено та затверджено 4 генеральні плани населених пункти – с.с.Кротошин,
Ставчани, Дібрівки та Підгайці;
- у 2012 році оновлено та затверджено 13 генеральних планів населених пунктів – с.с.Зимна
Вода, Конопниця, Лисиничі, Підбірці, Підгірне, Пасіки-Зубрицькі, Горішній, Поршна,
Підсадки, Сороки-Львівські, Муроване, Ямпіль та Кам»янопіль.
- у 2013 році оновлено та затверджено 8 генеральних планів населених пунктів –с.с.Диб»янка,
Одиноке, Сердиця, Шуфраганка, Вовків, Селисько, Зубра, Піски.
- у 2014 році оновлено та затверджено 11 генеральних планів населених пунктів – с.с. Верхня
Білка, Гамаліївка, Давидів, Черепин, Дмитре, Черкаси, Оброшино, Пришляки, Деревач,
Сокільники та Чижиків.
- у 2015 році оновлено та затверджено 9 генеральних планів населених пунктів –
с.с.Борщовичі, Сухоріччя, Лани, Містки, Диб»янка, Малинівка, Полянка, Чишки та Соснівка.
В розробленні знаходяться генеральні плани м.Пустомити, сіл Нижня Білка,
Грабник, Кугаїв, Загір»я, Товщів, Годовиця, Басівка, Гуменець, Горбачі, Попеляни, Жирівка,
Ковирі, Звенигород, Відники, Коцурів, Шоломинь, Лапаївка, Холодновідка, Миколаїв, Гаї,
Підсоснів, Пикуловичі, Раковець, Новосілка, Семенівка, Соколівка, Никонковичі, Солонка,
Малечковичі, Нагоряни, Глуховичі, Бережани, Волиця, Чорнушовичі, Тарасівка та
Журавники.

4. Завдання
Генеральний план населеного пункту - є основним видом містобудівної
документації на місцевому рівні, призначеної для обгрунтування довгострокової політики
з питань планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.
Розроблення містобудівної документації, відповідно до вимог законодавчих та
нормативних документів повинно забезпечити:
- обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямків використання
територій;
- урахування державних, громадських та приватних інтересів під час планування і
забудови та іншого використання територій;
- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використанням територій
для містобудівних потреб;
- забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку
населених пунктів;
- визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови,
промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та
інших територій і об»єктів;
- обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови
територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
- визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на
основі містобудівної документації в межах, визначених законом;
- визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історикокультурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх
планування, забудову та інше використання;
- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;
- регулювання забудови населених пунктів та інших територій.

5. Очікувані результати
У результаті реалізації Програми зросте роль територіального фактору у
вирішенні стратегічних завдань соціально-економічного поступу району. Підвищиться
ефективність використання основного національного багатства - землі, яка не є тільки
головним засобом сільськогосподарського виробництва, але й просторовим базисом
розселення та усіх видів економічної діяльності.
Розроблена та погоджена містобудівна документація забезпечить прогнозований
розвиток територій, обґрунтує розподіл земель за цільовим призначенням, встановить режими

забудови територій, забезпечить здійснення контролю у сфері містобудування, а також
збільшить площі населених пунктів за рахунок долучення земель. Генеральні плани є
основою для встановлення та відведення меж населених пунктів.
Проекти детальних планів територій житлових кварталів дадуть можливість
забезпечити земельними ділянками учасників АТО для будівництва індивідуальних житлових
будинків садибного типу, дачного будівництва та ведення садівництва.
Вирішенню питання залучення інвесторів в район сприятимуть розроблені проекти
детальних планів або проекти зонування територій колишніх підприємств та господарських
дворів.

6.Фінансування Програми
Програма може фінансуватися із кількох бюджетів (обласний, районний,
місцевий), а також можна використовувати кошти з інших джерел, не заборонених
законом.
На виконання Програми пропонується передбачати кошти з бюджету місцевих рад,
районного та обласного бюджету.
Розрахунок вартості проектно – вишукувальних робіт по розробленню генеральних
планів населених пунктів та проектів детальних планів територій на 2016-2020 роки
проводитиметься при формуванні річних бюджетів місцевих рад.

ПАСПОРТ
ПРОГРАМИ РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В
ПУСТОМИТІВСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2016 РІК
1.

Ініціатор розроблення програми

2.

3.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа про розроблення
програми
Розробник програми

4.

Співрозробники програми

Пустомитівська райдержадміністрація,
відділ містобудування та архітектури
Місцеві ради

5.

Відповідальний виконавець
програми
Учасники програми
Термін реалізації програми

Пустомитівська райдержадміністрація,
відділ містобудування та архітектури
Органи місцевого самоврядування
2016-2020р.р.

7.1.

Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)

Розроблення генеральних планів
населених пунктів та проектів
детальних планів територій

8.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми на 2016 рік, всього,

6.
7.

Пустомитівська райдержадміністрація,
відділ містобудування та архітектури

500,00 тис.грн.

у тому числі:
коштів районного бюджету

200,00 тис.грн.

300,00 тис.грн
коштів інших джерел
Голова Пустомитівської
районної державної адміністрації _____________________

В.Є.ГОВЕНКО

Додаток №___
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №___

Цільова Програма
ведення містобудівного кадастру
у Пустомитівському районі на 2016 рік
І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
«Цільова
Програма
ведення
містобудівного
кадастру
у
Пустомитівському районі на 2016 рік» (далі-Програма) розроблена відділом
містобудування та архітектури Пустомитівської районної державної
адміністрації на виконання законів України «Про основи містобудування»,
«Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про Генеральну схему
планування території України», пункту 4 Порядку проведення моніторингу
Генеральної схеми планування території України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 № 1291,
Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 № 559, Порядку обміну
інформацією між містобудівним та державними земельними кадастрами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011
№ 556, керуючись ДБН Б.1-1-93 «Порядок створення і ведення містобудівних
кадастрів», «Порядок проведення містобудівного моніторингу» (наказ
Мінрегіону України від 1 вересня 2011 № 170), статті 22 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закону), розпорядження
голови Львівської обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2011
№ 1091/0/5-11.
Відповідно до норм чинного законодавства Кабінетом Міністрів
України та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України поставлено завдання здійснити
організаційні заходи щодо створення і забезпечення функціонування служб
містобудівного кадастру на регіональному та базовому рівнях.
Створення відповідної геоінформаційної системи містобудівного
кадастру має стати інтегрованим корпоративним рішенням, яке базується на
сучасних геоінформаційних технологіях зі створенням геопорталу даних (із
включенням до єдиної системи інформаційних ресурсів даних галузевих
кадастрів, на місцевому рівні та іншої, обумовленої законодавством
інформації) і визначенням єдності організаційних, технічних та
технологічних принципів будування геоінформаційних підсистем різного
рівня.
Ведення містобудівного кадастру на території Пустомитівського
району здійснюється службою містобудівного кадастру при відділі

містобудування та архітектури Пустомитівської районної державної
адміністрації шляхом формування і актуалізації інформаційних ресурсів
містобудівного кадастру відповідного рівня після отримання, систематизації,
узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових
суб'єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів
місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та
результатів містобудівного моніторингу.
З метою реалізації державної політики у сфері містобудування постає
необхідність запровадження комплексного підходу до вирішення питання
щодо створення містобудівного кадастру – державної системи зберігання і
використання геопросторових даних про територію, адміністративнотериторіальні
одиниці,
екологічні,
інженерно-геологічні
умови;
інформаційних ресурсів державних будівельних норм, стандартів і правил
для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та
будівництві, що дозволить реалізувати схему планування території
Пустомитівського району та стратегію розвитку району, закладену на певний
термін.
ІІ. Мета Програми
Метою програми є удосконалення містобудівної діяльності, в тому
числі шляхом функціонування містобудівного кадастру, який дасть
можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені
організації і особи актуальною і об'єктивною інформацією про дійсний стан і
статус об’єктів нерухомості та землекористування, зміни їх характеристик,
функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні
дані тощо.
ІІІ. Напрями діяльності
Програма передбачає наступні пріоритетні напрями діяльності
3.1.Провести інвентаризацію наявних матеріалів, дані яких передбачається
ввести до містобудівного кадастру, забезпечити розроблення містобудівної
документації, планово-картографічного матеріалу, яких за результатами
інвентаризації не вистачає. Зокрема, організувати створення єдиної цифрової
топографічної основи району з планово-картографічними матеріалами
масштабу 1:50 000, потреба в яких виникла у зв’язку з необхідністю ведення
містобудівного кадастру.
3.2. Організувати відповідне матеріально-технічне та програмно-технічне
забезпечення, інформаційно-комунікаційну систему автоматизації процесів
збору, обробки, систематизації, реєстрації, зберігання та оновлення
кадастрової інформації.
3.3 Встановити технічний комплекс геоінформаційної системи та геопорталу
містобудівного кадастру.

3.4. Опрацювати уніфіковані системи електронного документообігу для
кадастрового обліку обміну кадастровими даними.
3.5. Встановити програмне забезпечення геоінформаційної системи та
геопорталу містобудівного кадастру.
3.6. Сформувати інформаційні ресурси містобудівного кадастру та введення в
експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного
кадастру, в тому числі шляхом внесення інформації наявної в архівах відділу
містобудування та архітектури Пустомитівської районної державної
адміністрації.
3.7. Організувати забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і
громадян містобудівною документацією.
ІV. Завдання Програми
4.1. Основні завдання, що визначені Програмою:
4.1.1. Організація створення та ведення містобудівного кадастру, визначення
завдань моніторингу об’єктів, залучення науково-дослідних та проектновишукувальних організацій для впровадження інноваційних технологій
ведення містобудівного кадастру.
4.1.2. Визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і
черговості виконання робіт.
4.1.3. Формування програмно-технічних комплексів.
4.1.4. Організація робіт з інформаційного наповнення баз даних.
4.1.5. Формування інформаційно - комунікаційної системи обміну
інформацією.
V. Заходи Програми.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
необхідності створення
5.1. Містобудівний кадастр створюється та функціонує з метою забезпечення
державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і
юридичних осіб України, а також фізичних і юридичних осіб іноземних
держав необхідною інформацією. Містобудівний кадастр Пустомитівського
району є основним джерелом інформації про територію та використовується
для визначення містобудівної політики, пріоритетних напрямків розвитку
області, здійснення моніторингу забудови та іншого використання території.
5.2. У систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:
5.2.1. Єдину цифрову топографічну основу території Пустомитівського
району на підставі топографічних карт і планів та планово-картографічної
основи державного земельного кадастру на територію району, результатів
інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом
об’єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу.

5.2.2. Межі населених пунктів та його адміністративно-територіальних
одиниць на підставі даних державного земельного кадастру.
5.2.3. Генеральні плани населених пунктів району, плани зонування (зонінги)
територій, історико-архітектурні опорні плани населених пунктів та детальні
плани територій.
5.2.4. Інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних карт
і планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної
інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань
завершених будівництвом об’єктів інфраструктури.
5.2.5. Будинки і споруди, їх правовий режим, технічний стан, архітектурну та
історико-культурну цінність на підставі топографічних карт і планів, даних
технічної інвентаризації, які містяться в архівних матеріалах бюро технічної
інвентаризації.
5.2.6. Пам’ятки історико-культурної спадщини на підставі даних обліку
пам’яток, що ведеться відповідним органом охорони культурної спадщини.
5.2.7. Затверджені містобудівні програми, схеми та проекти розвитку
інфраструктури, охорони пам’яток історії, культури і природи, озеленення,
благоустрою та захисту території, інвестиційні програми та проекти на
підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування.
5.2.8. Іншу містобудівну документацію, матеріали проектної документації
щодо об’єктів містобудування і будівництва відповідно до Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності».
5.2.9. Червоні лінії та лінії регулювання забудови.
5.2.10. Екологічні та інженерно-геологічні характеристики окремих територій
і земельних ділянок, можливість провадження на них містобудівної
діяльності з урахуванням планувальних обмежень на підставі відповідної
містобудівної документації, даних екологічних, гідрометеорологічних,
радіологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень, а також на підставі
даних, отриманих з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем
щодо питань використання території, їх екологічного, інженерногеологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування
території області.
5.2.11. Нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні
норми, державні стандарти і правила на підставі рішень про їх затвердження
відповідно до законодавства.
5.3. Ведення містобудівного кадастру здійснюється за принципами:
5.3.1. Актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності та
обґрунтованості інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.
5.3.2. Відкритості та доступності інформації з містобудівного кадастру,
законності її одержання, поширення і зберігання.
5.3.3. Безперервності внесення до містобудівного кадастру відомостей про
об’єкти містобудування, що змінюються.
5.3.4. Інтероперабельності з інформаційними системами державного
земельного кадастру та інших галузевих кадастрів і реєстрами, що належать
до державних інформаційних ресурсів.

