Додаток 3
Перелік обласних, районних цільових програм по галузях, фінансування
яких у 2013 році здійснюватиметься за рахунок коштів обласного, районного бюджетів
Обсяги фінансування
передбачені програмою
Термін
на 2013 рік
№
реалізації,
Очікуваний результат
(всього, а також окремо по
Назва програми
(початок/
з/п
за підсумками 2013 року
державному (ДБ), обласному
закінчення)
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.
Ефективне функціонування агропромислового комплексу
2011-2015
Підвищення ефективності функціонування
1. Програма розвитку агропромислового
комплексу Сумської області на період до
роки
сільськогосподарських підприємств різних
2015 року, затверджена рішенням
форм власності
обласної ради від 27.05.2011
2012-2020
Підвищення рівня ефективності зайнятості
2. Програма розвитку сільських територій
Сумської області на період до 2020 року,
роки
сільського населення
затверджена рішенням обласної ради від
30.03.2012
Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості Кролевеччини
2011-2013
Всього – 10,0
Надходження коштів в бюджет розвитку
3. Програма приватизації майна спільної
власності сіл та міста Кролевецького
роки
в тому числі:
району
району на 2011-2013 роки, затверджена
МБ – 10,0
рішенням районної ради від 25.02.2011
2013 рік
Всього – 40,652
Створення позитивного іміджу для залучення
4. Програма фінансування виставкових
заходів, заходів по підготовці та
в тому числі:
інвестицій в економіку району; налагодження
проведенню державних свят і певних
МБ – 40,652
партнерських відносин з підприємствами,
календарних дат у 2013 році
установами та організаціями району, іншими
регіонами України та іноземними державам;
підготовка та проведення державних свят і
певних календарних дат на належному
організаційному рівні
Енергозабезпечення та енергозбереження
2010-2015
Всього – 560,0
Ощадливе споживання паливно-енергетичних
5. Регіональна Програма підвищення

№
з/п

6.

Назва програми

Термін
реалізації,
(початок/
закінчення)

ефективності в Сумської області на
2010-2015 роки, затверджена рішенням
обласної ради від 15.10.2010

роки

Районна програма підвищення
енергоефективності в Кролевецькому
районі Сумської області на 2011-2015
роки, затверджена рішенням районної
ради від 20.04.2011

2011-2015
роки

Обсяги фінансування
передбачені програмою
на 2013 рік
(всього, а також окремо по
державному (ДБ), обласному
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.
в тому числі:
ДБ – 560,0
Всього – 5704,7
в тому числі:
ДБ - 145,1
МБ – 91,3
інші джерела – 5468,3

7.

Програма „Питна вода України” на
2006-2020 роки, затверджена рішенням
районної ради 25.01.2006

Житлово-комунальне господарство
2006-2020
Всього – 106,0
роки
в тому числі:
ДБ – 79,0
МБ – 27,0

8.

Програма
„Сільська
криниця”
на 2008-2015 роки, затверджена
рішенням районної ради від 18.07.2008

2008-2015
роки

9.

Районна програма реформування та
розвитку житлово-комунального
господарства на 2011-2014 роки,
затверджена рішенням районної ради
від 25.11.2011

2011-2014
роки

Всього – 46,4
в тому числі:
ОБ – 23,2
МБ –23,2

Всього – 11330,7
в тому числі:
ДБ – 6041,0
МБ – 692,7
інші джерела – 4590,0

Очікуваний результат
за підсумками 2013 року

ресурсів

Скорочення споживання паливно-енергетичних
ресурсів

Покращення забезпечення населення району
питною водою нормативної якості

Забезпечення
сільського
населення
Кролевецького району чистою питною водою
та збереження водоресурсних систем – шахтних
колодязів, як унікальних складових природного
середовища; покращення естетичного виду
криниць, як об’єктів благоустрою сільських
населених пунктів
Забезпечення реалізації державної політики
щодо регіонального розвитку у сфері житловокомунального
господарства
району;
поліпшення
якості
житлово-комунального
обслуговування
населення;
створення
прозорого
механізму
взаємодії
органів

№
з/п

Назва програми

10. Районна програма„Поводження з
твердими побутовими відходами в
Кролевецькому районі
на 2012-2016 роки”, затверджена
рішенням районної ради від 03.09.2012

11. Районна програма
освітлення населених пунктів
Кролевецького району на 2012-2015
роки, затверджена рішенням районної
ради від 29.02.2012
12. Районна цільова програма підтримки
індивідуального житлового будівництва
„Власний дім” на 2012-2015 роки,
Затверджена рішенням районної ради від
11.04.2012
13. Програма підтримки малого
підприємництва в Кролевецькому
районі на 2013-2014 роки

Термін
реалізації,
(початок/
закінчення)

2012-2016 роки

2012-2015
роки

2012-2015
роки

Обсяги фінансування
передбачені програмою
на 2013 рік
(всього, а також окремо по
державному (ДБ), обласному
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.