5.3.5. Координації діяльності суб’єктів містобудівного кадастру, які
забезпечують виробництво, оновлення, оброблення, зберігання, постачання
та використання інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.
5.4. Інформація, що міститься в містобудівному кадастрі, повинна
використовуватися при розв’язанні завдань:
5.4.1. Прогнозування розвитку, планування і забудови населених пунктів
області.
5.4.2. Розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів
житлово-цивільного, виробничого, комунального та іншого призначення.
5.4.3. Охорони пам’яток архітектури і містобудування, регенерації
історичних поселень.
5.4.4. Створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури
регулювання земельних відносин на відповідних територіях.
5.4.5. Визначення зон економічної оцінки територій з урахуванням місцевих
умов.
5.4.6. Контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів,
аналізу реалізації затвердженої містобудівної документації та інше.
VІ. Очікувані результати:
Забезпечувати прийняття управлінських рішень щодо формування
безпечного середовища життєдіяльності населення, захисту території
області від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру, формування системи розселення, зниження рівня забруднення
навколишнього
природного
середовища,
ефективне
і
надійне
функціонування
об’єктів
будівництва
та
інженерно-транспортної
інфраструктури, охорону та раціональне використання природних ресурсів і
територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історикокультурної спадщини, земель сільськогосподарського призначення, водних
ресурсів і лісів в інтересах сталого розвитку території області.
VІІ. Обсяги та джерела фінансування заходів Програми
Фінансування Програми буде передбачатится за рахунок коштів
районного та обласного бюджетів.
VІІІ. Права власності та порядок доступу до ГІС даних області.
8.1. Майнові права на геопросторові дані належать державі, юридичним та
фізичним особам, за бюджети і на замовлення яких ці дані були створені.
8.2. Метадані на базові та профільні набори геопросторових даних ГІС
області знаходяться виключно у державній власності.

8.3. Суб'єктам господарювання небюджетної сфери, інвесторам,
забудовникам інформація надасться у формі містобудівної кадастрової
довідки.
8.4. Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування,
замовникам бюджетної сфери, власникам інформації (у т.ч. учасникам
Комплексної програми створення та розвитку геоінформаційної системи
управління та містобудівного кадастру Львівської області) інформація
надасться безкоштовно.
8.5. Суб'єкти системи можуть обмежити публічний доступ до наборів і
сервісів геопросторових даних у випадку, коли такий доступ міг би мати
небажаний вплив на міжнародні відносини, громадську безпеку або
національну оборону, зокрема, коли такий доступ міг би мати небажаний
вплив на:
8.5.1. конфіденційність дій органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, якщо ця конфіденційність передбачена законодавством;
8.5.2. міжнародні відносни, громадську безпеку або національну оборону;
8.5.3. діяльність судових органів, на хід судового процесу або здатність
державного органу вести слідство кримінального або дисциплінарного
характеру;
8.5.4. конфіденційність торговельної або промислової інформації, якщо
конфіденційність передбачена у національному законодавстві або
положеннями міжнародних правових актів для охорони обгрунтованого
економічного інтересу;
8.5.5. права інтелектуальної власності;
8.5.6. інтереси або охорону будь-якої особи, яка добровільно надала
інформацію, що є предметом заяви, і яка зобов'язана передати цю
інформацію, але вона не може бути обтяжена таким обов'язком без власної
на це згоди;
8.5.7. охорону довкілля, якого стосується така інформація, як геопросторові
дані про місця, де мешкають рідкісні види тварин або ростуть рідкісні
рослини.
ІХ. Координація та контроль
9. Організація виконання та координація діяльності щодо реалізації
Програми здійснюється відповідальним виконавцем Програми – відділу
містобудування та архітектури Пустомитівської районної державної
адміністрації.
Контроль за виконанням Програми
здійснюється
районною
державною адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань
містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства,
транспорту та зв»язку.
Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації до 25
січня, починаючи з 2017 року, готує і подає керівництву районної державної
адміністрації та постійній комісії районної ради звіт про результати
виконання з питань Програми.

На підставі отриманих даних здійснюється оцінка результатів
виконання Програми та розробка пропозицій щодо доцільності продовження
тих чи інших заходів, включення додаткових заходів, уточнення
результативних показників (критеріїв ефективності виконання Програми),
обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання
Програми та окремих заходів.

Додаток
до
Цільової
Програми
ведення
містобудівного кадастру у Сокальському
районі на 2016 рік

від___________________№_______

ПАСПОРТ
цільової програми ведення містобудівного кадастру
у Пустомитівському районі на 2016 рік
1.
2.

Ініціатор розроблення
програми

Пустомитівська районна державна адміністрація,
відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної адміністрації

Дата, номер і назва
розпорядчого документу про
розроблення програми

3.

Розробник програми

4.

Співрозробники програми

5.

Відповідальний виконавець
програми

6.

Учасники програми

7.

Термін реалізації програми

8.

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

Відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської райдержадміністрації
Відділ Держгеокадастру у Пустомитівському
районі
Пустомитівська районна державна адміністрація,
відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районна державної адміністрації
Відділ
містобудування
та
архітектури
Пустомитівської
районної
державної
адміністрації,
Відділ Дерземагенства у Пустомитівському
районі,
органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, суб'єкти господарювання усіх
форм власності, які виробляють, оновлюють,
обробляють, зберігають, постачають та
використовують інформаційні ресурси, що
підлягають реєстрації та обліку в системі
містобудівного кадастру
2016 рік
80 000.00 грн.

40 000, 00 грн.
40 000, 00 грн.

Голова Пустомитівської районної
державної адміністрації _____________________________В.Є.ГОВЕНКО
Начальник відділу містобудування та
архітектури–головний архітектор району_______________ В.М.ВАЩУК
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Додаток №___
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №___
Програма розвитку місцевого самоврядування
Пустомитівського району на 2016 рік.
І. Обґрунтування необхідності прийняття програми розвитку місцевого
самоврядування Пустомитівського району на 2016 рік.
Сучасний стан місцевого та регіонального розвитку характеризується
відсутністю належного матеріального, фінансового, кадрового та іншого ресурсного
забезпечення, необхідного для виконання завдань і повноважень місцевого
самоврядування.
Зокрема, з року в рік можна спостерігати катастрофічну нестачу коштів на
фінансування місцевого самоврядування, а дотаційних територіальних громад та
регіонів щораз стає все більше.
З огляду на вищевикладене, враховуючи, що районна рада є органом місцевого
самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища
та міста, а також те, що районна рада є членом обласної Асоціації місцевих рад
«Ради Львівщини» та Асоціації органів місцевого самоврядування "Єврорегіон
Карпати - Україна", доцільним є прийняття узгодженої програми розвитку місцевого
самоврядування на районному рівні.
ІІ. Мета програми.
Метою програми є забезпечення конституційних гарантій громадян на місцеве
самоврядування, а також підвищення ефективності транскордонної співпраці та
залучення додаткових коштів для розвитку району.
ІІІ. Загальний план заходів, спрямованих на виконання Програми,
та кошторис на 2016 рік.
Кошти
на
проведен
№
Бюджет
Назва заходу
Термін
Виконавці
з/п
ня
заходу,
тис. грн.
Проведення нарад,
Виконавчий
семінарів для посадових
апарат
1.
Щоквартально
осіб місцевого
районної
самоврядування
ради, ГО
Фінансова підтримка
Районна
діяльності ОАМР „Ради
2.
Протягом року
6,0
районний
Львівщиин”, КФК
рада
250404 КЕКВ 2282
Фінансова підтримка
діяльності Асоціації
Районна
органів місцевого
3.
Протягом року
8,0
районний
рада
самоврядування
"Єврорегіон Карпати Україна", КФК 250404

КЕКВ 2282
ВСЬОГО

14,0

районний

ІV. Очікувані результати від реалізації Програми.
1.Затвердження та фінансування цієї Програми передбачатиме:
1.1. Реальний початок системних змін у підходах до розуміння та розвитку
місцевого самоврядування.
1.2. Забезпечення Державницького підходу до проблем розвитку місцевого
самоврядування України, на засадах Європейської Хартії місцевого самоврядування,
стало особливо актуальним у світлі змін до Конституції України загалом, та у
частині місцевого самоврядування зокрема.
1.3. Підтримку органів місцевого самоврядування та громад району у галузі
транскордонної співпраці, проектного менеджменту та об’єднання громад,
забезпечення участі органів місцевого самоврядування у конкурсних програмах
проектів розвитку.
1.4.Надання інформаційної, правової та аналітичної допомоги в процесі
децентралізації, а саме створенні об’єднаних територіальних громад.
2. Виконання Програми у розрізі завдань 2016 року слугуватиме для органів
місцевого самоврядування Пустомитівщини своєрідним трампліном на шляху до
формування
самодостатніх територіальних громад, з визначеною територією,
матеріальними
та
фінансовими
ресурсами,
розвинутою
соціальною
інфраструктурою,
спроможних
виконувати
функції
органів
місцевого
самоврядування на належному рівні.
ПАСПОРТ
програми розвитку місцевого самоврядування Пустомитівського
району на 2016 рік.
1. Ініціатор розроблення Програми – Відділ соціально – економічного розвитку
району (написання проектів) та транскордонного співробітництва районної ради.
2. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення районної ради
від ________. №___.
3. Розробник Програми – Відділ соціально – економічного розвитку району
(написання проектів) та транскордонного співробітництва районної ради.
4. Співрозробник Програми – Відділ фінансово-господарського забезпечення
районної ради.
5. Відповідальний виконавець Програми – Відділ соціально – економічного
розвитку району (написання проектів) та транскордонного співробітництва районної
ради.
6. Учасники Програми – Пустомитівська районна рада, місцеві ради
Пустомитівського району.
7. Термін реалізації Програми – 2016 рік.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,
всього – 14,0 тис.грн., у тому числі:
8.1. Кошти районного бюджету –14,0 тис. грн.
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Додаток
Районна цільова програма щодо організації та проведення протокольних і
масових заходів Пустомитівської районної ради у 2016 році.
1. Загальні положення.
Районна цільова програма щодо організації та проведення протокольних і
масових заходів Пустомитівської районної ради у 2016 році (далі – Програма)
розроблена та подається на затвердження районній раді відповідно до
підпункту 16) пункту 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні».
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма.
Пустомитівська районна рада братиме участь у відзначенні свят
державного, регіонального та місцевого значення, пам’ятних дат, історичних
подій, що потребує систематизації заходів, спрямованих на їх виконання та
виділення бюджетних асигнувань для їх реалізації.
3. Мета Програми
Метою Програми є налагодження та розвиток співпраці районної ради з
інститутами державної влади та громадянського суспільства, органами
місцевого самоврядування всіх рівнів.
4. Завдання Програми
Основними завданнями реалізації Програми є:
- організація та проведення прийомів від голови районної ради .
- організація та проведення офіційних прийомів від голови районної ради
з нагоди відзначення державних свят;
- організація та проведення заходів із відзначення ювілейних пам’ятних
дат, історичних подій державного, регіонального та місцевого значення;
- організаційне забезпечення проведення сесій районної ради, інших
протокольно-масових заходів.
- забезпечення виїздів художніх колективів району на різноманітних
культурні заходи обласного та всеукраїнського рівня: фестивалі, конкурси.
- забезпечення участі спортсменів Пустомитівського району у
спортивних заходах районного, обласного та всеукраїнського рівня.
- промоція Пустомитівського району через друк рекламної продукції, що
презентує район, організацію робочих зустрічей, пов’язаних з обговоренням
спільних дій у сфері промоції та туризму обох регіонів та створення спільної
інформаційно-туристичної бази (розробка туристичних маршрутів, комунікація,
інформація про готелі та ресторани, організація екскурсійних турів
Пустомитівщиною).
- забезпечення проведення на більш якісному рівні робочих зустрічей,
пов’язаних із спільною стратегією діяльності у сфері написання та реалізації
проектів.
- відзначення заслужених людей Пустомитівського району через придбання
нагородної продукції.
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Перелік завдань Програми визначено в додатку 3 до Програми.
5. Шляхи і засоби розв’язання проблеми
Реалізація завдань Програми є можливою через проведення заходів,
вказаних у додатку 3 до Програми.
6. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів
районного бюджету по КФК 250404 «Інші видатки». Показники орієнтовних
обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми з визначенням
джерел фінансування наведено в додатку 3 до Програми.
7. Строки та етапи виконання Програми
Програма реалізовуватиметься впродовж 2016 року.
Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом
реалізації завдань Програми. У разі потреби до Програми вносяться зміни
згідно із встановленим порядком.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми покладається на відділ соціально-економічного
розвитку району (написання проектів) та транскордонного співробітництва та
відділ фінансово-господарського забезпечення районної ради.
Контроль за виконанням Програми покладається на постійні комісії
Пустомитівської районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій і з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної
культури і спорту.
Відділ соціально-економічного розвиткурайону (написання проектів) та
транскордонного співробітництва спільно з відділом фінансово-господарського
забезпечення районної ради щоквартально (нарощуваним підсумком) до 5
числа місяця, наступного за звітним, подає інформацію про стан виконання
Програми в комісію з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій, а
також у фінансове управління Пустомитівської районної держадміністрації.
9.Очікувані результати від реалізації програми
1. Покращення організації та проведення офіційних прийомів від голови
районної ради з нагоди відзначення державних свят;
2. Покращення організації та проведення заходів із відзначення ювілейних
пам’ятних дат, історичних подій державного, регіонального та місцевого
значення.
3. Проведення на більш якісному рівні робочих зустрічей, пов’язаних із
спільною стратегією діяльності у сфері написання та реалізації проектів.
4. Організація візитів делегацій Пустомитівського району з метою обміну
досвідом із сусідніми районами Львівської області та України, участь у
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семінарах, нарадах, навчаннях працівників районної ради з метою підвищення
їхнього професійного рівня.
5. Організація участі художніх колективів району у різноманітних
культурних заходах обласного та всеукраїнського рівня.
6. Активізація участі спортсменів Пустомитівського району у спортивних
заходах районного, обласного та всеукраїнського значення.
7.Відзначення заслужених людей Пустомитівського району через
придбання нагородної продукції.
8. Покращення промоції Пустомитівського району через друк рекламної
продукції, що презентує район, організацію робочих зустрічей, пов’язаних з
обговоренням спільних дій у сфері промоції та туризму обох регіонів та
створення спільної інформаційно-туристичної бази (розробка туристичних
маршрутів, комунікація, інформація про готелі та ресторани, організація
екскурсійних турів Пустомитівщиною).
Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
районної цільової програми щодо організації та проведення протокольних
та масових заходів Пустомитівської районної ради у 2016 році.
1. Ініціатор розроблення Програми – Відділ соціально-економічного
розвитку району (написання проектів) та транскордонного співробітництва.
2. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення районної
ради від ___________
3. Розробник Програми – Відділ соціально-економічного розвиткурайону
(написання проектів) та транскордонного співробітництва.
4. Співавтор Програми – Відділ фінансово-господарського забезпечення
районної ради.
5. Відповідальний виконавець Програми – Відділ соціально-економічного
розвитку району (написання проектів) та транскордонного співробітництва.
6. Учасники Програми – Пустомитівська районна рада, інші органи
місцевого самоврядування Пустомитівського району, районна державна
адміністрація, інститути державної влади, громадські організації.
7. Термін реалізації Програми – 2016 рік.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, всього – 200,0 тис.грн., у тому числі:
8.1. Коштів районного бюджету – 200,0 тис. грн.
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Додаток 2
до Програми
Ресурсне забезпечення районної цільової програми
щодо організації та проведення протокольних та масових заходів Пустомитівської районної ради у 2016
році.
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання
програми

2016
рік

Усього витрат на
виконання програми

Усього,
у тому числі
обласний бюджет
районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети

200,0

200,0

200,0

200,0

бюджети сіл, селища, міста районного підпорядкування
кошти небюджетних джерел
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Додаток 3
до Програми
Перелік заходів та показників районної цільової програми
щодо організації та проведення протокольних та масових заходів Пустомитівської районної ради у 2016році.

№
з/п

Назва
завдання

Заходи та показники на
виконання завдання

Строк
виконання
заходу,
показника

Фінансування
Виконавці заходу,
показника

Джерела

Обсяги
тис,
грн.

Очікуваний результат

2016 рік

1

Забезпечення
прийомів
офіційних
делегацій.

Прийоми від голови
районної ради для
офіційних делегацій
(згідно з
розпорядженнями голови
районної ради)

2

Забезпечення
організації та
проведення
прийомів з
нагоди
відзначення
свят
державного,
регіонального
та місцевого
значення

Прийоми від голови
районної ради з нагоди
відзначення державних
свят, визначних пам'ятних
дат, історичних подій
державного та місцевого
значення
(згідно з окремими
програмами,
затвердженими головою
районної ради та
розпорядженнями голови
районної ради)

Протягом
року

Протягом
року

Відділ , відділ
фінансовогосподарського
забезпечення районної
ради

Відділ соціальноекономічного розвитку
району (написання
проектів) та
транскордонного
співробітництва , відділ

фінансовогосподарського
забезпечення районної
ради

Районний
бюджет

районний
бюджет

30,0

Проведення на належному
рівні прийомів для
офіційних делегацій.
Налагодження контактів та
співпраці

50,0

Проведення на належному
рівні заходів із відзначення
державних свят, визначних
пам'ятних дат, історичних
подій державного,
регіонального та місцевого
значення.
Підвищення рівня співпраці
між інститутами влади та
інститутами громадянського
суспільства.
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3

4

5

Забезпечення
придбання
нагородної,
подарункової
та сувенірної
продукції

Забезпечення
друку та
придбання
презентаційної
та промоційної
продукції для
району

Забезпечення
придбання
квіткової
продукції

Придбання нагородної,
подарункової та
сувенірної продукції
(згідно з окремими
програмами,
затвердженими головою
районної ради та
розпорядженнями голови
районної ради)

Замовлення та друк
книжок, календарів,
відкриток, виготовлення
ручок та ін.. продукції з
логотипом
Пустомитівського району

Придбання кошиків з
квітами, букетів, вінків
тощо (згідно з окремими
програмами,
затвердженими головою
районної ради та
розпорядженнями голови
районної ради)

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Відділ соціальноекономічного розвитку
району (написання
проектів) та
транскордонного
співробітництва відділ
фінансово-господарського
забезпечення районної
ради

Відділ соціальноекономічного розвитку
району (написання
проектів) та
транскордонного
співробітництва, відділ
фінансовогосподарського
забезпечення районної
ради
Відділ соціальноекономічного розвитку
району (написання
проектів) та
транскордонного
співробітництва, відділ
фінансовогосподарського
забезпечення районної
ради

районний
бюджет

30,0

Презентація
Пустомитівського району,
Пустомитівської районної
ради

районний
бюджет

50,0

Промоція Пустомитівського
району, Пустомитівської
районної ради

10,0

Проведення на належному
рівні заходів із відзначення
державних свят, визначних
пам'ятних дат, історичних
подій державного,
регіонального та місцевого
значення, інших заходів

Районний
бюджет

6

6

Транспортне
забезпечення

Оплата за надані
транспортні послуги під
час проведення заходів,
відряджень офіційних
делегацій районної ради,
затвердженими
розпорядженнями голови
районної ради)

Протягом
року

Усього:
Усього на програму:

Голова районної ради

Відділ соціальноекономічного розвитку
району (написання
проектів) та
транскордонного
співробітництва, відділ
фінансовогосподарського
забезпечення районної
ради

Районний
бюджет

30,0

Проведення на належному
рівні заходів із відзначення
державних свят, визначних
пам'ятних дат, історичних
подій державного,
регіонального та місцевого
значення, забезпечення
транспортом офіційних
делегацій районної ради.

200,0
200,0

Галина Гичка
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Додаток №___
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №___
Районна Програма з транскордонного співробітництва
на 2016-2017 роки.
1.Загальні положення
Районна Програма з транскордонного співробітництва на 2016-2017 роки
(далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Указу Президента України від 19.12.2007 №
1236/2007 «Про заходи щодо активізації євроінтеграційного прикордонного
транскордонного
співробітництва»,
Державної
програми
розвитку
співробітництва на 2015 – 2020 роки, угод про транскордонну співпрацю,
підписаних між Пустомитівською районною радою Львівської області та
регіонами іноземних держав, зокрема, Перемишльським та Люблінським
Повітами Республіки Польща.
2.Мета Програми
Метою Програми є забезпечення реалізації на території Пустомитівського
району державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного
співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими
інституціями в рамках міжнародної технічної допомоги, а також сприяння
реалізації Регіональної стратегії розвитку Львівської області через розвиток
транскордонного співробітництва в галузях економіки, торгівлі, а також
екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму та
інших сфер суспільного життя.
3.Завдання та результативні показники Програми
Основними завданнями реалізації Програми є:
Організація офіційних прийомів для делегацій регіонів-партнерів
іноземних держав у рамках діючих та планованих до підписання угод.
Активізація співпраці в рамках
міжнародних, міжрегіональних
організацій та єврорегіонів.
Візити делегацій Пустомитівського району до регіонів-партнерів
іноземних держав у рамках діючих та планованих до підписання угод.
Проведення зустрічей, семінарів, конференцій із прикордонними
регіонами-партнерами з питань транскордонного співробітництва.
Проведення спільних транскордонних заходів.
Організація та проведення конференцій, круглих столів, семінарів з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Розробка, із залученням незалежних експертів, проектів міжнародної
технічної допомоги (МТД) на території Пустомитівського району.
Проведення навчальних семінарів та виїзних консультацій для
громадських організацій та органів місцевого самоврядування з питань
підготовки проектів у програмах міжнародної технічної допомоги.
Забезпечення промоційно-сувенірної продукції для протокольних
заходів.
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Забезпечення участі художніх колективів району у міжнародних
конкурсах художньої самодіяльності на території партнерських Повітів
Республіки Польща та району Майн-Кінзік (Німеччина).
Забезпечення участі молоді району у проектах обміну молоддю, що
проходять на територіях інших країн (Польщі, Німеччини, Грузії, Франції та
ін.).
Забезпечення участі волейбольних та футбольних команд органів
місцевого самоврядування району у щорічних змаганнях, що проводяться на
території партнерських Повітів Республіки Польща згідно Виконавчих
протоколів підписаних нашими районами на 2016-2017 роки.
Перелік завдань та заходів Програми визначено в додатку 2 до Програми.
4.Обсяги та джерела фінансування

1.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету. Показники орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідних для
виконання Програми в цілому, з визначенням джерел фінансування, наведено в
додатку 1 до Програми.
Кошти, передбачені на реалізацію Програми, використовуються
виконавцями її заходів – відділом соціально-економічного розвитку району
(написання проектів) та транскордонного співробітництва.
5. Строки та етапи виконання Програми
Програма реалізовуватиметься впродовж 2016 – 2017 років у межах
асигнувань, передбачених в районному бюджеті на відповідний рік.
У разі потреби до Програми вносяться зміни, які затверджуються на сесії
районної ради.
6.Координація та контроль за виконанням Програми
Координація і контроль за виконанням Програми покладається на
постійні комісії районної ради з питань культури, туризму, молодіжної
політики, фізичної культури і спорту та з питань бюджету, фінансів , податків
та інвестицій.
ПАСПОРТ
районної Програми з транскордонного співробітництва на 2016 -2017 роки.
Ініціатор розроблення Пустомитівська районна рада Львівської області
Програми:

2.

Розробник Програми:

3.

Співрозробник
Програми:

4.

Відповідальні
виконавці Програми:

Відділ соціально-економічного розвитку району
(написання проектів) та транскордонного
співробітництва,
постійна комісія районної ради з питань культури,
туризму, молодіжної політики, фізичної культури і
спорту, постійна комісія з питань соціально-економічного
розвитку, промисловості, паливно-енергетичного
комплексу.
відділ соціально-економічного розвитку району
(написання проектів) та транскордонного
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співробітництва.
5.

Учасники Програми:

6.

Термін реалізації
Програми:
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми:
2016 – 2017 роки

7.

Пустомитівська районна рада;
структурні підрозділи Пустомитівської районної
держадміністрації;
органи місцевого самоврядування Пустомитівського
району;
регіони-партнери Пустомитівського району.
2016– 2017 роки
на 2016 рік – 200,0 тис. грн. (кошти районного бюджету)
на 2017 рік - 200,0 тис. грн. (кошти районного бюджету)
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Додаток 1
до Програми

Усього,

Ресурсне забезпечення
районної Програми з транскордонного співробітництва на 2016– 2017 роки
Обсяг коштів, які пропонується залучити
2016 рік
2017 рік
тис. грн
тис. грн
на виконання Програми
200,0
200,0
200,0

у тому числі
районний бюджет

200,0

Додаток 2
до Програми

Перелік завдань та заходів районної Програми з транскордонного
співробітництва на 2016– 2017 роки
I.
Розвиток транскордонного
співробітництва

Напрями (цілі)
II.
Залучення та супровід проектів
МТД

III.
Промоція та формування позитивного
міжнародного іміджу Пустомитівщини
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2016-2017 роки
№
з/п
І.

Назва завдання
Розвиток транс
кордонного
співробітництва

Перелік заходів, завдання
1. Проведення зустрічей, семінарів, конференцій з прикордонними
регіонами- партнерами з питань транскордонного співробітництва
1.1. Візити делегації Пустомитівського районуі до Люблінського повіту
Люблінського воєводства (у рамках угоди про транскордонну співпрацю)
1.2. Візити делегації Пустомитівського районуі до Перемишльського повіту
Підкарпатського воєводства (у рамках угоди про транскордонну співпрацю)

Виконавці
заходу

Очікуваний
результат

Відділ соціальноекономічного
розвитку району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва

У рамках
запланованих
заходів
очікується
поглиблення
транскордонного
співробітництва,
що сприятиме
реалізації заходів,
передбачених
Державною
програмою
розвитку
транскордонного
співробітництва,
покращенню
співпраці в
економічній та
гуманітарній
сферах з
прикордонними
регіонами
Республіки
Польща, а також
налагодження
нових контактів з
Польською
стороною

Пустомитівської
районної ради

1.3. Візити делегації Пустомитівського району до району Майн-Кінзіг
Федеративної Республіки Німеччина (у рамках планованої до підписання
угоди)

ІІ.

Залучення та
супровід

2. Проведення спільних транскордонних заходів
2.1.Участь у передачі «Вифлеємського вогню примирення» на кордоні з
Польщею (смт.Нижанковичі Старосамбірський район) - січень.
2.2.Участь у міжнародному турнірі з волейболу на кубок старости
Люблінського повіту – березень-квітень.
2.3 Участь у міжнародному турнірі з волейболу на кубок голови
Пустомитівської районної ради -травень.
2.4.Участь в міжнародних проектах обміну шкільної молоді (партнерські
школи – Копернікусшуле Фрайгеріхт району Майн-Кінзіг (Німеччина) та
школа №153 м.Тбілісі (Грузія), школа ім.Квятковського в м.Бихава
Люблінського повіту, школа-гімназія в Єльні, гміна Гродек над Дунайцем
Новосадецького повіту (Польща) – травень-серпень.
2.5.Участь в дожинках повітових (святі врожаю) в Люблінському та
Перемишльському повітах (Польща)– серпень.
2.6.Участь у транскордонних самоврядних іграх з футболу і волейболу за
участю прикордонних районів Львівської області та повітів Підкарпатського
воєводства (Польща) –вересень.
1. Розробка із залученням незалежних експертів, подання, супровід та
співфінансування проектів МТД на території Пустомитівського району

Відділ соціальноекономічного
розвитку району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва

Пустомитівської
районної ради

Відділ соціальноекономічного

Виконання цих
заходів надасть
5
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проектів МТД

IІІ.

Промоція та
формування
позитивного
міжнародного
іміджу
Пустомитівщини

1.1. Проведення семінарів з представниками райдержадміністрації, її
галузевих відділів та управлінь, представниками недержавного сектору з
питань розробки, підготовки, подання та впровадження проектів
міжнародної технічної допомоги
1.2. Співфінансування проектів МТД на території Пустомитівського району

розвитку району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва

2. Проведення навчальних семінарів та виїзних консультацій для
громадських організацій та органів місцевого самоврядування з питань
підготовки проектів у програмах міжнародної технічної допомоги
2.1. Розробка навчальної програми з питань написання та реалізації проектів
МТД
2.2. Проведення навчальних семінарів з питань написання та реалізації
проектів МТД для місцевих органів влади та громадських організацій
Пустомитівщини
3. Громадське обговорення реалізації проектів МТД на території
Пустомитівського району
3.1 .
Організація
круглих
столів
з
представниками
районної
держадміністрації, депутатами районної ради, управління Державної
казначейської служби України у Пустомитівському районі, ДПІ у
Пустомитівському районі та інших служб, представників недержавного
сектору з питань розробки, підготовки, подання та впровадження проектів
міжнародної технічної допомоги

Відділ соціальноекономічного
розвитку району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва

Пустомитівської
районної ради

Пустомитівської
районної ради
Відділ
соціальноекономічного
розвитку
району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва

Пустомитівської
районної ради

1. Забезпечення промоційно-сувенірної продукції для протокольних

заходів
1.1. Забезпечення членів іноземних делегацій промоційно-сувенірною
продукцією під час проведення двосторонніх офіційних зустрічей та прийомів
1.2. Забезпечення офіційних делегацій Пустомитівського районуі промоційносувенірною продукцією під час позїдок за кордон для участі в заходах
передбачених у розділі 1

Відділ соціальноекономічного
розвитку району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва

2. Розробка заходів з промоції Пустомитівського району

Відділ соціальноекономічного
розвитку району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва

2.1. Розробка стратегії промоції Пустомитівського району
2.2. Розробка рекламних кампаній та PR-акцій

змогу залучати до
Пустомитівськог
о району кошти
міжнародної
технічної
допомоги, що
забезпечить
умови для
подальшого
сталого розвитку
району

Поширення
позитивного
іміджу про
Пустомитівський
район в Україні і
закордоном

Пустомитівської
районної ради
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Пустомитівської
районної ради

3. Оновлення контенту Power-point презентації для візуалізації виступів

про Пустомитівщину під час заходів міжнародного характеру
(конференції, семінари, зустрічі з іноземними делегаціями, візити
делегацій Пустомитівського району за кордон)
3.1. Оновлення і актуалізація Power-point презентації Пустомитівщини
3.2. Переклад матеріалів польською, англійською, німецькою мовою

4. Двосторонні медійні проекти із регіонами-партнерами

Пустомитівського району
5.1. Підготовка матеріалів про Пустомитівщину для висвітлення у ЗМІ
регіону-партнера за кордоном
5.2. Виготовлення промоційного кліпу про Пустомитівщину

Інформаційноаналітичний відділ

Відділ соціальноекономічного
розвитку району
(написання проектів)
та транскордонного
співробітництва,

інформаційноаналітичний відділ

Голова районної ради

Галина Гичка
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Додаток №___
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №___
РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА на 2016 – 2017 роки щодо
соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей, сімей загиблих героїв під час
Революції гідності, вшанування пам'яті загиблих, проведення комплексних
заходів з військово-патріотичного вихованню молоді, організації літніх
таборів для дітей та юнацтва із елементами військово-медичної підготовки.
І. Загальні положення
Районна комплексна програма на 2016 – 2017 роки щодо соціальної
підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, сімей загиблих героїв під час революції гідності
вшанування пам’яті загиблих ….(далі – Програма) покликана сприяти реалізації
законів України „ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”,
„ Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”,
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту
військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей,
вшанування пам’яті загиблих,
проведення
заходів з військово-патріотичного виховання підростаючого
покоління.
ІІ. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної
операції (далі – АТО), тому виникає необхідність надання додаткових
соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, пораненим
військовослужбовцям, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення
АТО та під час революції гідності у Києві, зокрема у частині поліпшення
фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, організації відпочинку
та реабілітації дітей, батьки яких загинули під час Революції гідності та в АТО,
організації військово-медичних навчань в школах району та літніх таборів з
елементами військово-патріотичного виховання.
Програма на сьогодні є надзвичайно актуальною та потребує залучення
фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів.
ІII. Мета Програми
Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників
АТО разом із родинами, та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО
та під час Революції гідності у Києві, підтримання їх належного моральнопсихологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськими
організаціями, волонтерами, іншими юридичними особами у сфері підтримки
учасників АТО та членів їх родин, сприяння та всебічна підтримка військовопатріотичного виховання дітей та молоді в школах району.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми,
обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми
Мету цієї Програми передбачається досягнути шляхом:
надання одноразової грошової допомоги учасникам антитерористичної
операції, пораненим, травмованим (або одному з членів їх сімей), сім’ям
загиблих мешканців Пустомитівського району – учасників антитерористичної
операції та сім’ям загиблих героїв під час революції гідності у Києві.
надання додаткових пільг, крім передбачених законодавством;
надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей
загиблих учасників АТО та сімей загиблих героїв під час революції гідності
комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;
забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня
здоров’я учасників АТО, у тому числі шляхом залучення обласних лікувальносанаторних закладів, денних стаціонарів;
увічнення пам’яті загиблих героїв.
впровадження в школах району додаткових занять по військовомедичній підготовці школярів.
організація літніх таборів, в першу чергу для дітей, батьки яких
загинули на Майдані та в АТО, літніх навчальних таборів з елементами
військово-медичної підготовки.
Реалізація Програми здійснюватиметься у межах бюджетних призначень
державного, місцевих бюджетів (обласного, міських, районних, сільських),
передбачених на виконання програм та заходів у відповідних галузях бюджетної
сфери.
Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел
фінансування, не заборонених чинним законодавством.
Термін реалізації Програми: 2016 – 2017 роки (паспорт Програми
наведено в додатку 1).
Орієнтовний обсяг фінансування заходів програми з районного бюджету
складатиме 1080,0 тис. грн.
Виконавцями програми та одержувачами бюджетних коштів на
реалізацію її заходів є управління соціального захисту населення
Пустомитівської РДА, відділ освіти Пустомитівської РДА, сектор молоді та
спорту РДА, дитячо-юнацькі спортивні школи району, громадські організації,
що професійно займаються організацією літніх навчально-виховних таборів для
дітей та молоді.
V. Завдання Програми та результативні показники
Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування
заходів, зазначених у розділі VII, а також надання благодійної (спонсорської)
допомоги та виконання заходів, що не потребують фінансування.
На момент розроблення цієї Програми в Пуcтомитівському районі
налічується десять сімей загиблих учасників АТО та під час Революції гідності,
понад 450 військовослужбовців учасників АТО, 31 військовослужбовців,
поранених та тих, що потребують кошти на лікування, протезування та
реабілітацію. Члени сімей загиблих на Майдані героїв,
загиблих
військовослужбовців учасників АТО потребують фінансової допомоги, деякі з
них – поліпшення житлових умов, а також психологічної підтримки.

Результативний показник Програми – надання всебічної підтримки з
боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі дітям
загиблих учасників АТО, гідне вшанування пам’яті полеглих за Батьківщину.
Виконання визначених цією Програмою завдань підвищить рівень
соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат у родинах
сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО, а також дасть можливість сім’ям
отримати додаткові соціальні гарантії та адресну допомогу, сприятиме
вирішенню інших соціально-побутових питань.
Також виконання завдань Програми сприятиме підвищенню рівня
довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до
військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.
VІ. Координація та контроль за реалізацією Програми
Загальний контроль за виконанням Програми здійснюють районна рада
та районна державна адміністрація.
Організаційне супроводження виконання Програми протягом 2016 –
2017 років здійснюватиме відділ соціально-економічного розвитку району
(написання проектів) та транскордонного співробітництва, управління
соціального захисту населення райдержадміністрації.
Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням
показників Програми:
моніторинг, аналіз та звітність про виконання заходів Програми
здійснюється відповідними структурними підрозділами районної державної
адміністрації, міськвиконкомами, виконкомами сільських рад та іншими
виконавцями програми. Звітність надається відділу соціального захисту
населення райдержадміністрації,
відділу соціально-економічного розвитку
району
(написання
проектів)
та
транскордонного
співробітництва
Пустомитівської районної ради до 5 числа місяця, наступного за звітним
періодом;

Основні заходи з реалізації програми
№
1/

Перелік заходів програми
2

Термін
виконання
3

Виконав
ці
4

РОЗДІЛ І. Соціальна підтримка, медичне обслуговування військовослужбовців, учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей
Соціальний

1.

Утворити робочі групи для вирішення
проблемних
питань
учасників
бойових дій, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, та
сімей загиблих військовослужбовців
- учасників АТО та загиблих під час
Революції гідності, які проживають на
території населених пунктів району з
працівників
військоматів,
представників громадських організацій.
волонтерів, благодійників тощо.

2.

Робочим групам
відвідати кожного
військовослужбовця
учасника
антитерористичної операції, та членів
сімей загиблих учасників АТО та
загиблих в Революцію гідності та
провести детальне анкетування всіх
учасників
АТО
за
анкетою,
розробленою
відділом
соціальноекономічного
розвитку
району
(написання
проектів)
та
транскордонного співробітництва
щоквартально.

Протягом лютого
2016
року

Протягом
2016
року

Постійна депутатська комісія з питань військової справи та
АТО, управління соціального захисту населення
райдержадміністрації спільно з виконкомами
місцевих рад, сільських рад, районним віськоматом.

Районний центр соціальних служб Сім ї, дітей та
молоді, голови сільських, селищних, міських рад
спільно з виконкомами місцевих рад

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Взяти шефство над кожною сім’єю
загиблого учасника АТО.
Надання одноразової матеріальної
допомоги демобілізованим учасникам
антитерористичної
операції,
пораненим, травмованим (або одному з
членів їх сімей), сім’ям загиблих
мешканців Пустомитівського району
учасників АТО та сім’ям загиблих
Виявлення та облік учасників АТО
та членів сімей загиблих Революцію
гідності та в АТО, які потребують
поліпшення житлових умов.
Забезпечення учасникам АТО та
членам
сімей загиблих можливості
реалізувати право на безоплатне
передавання земельних ділянок із
державної (комунальної) власності для
будівництва
та
обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка).
безкоштовним
Забезпечення
оздоровленням та відпочинком дітей у
міжнародних реабілітаційних таборах
загиблих учасників АТО та Революцію
гідності поранених учасників АТО, а
також учасників АТО.
безкоштовним
Забезпечення
харчуванням дітей учасників АТО –
учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів.

До 1 квітня
2016 року

Управління соціального захисту населення, РДА,
районний центр соціальних служб Сім ї, дітей та
молоді ,
виконкоми місцевих рад спільно з
громадськими організаціями.

2016 – 2017 роки

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.

2016– 2017 роки

Виконкоми місцевих рад

2016 – 2017 роки

Виконкоми місцевих рад спільно з управлінням
юстиції у Пустомитівському районі.

2016 – 2017 роки

Сектор молоді та спорту
виконкоми місцевих рад.

2016 – 2017 роки

Відділ освіти
місцевих рад

райдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми

9.

10.

11.

12.

13.

Забезпечення
безкоштовним
триразовим харчуванням вихованців
дошкільних навчальних закладів з
числа дітей загиблих героїв та дітей
військовослужбовців учасників АТО.
Звільнення дітей загиблих героїв та
учасників
АТО
від
сплати
за
додаткові освітні послуги у районних
державних і комунальних навчальних
закладах,
дитячоюнацьких
спортивних
школах,
школах
естетичного виховання та гуртках,
студіях і секціях при дошкільних,
позашкільних і культурно-освітніх
закладах.
влаштування
до
Першочергове
дошкільних навчальних закладів дітей
героїв загиблих під час Революції
гідності
та
в
АТО,
військовослужбовеців, що знаходився в
зоні АТО.
Створення при районних лікувальних
закладах
пунктів
надання
психологічної
допомоги
сім’ям
загиблих та учасникам АТО, при
потребі скерування до спеціалізованих
лікувальних закладів.
Посилити контроль
за
дотриманням
роботодавцями
соціальних
гарантій
військовослужбовців, які мобілізовані
на військову службу в особливий
період, та у разі виявлення порушень,
вжити відповідних заходів щодо
відновлення
порушених
прав
військовослужбовців.

2016– 2017 роки

Виконкоми місцевих рад

2016 – 2017 роки

Відділи
райдержадміністрації:
сектор молоді та спорту.

2016 – 2017 роки

Відділ освіти Пустомитівської РДА.

2016 – 2017 роки

Пустомитівська ЦРЛ.

2016 – 2017 роки

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації спільно з районним центром
зайнятості.

освіти, культури,

14

15.

16.

17.

18.

Надання
безоплатної
первинної
правової допомоги
щодо
захисту
прав
постраждалих, членам сімей
загиблих героїв та учасників АТО.
Надання соціальними службами послуг
сімям військовослужбовцям, які брали
участь під час проведення АТО, та
членам їх сімей відповідно до потреб.
Надання допомоги сім’ям загиблих в
Революцію гідності т а в А Т О , а
також
померлих
у
результаті
поранення в організації та проведенні
похорону.
Вживати заходів щодо забезпечення
в найкоротші строки оформлення
допомоги
по
безробіттю
демобілізованим із військової служби,
надання таким особам послуг із
працевлаштування,
професійної
підготовки,
перепідготовки
і
підвищення кваліфікації
Організація
безкоштовних
курсів
комп’ютерної грамотності для членів
сімей загиблих під час Революції
гідності та АТО, учасників АТО та
членів їх сімей
та комп’ютерних
тренінгів для дітей дошкільного і
середнього шкільного віку.

2016 – 2017 роки

Управління юстиції у Пустомитівському районі,
виконкоми місцевих рад.

2016– 2017 роки

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад

2016 – 2017 роки

Управління
соціального
райдержадміністрації.

2016 – 2017 роки

Центр зайнятості (за згодою)

2016 – 2017 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми
місцевих рад

захисту

населення

Медичне обслуговування

19.

Надання медичними
закладами
системи охорони здоров’я безоплатної
кваліфікованої медичної допомоги
військовослужбовцям і пораненим
учасникам АТО, за потреби –
направлення
до
спеціалізованих
закладів.

ЦРЛ, Львівський обласний госпіталь
2016 – 2017 роки Пустомитівська
інвалідів війни та репресованих ім.. Ю.Липи.

20.

Здійснення заходів щодо безкоштовної
диспансеризації сімей загиблих під час
Революції гідності та в АТО,
військовослужбовців
і
поранених
учасників АТО, членів їх сімей.

ЦРЛ, Львівський обласний госпіталь
2016 – 2017 роки Пустомитівська
інвалідів війни та репресованих ім.. Ю.Липи.

21.

Забезпечення позачергового санаторнокурортного лікування дітей із сімей
загиблих героїв в Революцію гідності
та учасників АТО у разі наявності
медичних показань.

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
виконкоми
місцевих
рад,
2016 – 2017 роки Районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді .

22.

Забезпечення
безкоштовного
зубопротезування з для учасників АТО.

2016 – 2017 роки Пустомитівська ЦРЛ.

Увічнення пам’яті про загиблих героїв в зоні АТО
23.

Встановлення на території району
пам’ятних знаків, меморіальних
дощок загиблим героям в Революцію
гідності та в АТО.

2016-2017 роки

Виконкоми місцевих рад

24.

Розгляд
пропозиції громадськості
щодо перейменування площ, вулиць,
парків, скверів, шкіл у населених
пунктах району з метою увічнення
пам’яті про загиблих героїв.

2016-2017 роки

Виконкоми місцевих рад

25.

Збереження історичної пам’яті про земляків – героїв – учасників АТО
Створення у музейних, бібліотечних
закладах, школах тематичних виставок,
Відділ освіти, культури
райдержадміністрації,
2016-2017 роки
експозицій, у тому числі фотовиставок,
районна рада, виконкоми місцевих рад.
присвячених героїзму майданівців та
учасників АТО.

26.

27.

28.

Забезпечення
безоплатного
відвідування
мистецьких
заходів,
театральних та циркових вистав для
родин загиблих героїв.
Організація
зустрічей
учнів,
з
учасниками
антитерористичної
операції та волонтерами, які надають
їм допомогу.
Проведення лінійок та уроків пам’яті,
засідань
за
круглим
столом,
конференцій, лекцій, виховних годин,
бесід, вечорів, виставок малюнків
та
інших
тематичних
заходів,
присвячених
вшануванню
пам’яті
захисників, які віддали життя за
незалежність України.

2016-2017 роки

Районний центр соціальних служб Сім ї, дітей та
молоді , відділ культури райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад.

2016-2017 роки

Відділ освіти
місцевих рад.

райдержадміністрації , виконкоми

2016-2017 роки

Відділ освіти
місцевих рад.

райдержадміністрації , виконкоми

Проведення комплексних заходів по військово-патріотичному вихованню дітей та молоді Пустомитівського району.
29.

30.

31.

Організація та проведення літніх
таборів для школярів Пустомитівського
району з елементами військовомедичної підготовки.
Організація
та
проведення
відпочинково-реабілітаційних таборів
для дітей, батьки яких загинули під час
революції гідності та в АТО, а також
поранених та учасників АТО.
Компенсації витрат на оформлення
закордонних паспортів та витрат,
пов’язаних з оформленням віз для дітей
та опікунів, що є членами сімей
загиблих герої в Революцію гідності та
в АТО.

2016-2017 роки

Сектор молоді та спорту Пустомитівської РДА,
громадські організації району, районний військомат,
Пустомитівська ЦРЛ, виконкоми місцевих рад.

2016-2017 роки

Пустомитівська районна рада, Люблінський та
Перемишльський Повіт Республіки Польща, сектор
молоді та спорту Пустомитівської РДА.

2016-2017 роки

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
районної комплексної програми на 2016 − 2017 роки щодо соціальної
підтримки,
адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, вшанування пам'яті загиблих
1. Ініціатор розроблення Програми
2. Розробник Програми

3. Відповідальний виконавець Програми

4. Учасники Програми

5. Терміни реалізації Програми

Районна рада
Відділ соціально-економічного розвитку
району
(написання
проектів)
та
транскордонного
співробітництва
Пустомитівської районної ради
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації,
Пустомитівська
районна
рада,
відділи
райдержадміністрації:
освіти,
сектор
молоді та спорту Пустомитівської РДА,
районний центр соціальних служб сім ї,
дітей та молоді, відділ культури,
Пустомитівська ЦРЛ, районний центр
зайнятості ( за згодою), виконкоми
місцевих рад.
Пустомитівська районна рада, управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
відділи
райдержадміністрації: освіти,
сектор
молоді та спорту Пустомитівської РДА,
районний центр соціальних служб сім ї,
дітей та молоді, відділ культури,
Пустомитівська ЦРЛ, районний центр
зайнятості ( за згодою), виконкоми
місцевих рад, громадські організації (за
згодою), партнери по транскордонній
співпраці Пустомитівської районної ради:
Перемишльський та Люблінський Повіти
Республіки Польщі.
2016 – 2017 роки

Перелік місцевих бюджетів, які беруть районний бюджет, бюджети місцевого
6. участь у виконанні Програми (для
самоврядування, спонсорські кошти.
комплексних програм).
7.

Обсяг фінансових ресурсів

Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми на 2016 рік:

Розпорядники та
отримувачі коштів

У межах бюджетних
призначень в
тис.грн.
1080,0

Надання та виплата одноразової
адресної
грошової
допомоги
демобілізованим воїнам АТО
і
звільненим особам, безпосереднім
учасникам АТО, які захищали
суверенітет
та
територіальну
цілісність України 1000 грн.

На виплату матеріальної допомоги
пораненим учасникам АТО на
операції, лікування та протезування
.

Управління
соціального
захисту населення
Пустомитівської
РДА.

Управління
соціального
захисту населення
Пустомитівської
РДА.

500,0

До 5 тисяч згідно
рішенням тимчасової
комісії районної ради по
наданню одноразової
матеріальної допомоги
громадянам мешканцям
Пустомитівського
району.
Більше 5тис. згідно
рішення сесії районної
ради.

На
витрати для забезпечення
реабілітації у міжнародних таборах,
оформлення документів, та інші
заходи для дітей загиблих воїнів
АТО та під час революції гідності та

Пустомитівська
районна рада.

100,0

Організація та проведення літніх
таборів
для
школярів
Пустомитівського
району
з
елементами військово- медичної
підготовки.

Сектор молоді та
спорту
Пустомитівської
РДА,
Пустомитівська
районна рада.

150,0

Відділ освіти
Пустомитівської
РДА

230,0

Управління
соціального
захисту населення
Пустомитівської
РДА

100,0

Забезпечення
безкоштовним
харчуванням дітей воїнів АТО та
дітей загиблих під час Революції
гідності, у школах та дошкільних
закладах Пустомитівського району
Надання та виплата адресної
допомоги родинам, родичі яких
загинули під час проведення
антитерористичної
операції
та
революції гідності
кошти районного бюджету

1080,0

кошти місцевих бюджетів
кошти не бюджетних джерел

Основні джерела фінансування
Програми

Районний бюджет,
бюджети місцевого
самоврядування, інші
джерела
фінансування, не
заборонені чинним
законодавством.

АНКЕТА
військовослужбовця, учасника антитерористичної
операції, члена сім’ї загиблого учасника АТО або
революції гідності

1. Прізвище
2. Ім’я, по батькові
3. Місце роботи
4. Сімейний стан
5. Освіта
6. Стан матеріально-побутових умов (чи є власне житло, площа)
7. Місце проходження служби
8. Місце перебування на військовому обліку
9. Стан здоров’я (наявність групи інвалідності)
10. Потреба в стаціонарному або амбулаторному лікуванні
10. Потреба у санаторно-курортному лікуванні учасника АТО та членів
сім’ї, протезуванні тощо_______________________________________________
12. Які послуги отримує
_______________________________________________
13. Які пільги отримує
________________________________________________
14. Надано матеріальну допомогу (ким) у сумі ___________________________
15. Виділено земельну ділянку (так, ні) (чи подавав заяву)
16. Потреба у працевлаштуванні (влаштуванні дітей у навчальні
заклади, організації їх харчування та оздоровлення) членів сім’ї
17. Інші потреби відповідно до законодавства
18. Як Ви оцінюєте діяльність місцевих органів державної влади? Ваші
пропозиції щодо поліпшення їх роботи
19. Номер контактного телефону (за згодою)
Дата
Підпис

Додаток №___
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №___
ПРОГРАМА
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів
сімей загиблих у Революції Гідності – мешканців Пустомитівського району
на 2016-2017рр.
Вступ
В умовах соціально-політичної нестабільності та перебігу останніх воєннополітичних подій значна частина населення України та Пустомитівського
району зокрема, виступила учасником збройних протистоянь з метою
забезпечення єдності і незалежності держави. Більшість цих героїв – це молоді,
амбітні, життєрадісні люди, що в ім’я Батьківщини та майбутнього добробуту
своїх близьких і всього населення України пожертвували своїм життям та
здоров’ям. Тому, для встановлення авторитетності державного устрою влади,
формування системи європейських цінностей та підтвердження суспільної
поваги й шани, виникає необхідність затвердження відповідної Програми.
Програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей
та
членів
сімей
загиблих
у
Революції
Гідності
–
мешканців Пустомитівського району (надалі – Програма) – це комплекс
заходів, що здійснюються Пустомитівським районним центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді з метою надання соціальних послуг вказаним
особам.
У рамках Програми передбачається надання допомоги особам рядового і
начальницького складу, співробітникам Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної
прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області тощо, які беруть
або брали участь в АТО та членів сімей родин загиблих у Революції Гідності.
Це, зокрема: надання інформаційної, юридичної,психологічної та соціальної
допомоги.
Надання комплексної допомоги
1.1. Поточна ситуація в Україні з сукупністю взаємопов’язаних та
взаємообумовлених чинників зумовлює: значне збільшення кількості сімей, які
опинилися у складних життєвих обставинах, зниження їхнього життєвого рівня,
у тому числі у зв’язку з відсутністю роботи; проблеми у соціальному
забезпеченні сімей учасників АТО та сімей загиблих у Революції Гідності.
1.2. У таких умовах підтримання належного морально-психологічного
стану учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих у Революції
Гідності, утвердження забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні та
психологічна підтримка зазначених категорій осіб дозволить убезпечити від
стресових ситуацій , а також надасть можливість сприяти у наданні відповідної

допомоги у формуванні навичок безпечної поведінки, соціальній підтримці
сімей.
1.3. Зважаючи на ситуацію у вказаних сім’ях виникає занепокоєння
станом здоров’я дітей, зумовлене негативними факторами соціально економічного та психоемоційного характеру. Вплив постійних стресових
ситуацій, зокрема у шкільному віці, призводить до погіршення стану здоров’я
дітей.
2. Мета та основні завдання
2.1. Метою Програми у частині надання комплексної допомоги є
мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, підсилення ролі
сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості
учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих у Революції Гідності та
населення у цілому з питань соціальної підтримки, поліпшення ефективності
взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з
міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими
юридичними особами.
2.2. Основними завданнями Програми є надання учасникам АТО, членам
їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО, та членам сімей
загиблих у Революції Гідності комплексних інформаційних, юридичних,
психологічних та соціальних послуг (таблиця 1).
3. Заходи по забезпеченню виконання Комплексної програми
Реалізація Програми проводиться шляхом фінансування відповідно до
чинного законодавства за рахунок районного бюджету та інших джерел
фінансування згідно з заходами, що додаються.
4. Очікувані результати
Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального
захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей
загиблих (постраждалих) учасників АТО та Революції Гідності, а також дасть
можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги,
сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.
Таблиця 1
Основні заходи Програми у частині надання
комплексної допомоги

№
з/п
1.

Заходи

Відповідальний Фінансування Фінансування
виконавець
на 2016рік ( на 2017рік (
грн.)
грн.)

Запровадження
реєстру
осіб Пустомитівський
Не передбачено
учасників проведення АТО.
районний
центр

Не передбачено

2.

соціальних
служб
Облік сімей загиблих учасників для сім’ї, дітей та Не передбачено
молоді
АТО

Не передбачено

Не передбачено

Не передбачено

Не передбачено

Не передбачено

Не передбачено

Не передбачено

3.
Облік сімей загиблих учасників
Революції Гідності.
4.
Визначення соціально-побутових
потреб сімей
зазначених у
програмі (відвідування родин)
5.
Надання соціальних послуг.
6.

Організація
оздоровлення/відпочинку дітей
сімей учасників бойових дій,
дітей загиблих у Революції
Гідності
(літній відпочинок, відвідування
мистецьких
та
культурних
заходів)

150 000,00

200 000,00

7.

Налагодження
співпраці
з
благодійними, волонтерськими,
релігійними,
міжнародними
організаціями з метою залучення
позабюджетних
коштів
для
надання грошової і натуральної
допомоги сім'ям.

Не передбачено

Не передбачено

Не передбачено

Не передбачено

Не передбачено

Не передбачено

150 000,00

200 000,00

8.

9.

Висвітлення у засобах масової
інформації заходів, спрямованих
на підтримку учасників АТО,
членів їх сімей, членів сімей
загиблих у Революції Гідності.
Підвищення
громадської
свідомості
та
патріотичного
виховання молоді

Всього :

Паспорт районної програми
1. Назва: Програма підтримки учасників антитерористичної операції ,
членів їх сімей та членів сімей загиблих у Революції Гідності – мешканців
Пустомитівського району на 2016-2017 роки.
2. Координатор: Пустомитівський районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.
3. Мета: Мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади,
підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня
поінформованості учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей
загиблих у Революції Гідності та населення у ціломуз питань соціальної
підтримки, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого
самоврядування та органів державної влади з міжнародними,
регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними
особами.
4. Головний розпорядник коштів, виконавець:
Пустомитівська районна державна адміністрація, Пустомитівський
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
5. Обсяги фінансування:
2016 рік -150,0тис.грн.- районний бюджет Пустомитівського району.
2017 рік – 200,0 тис.грн -районний бюджет Пустомитівського району
6. Термін реалізації Програми: 2016-2017рр.
7. Очікувані результати виконання програми:
Підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціальнопсихологічного мікроклімату в родинах сімей загиблих (постраждалих)
учасників АТО, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові
соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших
соціально-побутових питань.
8. Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконанням
програми:
- Пустомитівська районна державна адміністрація.
- Фінансове управління районної держадміністрації.
- Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Директор Пустомитівського районного
центру соціальних служб для сім’ї,
Тетяна Стахів

Додаток №___
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №___
ПРОГРАМА
забезпечення функціонування центру надання адміністративних
послуг Пустомитівської районної державної адміністрації.
Цією програмою передбачено організаційні заходи та відповідні кошти
для забезпечення виконання Закону України »Про адміністративні послуги»,
постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року №868 “Про
затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014
року №523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”.
Мета програми:
Забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг
Пустомитівської районної державної адміністрації
Завдання програми:
‐ Основним
завданням
програми
є
забезпечення
основних
організаційних заходів та відповідних коштів для функціонування
центру надання адміністративних послуг;
Основні заходи:
‐ матеріально-технічне забезпечення центру надання адміністративних
послуг
Кошторис на виконання Програми:
№
Найменування заходів
п/п
1
Канцтовари
2
Заправка тонерів
3
Виготовлення печаток -2шт
4
Надання додаткових послуг з
супроводження
роботи
з
Єдиними та Державними
реєстрами
5
Послуги зв'язку
Всього

Вартість (грн.)
31000
7500
2000
8000
3000
51500

Джерела фінансування Програми:
Районний бюджет
Виконавці програми:
Пустомитівська районна державна адміністрація
Термін дії Програми:
Протягом 2016 року

Примітка

Паспорт програми
1.Назва: Програма Забезпечення функціонування центру надання
адміністративних послуг Пустомитівської районної державної адміністрації
2.Координатор: Центр надання адміністративних послуг Пустомитівської
районної державної адміністрації
3.Мета: Забезпечення функціонування Центру надання адміністративних
послуг Пустомитівської районної державної адміністрації
4.Головний розпорядник коштів, виконавець:
Пустомитівська районна державна адміністрація
Центр надання адміністративних послуг
5.Обсяги фінансування –51 500 грн.
6.Очікувані результати виконання програми:
- функціонування центру надання адміністративних послуг
- покращення умов надання адміністративних послуг
7.Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконанням
програми:
Фінансове управління Пустомитівської районної державної адміністрації

Адміністратор відділу надання
адміністративних послуг

Євген Мудрак

Додаток №___
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №___
РАЙОННА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У
ПУСТОМИТІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 2016 РІК
1. Загальні положення
Питання прозорості бюджетного процесу, ефективності використання
наявних фінансових ресурсів та цільового спрямування бюджетних коштів
місцевих бюджетів набувають особливої актуальності в умовах запровадження
нових норм бюджетного законодавства, які сприяють більш ефективному їх
використанню .
Зміни бюджетної політики та нормативних актів, які відбуваються під
впливом демократичного механізму приймання рішень, розширення завдань та
функцій органів Державної влади , підвищують місце і роль фінсових органів
та органів Державної казначейської служби в обслуговуванні бюджетних
коштів місцевих бюджетів, контролю за їх цільовим використанням.
Районна програма розроблена у відповідності до ст.43,48,78,112
Бюджетного Кодексу України, які встановлюють функції органів Державної
казначейської служби України, наказу Міністерства Фінансів України від
23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів»
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Управління Державної казначейської служби України уПустомитівському
районі Львівської області забезпечує через систему електронних платежів
Національного
банку
України
розрахунково-касове
обслуговування
розпорядників коштів 42 бюджетів Пустомитівського району , складає та
формує звітність про його виконання .
На обслуговуванні в Управлінні Державної казначейської служби
України у Пустомитівському районі Львівської області ( далі Управління )
знаходиться 93 розпорядники та одержувачі бюджетних коштів
Пустомитівського району . Щоденно до Управління клієнтами бюджетів
району подається до 450 платіжних доручень та розпоряджень на виділення
бюджетних коштів для поточного фінансування
установ, крім того в
програмному комплексі «Казна Є» здійснюється реєстрація кошторисів ,
довідок про зміни, планів використання бюджетних коштів, бюджетних та
бюджетних фінансових зобов’язань.
На сьогодні Управління потребує сприяння з боку районного бюджету в
частині виділення коштів для покращення обслуговування розпорядників та
одержувачів коштів та створення належних умов праці , забезпечення

енергозбереження та покращення санітарних умов в Управлінні, а також для
забезпечення безпеки управління. В управлінні не виконані вимоги щодо
належного функціонування охоронної та пожежної сигналізації . Дані системи
перебувають в аварійному стані і в будь-який момент можуть вийти з ладу ,
вхідні двері також не відповідають вимогам банківських приміщень , що може
привезти до проникнення у будівлю кримінальних об»єктів та мати непоправні
наслідки.
3.Мета і основні завдання
Мета районної Програми – реалізація засад в частині створення
належних умов праці , для обслуговування розпорядників та одержувачів
коштів Пустомитівського району та забезпечення безпеки управління .
Основне завдання забезпечення енергозбереження та покращення
санітарних умов праці працівників та клієнтів управління , забезпечення
пожежної безпеки в службових приміщеннях та заходи по підвищенні охорони
приміщень .
4. Очікувані результати виконання Програми

1. Підвищення якості та оперативності обслуговування бюджетних
коштів Пустомитівського району.
2. Забезпечення сучасних умов обслуговування розпорядників коштів
Пустомитівського району.
3. Забезпечення енергозбереження приміщень та дотримання санітарних
умов праці .
4.Забезпечення пожежної безпеки та дотримання вимог щодо охорони
приміщень .
5.Фінансове забезпечення програми
Фінансування завдань, поставлених програмою здійснюється за рахунок
коштів районного бюджету
, а також інших джерел, не заборонених
законодавством у вигляді передачі міжбюджетних трансфертів відповідно до
глави 13 Бюджетного кодексу України.
6. Організаційне забезпечення програми
Забезпечення якості та оперативності обслуговування розпорядників
бюджетних коштів Пустомитівського району.
Виконавець –управління Державної казначейської служби України у
Пустомитівському районі Львівської області.
7. Напрями діяльності та заходи Програми

з/ Назва
п напряму
діяльності

Перелік заходів
програми

Строк

Виконавці

виконан

Джерела
фінансув
ання

Орієнто
вні

ня

обсяги

заходу

фінансу

Очікуваний
результат

вання
(вартість)

1
.

Матеріальн
е
забезпечен
ня
управління
Державної
казначейсь
кої служби
України у
Пустомитів
ському
районі
Львівської
області

Здійснення
2016
необхідних
термінових
поточних
видатків з
енергозбережен
ня
(двері та
вікна, елементи
освітлення ) та
забезпечення
належної
пожежної
безпеки
приміщень(
технічне
обслуговуванн
я
пожежної
сигналізації ,
придбання
первинних
засобів
пожежогасіння
) та технічне
обслуговуванн
я
охоронної
сигналізації

УДКСУ у
Пустомитівсь
кому районі
Львівської
області

8.Термін дії програми : протягом 2016 року

тис.
грн.
Районний 92,0
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та одержувачів
бюджетних
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пожежної
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належної
роботи
охоронної
сигналізації

Додаток №___
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №___
Програма
щодо виділення коштів на виготовлення кошторисів та проектнокошторисної документації на поточний, поточний середній, капітальний
ремонт та капітальний ремонт автомобільних доріг на території
Пустомитівського району на 2016 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
виготовлення кошторисів та проектно- кошторисної документації на поточний,
поточний середній, капітальний
ремонт
та
капітальний
ремонт
автомобільних доріг на території
Пустомитівського району на 2016 рік
розроблена з врахуванням необхідності здійснення реформування державного
управління автомобільними дорогами загального користування у наступному
періоді та відповідно до рішення сесії Львівської обласної ради «Про обласний
бюджет на 2016 рік» від 12січня 2016р. №47.
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 району;
- проведення ремонту автомобільних доріг загального користування

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, та інші джерела фінансування, не
заборонені чинним законодавством.
Потреба в коштах на поточний ремонт автомобільних доріг загального
користування та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний
ремонт доріг на території Пустомитівського району на 2016 рік викладена у
таблицях №1 , №2 та №3 до Програми.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координатором реалізації Програми є відділ економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі Пустомитівської районної державної адміністрації.
Таблиця №1
Потреба в коштах на виготовлення кошторисів на поточний ремонт
автомобільних доріг у Пустомитівському районі на 2016 рік
№з/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Індекс
автомобільної
дороги
С141201
С141202
С141203
С141204
С141205
С141206
С141207
С141208
С141209
С141210
С141211
С141212
С141213
С141214
С141215
С141216
С141217
С141218
С141219
С141220

Назва автомобільної дороги
Яструбків-Щирець
Рудно-Західний обхід м.Львова
Львів-Сухоріччя
Львів-Сокільники
Пустомити-Поршна
Пустомити-Семенівка
Пустомити-Містки
Пустомити-Оброшино
Оброшине-Наварія
Муроване-Новий Яричів
Старе Село-Коцурів-Затемне
Давидів-Товщів-Бібрка
Щирець-Вербіж
Щирець-Красів
Наварія-Милятичі
Винники-Чишки
Шоломинь-(СтареСело-Коцурів-Затемне)
Загір”я-Суха Долина-(Київ-Чоп)
Станція Зимна Вода-Зимна Вода
Верхня Білка-Острів

Потреба коштів
тис. грн.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

С141221
С141222
С141223
С141224
С141225
С141226
С141227
С141228
С141229
С141230
С141231
С141232
С141233
С141234
С141235
С141236
С141237
С141238
С141239
С141240
С141241
С141242
С141243
С141244
С141245
С141246
С141247
С141248
Всього

(Львів-Тернопіль)-Під”ярків
Сокільники-Західний обхід м.Львова
Виннички-Давидів
Ставчани-Щирець
Об”їзд м.Пустомити
Липники-Милятичі
(Київ-Чоп)-Гамаліївка
(Львів-Сухоріччя)-Лисиничі
Журавники-Тарасівка
(Львів-Тернопіль)-Підберізці
Скнилів-Басівка
Семенівка-Хоросно
Поршна-Липники
Сокільники-(Льві-Меденичі)
(Київ-Чоп)-Раковець
Кам”янопіль-(Київ-Чоп)
Дібрівки-Ставчани
Малечковичі-Нагоряни
(Давидів-Товщів-Бібрка)-Черепин
Поршна-Підсадки
Жирівка-Вовків
Коцурів-Гринів
Старе Село-Будьків
Милошевочі-Хоросно
Милошевичі-Береги-Хоросно
(Давидів- Товщів-Бібрка)-Селисько
Лани-Попеляни-Черкаси
Раковець-Липники

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
240

Таблиця №2
Потреба коштів на виготовлення кошторисів на поточний , середній, та
проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автодоріг Н-02
Львів-Тернопіль та Н-13 Львів-Самбір Ужгород на 2016 рік
№з/ Індекс автодороги Назва автодоріг
п
1

Н-02

Львів-Тернопіль

2

Н-13

Львів-Самбір-Ужгород

Всього

Потреба
тис.грн.

коштів

20
20
40

Таблиця №3
Потреба коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації
на капітальний ремонт доріг на території Пустомитівського району .

№з/
п
1

Індекс
автомобільної
дороги
С141201

Найменування автомобільної дороги
Яструбків-Щирець

Потреба коштів
тис.грн.
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

С141203
С141211
С141212
С141213
С141221
С141222
С141225
С141227
С141242
С141243
С141244
С141245
С141247
С141253
С141260
С141261
Всього

Львів-Сухоріччя
Старе Село-Коцурів-Затемне
Давидів-Товщів-Бібрка
Щирець-Вербіж
Верхня Білка-Острів
(Львів-Тернопіль)-Під”ярків
Виннички-Давидів
Ставчани-Щирець
(Київ-Чоп)-Гаї-Острів
Кам»янопіль-(Київ-Чоп)
Гаї-Підсоснів
Борщовичі-Нижня Білка
Гаї-Звенигород
Коцурів-Гринів
(Давидів-Товщів-Бібрка)-Селисько
Лани-Попеляни-Черкаси

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
170

Паспорт
програми щодо виділення коштів на виготовлення кошторисів та проектнокошторисної документації на поточний, поточний середній, капітальний
ремонт та капітальний ремонт автомобільних доріг на території
Пустомитівського району на 2016 рік
1. Підстава для розроблення
Програми
2. Розробник Програми
3. Виконавець Програми
4. Термін реалізації Програми
5. Прогнозні обсяги та джерела
фінансування, тис. грн.

рішення сесії Львівської обласної ради
«Про обласний бюджет на 2016 рік» від
12січня 2016р. №47
Пустомитівська райдержадміністрація
Служба автомобільних доріг у
Львівській області
2016 рік
Районний бюджет 450,0 тис. грн. н

Начальник відділу економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі Пустомитівської РДА

Мирослава Савка

Додаток №___
до рішення районної ради
від 19 лютого 2016 №___
ПРОГРАМА
підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2016 рік.
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 соціально-культурної 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
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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.
ПАСПОРТ
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
у Пустомитівському районі на 2016 рік
1. Ініціатор розроблення програми
2. Дата, номер документа
про затвердження програми
3. Розробник програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація,
___________________________________
Пустомитівська
районна державна адміністрація

4. Відповідальний виконавець
програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація

5. Учасники програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація, структурні
підрозділи райдержадміністрації

6. Термін реалізації програми

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

Голова районної державної
адміністрації

2016 рік

1666,5 тис. грн.
1666,5 тис. грн.

В.Є.Говенко

Ресурсне забезпечення
Програми підтримки органів виконавчої влади
тис. грн.

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

Голова районної державної
адміністрації

2016 рік

Усього витрат на виконання
програми

1666,5

1 666,5

В.Є.Говенко
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Перелік завдань, заходів та показників
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
У Пустомитівському районі на 2016 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

Показники
виконання заходу,
один. виміру
затрат
обсяг фінансового
ресурсу

Виконавець
заходу,
показника
Пустомитівська
РДА

Фінансування
Джерела
Обсяги, тис. грн.
Районний
1 500,0
бюджет

продукту
кількість
працівників, які
отримуватимуть
фінансову
підтримку
ефективності
середній розмір
фінансової
підтримки
якості
відсоток
забезпечення
підтримки
працівників
30,0
Апарат та
структурні
підрозділи
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

Очікуваний
результат
Покращення
фінансової та
матеріальнотехнічної бази
органів виконавчої
влади, що
забезпечить
можливість
виконувати
належним чином
функції, покладені
на місцеві державні
адміністрації

Забезпечення
енергозбереження та
покращення
санітарних умов
перебування людей у
приміщеннях

3
Придбання
паливномастильних
матеріалів

Апарат
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

20,0

Заправка та ремонт
комп’ютерної та
оргтехніки

Апарат
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

3,0

Служба у справах
дітей
Пустомитівської
РДА

2,4

Фінансове
управління
Пустомитівської
РДА
Придбання марок
та конвертів

Апарат
Пустомитівської
РДА
Служба у справах
дітей
Пустомитівської
РДА

Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання функцій,
покладених на
районну державну
адміністрацію
Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання функцій,
покладених на
районну державну
адміністрацію

3,0

Районний
бюджет

1,0

1,0

Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання функцій,
покладених на
районну державну
адміністрацію

4
Придбання паперу,
канцелярських та
господарських
товарів

Послуги зв’язку

Апарат
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

50,0

Служба у справах
дітей
Пустомитівської
РДА

9,0

Фінансове
управління
Пустомитівської
РДА
Апарат
Пустомитівської
РДА

10,0

Районний
бюджет

24,3

Послуги із
страхування

Апарат
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

0,7

Послуги на
обстеження та
списання
непридатної
комп’ютерної,
оргтехніки та
інших основних та
необоротних
активів

Апарат
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

1,5

Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання функцій,
покладених на
районну державну
адміністрацію

Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання функцій,
покладених на
районну державну
адміністрацію
Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання функцій,
покладених на
районну державну
адміністрацію
Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання функцій,
покладених на
районну державну
адміністрацію

5
Придбання ліцензії
на право
використання
комп’ютерної
програми

Служба у справах
дітей
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

0,6

Придбання
нагородних папок

Апарат
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

10,0

Усього на етап або на програму:

Голова Пустомитівської районної державної адміністрації

Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання функцій,
покладених на
районну державну
адміністрацію
Забезпечення
матеріальнотехнічної бази для
виконання функцій,
покладених на
районну державну
адміністрацію

1666,5

В.Є.Говенко
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до рішення районної ради
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РАЙОННА ПРОГРАМА
поповнення бібліотечних фондів на 2016 р.
1. Загальні положення.
Бібліотечні фонди є важливим культурним, науковим, освітнім та
інформаційним надбанням країни, спрямованим на
задоволення читацького
попиту, реалізацію прав громадян на доступ до інформації.
Проте, на сьогодні залишається гострою проблема оновлення фондів публічних
бібліотек району, особливо сільських бібліотек-філій, оскільки 70 відсотків у них
видання 60-80 р.р. минулого століття, які не користуються попитом у читачів.
Недостатнє надходження до бібліотек книжкової продукції спричиняє
інформаційний дефіцит, особливо у сільській місцевості, що уповільнює темпи
розвитку освіти, культури, науки та економіки.
2. Мета і завдання програми, очікувані результати її виконання.
Метою Програми є оновлення бібліотечних фондів, в першу чергу сільських
бібліотек-філій, реалізація прав громадян на доступ до інформації, знань, залучення
до культурних цінностей.
Основним завданням Програми є забезпечення мінімумом, ретельно
сформованим переліком , як вітчизняної, так і зарубіжної друкованої продукції
відповідно до смаку користувачів.
Виконання Програми дасть змогу підвищити ефективність використання
фондів бібліотеки, сприяти зростанню їх освітнього, інформаційного потенціалу.
Придбання і розповсюдження серед системи книжкової продукції, придбаної
на кошти місцевого бюджету здійснює центральна районна бібліотека (ЦРБ).
3. Фінансування.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в
бюджеті району на 2016 рік. А також за рахунок інших джерел, не заборонених
законодавством.
Орієнтовний щорічний обсяг фінансування районної Програми поповнення
бібліотечних фондів на 2016 рік становить -150тис.грн на придбання книжкової
продукції,60тис.грн на здійснення періодичних видань
З метою розв’язання проблеми поповнення бібліотечних фондів на 2016 рік
передбачається здійснити такі заходи:
1. Забезпечити бібліотеки мінімумом книжкової продукції з розрахунку на 1
рік:
ЦРБ і ЦДБ
- по 300 пр.
- 39 тис. грн..
Міські філії
- по 300 прим. книг
- 43 тис. грн..
Сільські філії ( 60 бібліотек) - по 100 книг
- 68 тис. грн..
2. Забезпечити бібліотеки мінімумом періодичних видань з розрахунку на 1 рік:
ЦРБ - 15 назв період. видань
- 3200 грн.
ЦДБ - 12 назв період. видань
- 1400 грн.
Міські філії
- 9 назв період. видань
- 3000 грн.
Сільські філії по - 5 назв період. видань
- 52400 грн.
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РАЙОННА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
В ПУСТОМИТІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 2016 РІК
1. Загальні положення
Управління ветеринарної медицини в Пустомитівському районі Львівської
області (далі- Управління) відповідно до Закону України «Про ветеринарну
медицину» та Положення про управління ветеринарної медицини в районах,
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 04.05.2012 року №257, забезпечує охорону території
Пустомитівського району від занесення збудників особливо небезпечних
хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі - МЕБ),
з територій інших держав або карантинних зон; забезпечує захист населення
району від хвороб, спільних для тварин і людей; здійснює державний
ветеринарно-санітарний нагляд за:
- здоров'ям тварин, безпечністю та якістю всіх харчових продуктів, неїстівних
продуктів
тваринного
походження,
кормів
та
інших
товарів;
- тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного
походження, репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами,
патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями,
кормовими добавками, преміксами та кормами, штамами мікроорганізмів,
патологічним матеріалом, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду
за тваринами та супутніми об'єктами, а також потужностями (об'єктами), що
використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;
- безпечністю тварин, харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу
з метою їх експорту та імпорту, а також видачею міжнародних ветеринарних
(санітарних) сертифікатів (для держав СНД - ветеринарних свідоцтв),
установлює обмеження або заборону на імпорт, транзит та експорт товарів,
інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що
можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку МЕБ, або
інші хвороби, що підлягають повідомленню, з окремих держав або карантинних
зон
у
разі
підтвердження
факту
спалаху
таких
хвороб;
- виробництвом та готовою продукцією на м'ясопереробних, рибодобувних,
рибопереробних і молокопереробних підприємствах, видає експлуатаційні
дозволи операторам потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом
харчових продуктів, а також здійснює державний контроль на підприємствах
.
гуртового зберігання харчових продуктів;
- переміщенням тварин, харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного
походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного
матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів

та кормів, призначених для вирощування тварин та догляду за ними, що не
мають лікувальної і профілактичної дії; супутніми об'єктами; потужностями
(об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та
обігу.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Управління забезпечує епізоотичне благополуччя району шляхом
проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів щодо діагностики,
профілактики, локалізації та ліквідації хвороб в т.ч. спільних для людей і
тварин, проведення бактеріологічних, серологічних, паразитологічних, хімікотоксикологічних досліджень зразків патологічного матеріалу та продукції. Це
дозволяє динамічно розвиватися тваринницькій галузі району, забезпечувати
стале виробництво тваринницької продукції, зокрема молока, м’яса, яєць та
іншої продукції.
Управлінню підпорядковані Пустомитівська районна державна лікарня
ветеринарної медицини та Пустомитівська районна державна лабораторія
ветеринарної медицини, які для здійснення своєї діяльності орендують
приміщення, що перебуває на балансі Управління. Внаслідок ушкоджень даху
відмічається проникнення атмосферних опадів всередину будівлі, що
приводить до появи плісені та руйнації стелі і стін робочих приміщень на
другому поверсі будівлі.
На сьогодні Управління потребує сприяння з боку районного бюджету в
частині виділення коштів для проведення поточного ремонту шатрового даху,
часткову заміну дерев’яних конструкцій та покрівельного матеріалу даху,
встановлення систем водовідводу атмосферних опадів та створення належних
умов праці, як в Управлінні так і в лікарні та лабораторії ветеринарної
медицини.
3.Мета і основні завдання
Мета районної Програми – реалізація засад в частині створення належних
умов праці
працівників для забезпечення ветеринарно-санітарного,
епізоотичного благополуччя території району, проведення діагностичних та
лабораторних досліджень, щеплень і лікувально-профілактичних заходів по
профілактиці заразних хвороб тварин, проведення ідентифікації тварин,
надання адміністративних послуг.
Основне завдання забезпечення збереження будівлі Управління,
енергозбереження та створення належних санітарних умов праці працівників
Управління і районних лікарні та лабораторії ветеринарної медицини.
4. Очікувані результати виконання Програми
1. Забезпечення умов для виконання ветеринарно-санітарних заходів
щодо діагностики, профілактики, локалізації та ліквідації хвороб в т.ч. спільних
для людей і тварин, проведення бактеріологічних, серологічних,
паразитологічних, хіміко-токсикологічних досліджень зразків патологічного
матеріалу та продукції, проведення ідентифікації тварин, надання
адміністративних послуг.
2. Забезпечення збереження будівлі Управління, енергозбереження та
створення належних санітарних умов праці.

5.Фінансове забезпечення програми
Фінансування завдань, поставлених програмою здійснюється за рахунок
коштів районного бюджету, а також інших джерел, не заборонених
законодавством у вигляді передачі міжбюджетних трансфертів відповідно до
глави 13 Бюджетного кодексу України.
6. Організаційне забезпечення програми
Виконавець – Управління ветеринарної медицини в Пустомитівському районі.
7. Напрями діяльності та заходи Програми
Пор Назва
. № напряму
діяльності

Перелік заходів Строк Виконавці
програми
виконання
заходу

1

Здійснення
необхідних
термінових
поточних
видатків для
збереження
будівлі
Управління та
енергозбереже
ння
(проведення
поточного
ремонту
шатрового
даху, часткову
заміну
дерев’яних
конструкцій та
покрівельного
матеріалу даху,
встановлення
систем
водовідводу
атмосферних
опадів ).

Матеріальн
е
забезпечен
ня
Управління
ветеринарн
ої
медицини в
Пустомитів
ському
районі
Львівської
області

2016 Управління
ветеринарн
ої
медицини в
Пустомитівському
районі
Львівської
області

8.Термін дії програми : протягом 2016 року.

Джерел
а
фінансу
-вання
Районн
ий
бюджет

Орієнтов
Очікуваний
ні обсяги
результат
фінансування
(вартість)
грн.
92 000,0 Забезпечення
0
належних
санітарних умов
праці
співробітників
Управління
ветмедицини в
районі і
районних лікарні
та лабораторії
ветеринарної
медицини,
енергозбереженн
я та збереження
будівлі.
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Програма
підтримки
розвитку
тваринництва
(фінансова
підтримка
сільськогосподарських підприємств за утримання поголів'я корів
молочного напряму продуктивності) Пустомитівського району на 2016 рік
На виконання Закон України "Про державну підтримку сільського
господарства
України" та з метою вдосконалення системи підтримки
сільськогосподарських
товаровиробників,
підвищення
їх
конкурентноздатності на ринку молока і м'яса шляхом запровадження
дотацій районного бюджету й стабілізацію та збільшення чисельності
поголів'я худоби, підвищення продуктивності тварин, та виробництва
тваринницької продукції, розроблена програма підтримки розвитку
тваринництва Пустомитівського району на 2016 р.
Через відсутність економічної мотивації, останнім часом набуло масовості
явище зменшення чисельності поголів'я корів. В зв'язку з цим за допомогою
фінансової підтримки планується зберегти маточне поголів'я ВРХ в
сільськогосподарських підприємствах району. Станом на 01.01.2016
підприємствами району утримується 545
корів молочного напряму
продуктивності.
Завдання Програми – збереження поголів’я корів молочного напряму
продуктивності в сільськогосподарських підприємствах.
Мета
Програми
–
збільшення
виробництва
молока
в
сільськогосподарських підприємствах.
1. Ця Програма визначає механізм використання коштів районного
бюджету для фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств за
утримання поголів’я корів молочного напряму продуктивності.
2. На
Програму з районного бюджету на 2016 рік виділяється
101,75 тис. грн. за КФК 160903 КЕКВ 2610.
3. Для виконання Програми в районі створюється комісія, яку очолює
начальник управління агропромислового розвитку. До складу комісії входять
спеціалісти управління, начальник районного відділу статистики, голова
постійної комісії з питань АПК районної ради, головний спеціаліст відділу
доходів фінансового управління.
4.Фінансова
підтримка
надається
сільськогосподарським
підприємствам, які на 1 січня 2016 року утримували поголів’я корів молочного
напряму продуктивності .
5. Фінансова підтримка за утримання корів молочного напряму
продуктивності нараховується в розмірі 250 грн. за кожну корову наявну на 1ше число місяця, в якому буде проводитись фінансування , але не більше ніж
було на 01.01.2016р. Фінансова підтримка не може перевищувати суми більшої
ніж 35,0 тис грн. на одне господарство.
6. Програмою передбачено виробити в сільськогосподарських
підприємствах 2350 тонн молока.
7. Для отримання фінансової підтримки с/г підприємства подають на
розгляд комісії наступні документи;

-заявку про участь у виконанні Програми;
-копії звітів про стан тваринництва (Ф-24)стосовно наявного поголів’я
корів молочного напряму продуктивності станом на 01.01.2016 р. та на
1 число місяця в якому буде проводитись фінансування засвідчені органом
державної статистики;
-копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України;
- банківські реквізити підприємства;
-письмове зобов’язання про повернення коштів до районного бюджету
в разі зменшення поголів’я корів молочного напряму продуктивності станом
на 1 січня 2017 року до поголів’я корів на яке буде надано фінансову
підтримку .
Комісія на підставі отриманих документів складає реєстр поголів’я
корів молочного напряму продуктивності в розрізі господарств на які
нараховується фінансова підтримка та приймає рішення про виділення коштів.
Відповідальність за цільове використання коштів, передбачених
Програмою, покласти на управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації та учасників Програми.
ПАСПОРТ
Програми підтримки розвитку тваринництва ( фінансова підтримка
сільськогосподарських підприємств за утримання поголів'я корів молочного
напряму продуктивності ) Пустомитівського району на 2016 рік

Назва Програми
Підстава для розробки
Програми
Замовник Програми
Головні розробники
Програми
Мета Програми
Головні завдання
Учасники програми
Строки виконання
Програми
Обсяги та джерела
фінансування
Система управління та
контролю

Програми підтримки розвитку тваринництва (фінансова
підтримка сільськогосподарських підприємств за
утримання поголів'я корів молочного напряму
продуктивності ) Пустомитівського району на 2016 рік
Закон України "Про державну підтримку сільського
господарства України"
Управління агропромислового розвитку Пустомитівської
районної державної адміністрації
Управління агропромислового розвитку Пустомитівської
районної державної адміністрації
Збільшення виробництва молока в сільськогосподарських
підприємствах.
Збереження поголів’я корів молочного напряму
продуктивності в сільськогосподарських підприємствах
Сільськогосподарські підприємства
2016 рік
Районний бюджет 101,75 тис. грн.
Реалізація Програми координується управлінням
агропромислового розвитку Пустомитівської районної
державної адміністрації

Начальник управління
агропромислового розвитку

В.І. Гулай