Всього – 395,0
в тому числі
МБ – 395,0

Всього – 586,9
в тому числі:
ОБ – 50,2
МБ – 520,7
інші джерела – 16,0
Всього – 450,0
в тому числі:
ОБ – 225,0
МБ – 225,0

Розвиток малого підприємництва
2013-2014
Всього – 112,0
роки
в тому числі:
Д.Б. - 12,0
М.Б. – 100,0

Очікуваний результат
за підсумками 2013 року

виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування, підприємств та громадськості,
спрямованого на вирішення проблемних питань
у сфері житлово-комунального господарства
Створення умов, що сприятимуть забезпеченню
повного збирання, перевезення, утилізації та
захоронення побутових відходів і обмеження їх
шкідливого впливу на навколишнє природне
середовище та здоров’я людини, а також
розширення і модернізація діючих потужностей
із збирання, перероблення та утилізації ТПВ,
створення ефективної системи управління у
сфері поводження з відходами.
Поліпшення благоустрою населених пунктів,
приведення електромереж зовнішнього
освітлення до норм та стандартів, забезпечення
якісних показників освітлювальних установок
та раціональне використання електроенергії
Покращення житлових умов населення,
особливо у сільській місцевості; поліпшення
демографічної ситуації та закріплення кадрів в
агропромисловому комплексі
Розвиток
виробничої
сфери
малого
підприємництва.
Збільшення
обсягів
виробництва продовольчих товарів місцевими
товаровиробниками.
Збільшення
кількості
суб’єктів малого підприємництва за рахунок

№
з/п

Назва програми

Термін
реалізації,
(початок/
закінчення)

Обсяги фінансування
передбачені програмою
на 2013 рік
(всього, а також окремо по
державному (ДБ), обласному
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.

Очікуваний результат
за підсумками 2013 року

виплати одноразової допомоги по безробіттю
для започаткування власної справи та надання
юридичної,
консультативної
і
освітньої
допомоги.
14. Програма „Репродуктивне здоров’я
нації до 2015 року”, затверджена
рішенням районної ради від 14.01.2008
15. Програма „Цукровий діабет”,
затверджена рішенням районної ради
від 20.04.2011
16. Районна програма забезпечення
профілактики ВІЛ – інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ –
інфікованих і хворих на СНІД на 20112013 роки, затверджена рішенням
районної ради від 20.04.2011
17. Районна програма боротьби з
онкологічними захворюваннями на
період до 2016 року, затверджена
рішенням районної ради від 10.06.2011
18. Районна комплексна програма по
навчанню молоді на базі вищих
медичних закладів України на 20102015 роки , затверджена рішенням
районної ради 21.09.2009

Охорона здоров’я населення
2008-2015
Всього – 150,2
роки
в тому числі:
МБ – 144,2
інші джерела – 6,0
2011-2013
Всього – 76,1
роки
в тому числі:
МБ -75,6
інші джерела – 0,5

Підвищення
показника
народжуваності,
зниження показника материнської та малюкової
смертності
Підвищення рівня компенсації цукрового
діабету у дорослих та дітей, зменшення
показника
ускладнень,
зумовлених
захворюваннями на цукровий діабет

2011-2013
роки

Всього – 43,236
в тому числі:
МБ - 43,236

Зниження на 10% рівня смертності серед
інфікованих та хворих

2011-2016
роки

Всього – 6,6
в тому числі:
МБ – 6,6

Зниження запущеності захворювань на рак та
смертність від злоякісних новоутворень

2010-2015
роки

Всього – 85,0
в тому числі:
МБ – 85,0

Підготовка медичних кадрів для лікувальнопрофілактичних закладів

№
з/п

Назва програми

Термін
реалізації,
(початок/
закінчення)

Обсяги фінансування
передбачені програмою
на 2013 рік
(всього, а також окремо по
державному (ДБ), обласному
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.

Очікуваний результат
за підсумками 2013 року

19. Туберулез
Демографічний розвиток, підтримка дітей та молоді, тендерна політика
2010-2017
Всього – 9,3
Забезпечення реалізації права дітей на
20. Районна цільова програма
реформування системи закладів для
роки
в тому числі:
виховання в сім’ях громадян та зменшення
дітей-сиріт та дітей позбавлених
МБ -9,3
кількості
дітей,
які
потребуватимуть
батьківського піклування на 2010-2017
влаштування
до
державних
закладів.
роки, затверджена рішенням районної
Збільшення кількості дітей, усиновлених
ради від 25.02.2010
громадянами України. Розширення переліку
надання соціальних послуг дітям та сім’ям.
Соціальна підтримка дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах. Розширення
поінформованості
населення
щодо
альтернативних форм сімейного виховання.
Надання можливості дітям реалізовувати свій
творчий потенціал.
2012-2016
Всього -33,1
Забезпечення
розвитку
та
доступності
21. Районна програма з реалізації
Конвенціїї ООН про права дитини на
в тому числі:
соціальних послуг для сімей з дітьми,
2012-2016 роки, затверджена рішення
МБ -33,1
удосконалення процесу реалізації бездоглядних
районної ради від 20.04.2012
та
безпритульних
дітей.
Забезпечення
випускників з числа дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування першим
робочим
місцем.
100%
охоплення
оздоровленням дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування
(осіб шкільного
віку). 100% охоплення соціальним супроводом
дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах.
Організація
роботи
щодо
забезпечення випускників шкіл-інтернатів, які
не мають житла, житлом із фондів соціального

№
з/п

Назва програми

22. Районна комплексна програма "Молодь
Кролевеччини" на 2011 - 2015 роки,
затверджена рішення районної ради
від 20.04.2011
23. Районна програма розвитку фізичної
культури та спорту в Кролевецькому
районі на 2012 – 2016 роки,
затверджена рішенням районної ради
від 16.11.2012

24. Районна програма розвитку позашкільної
освіти на період до 2014 року,
затверджена рішенням районної ради від
25.11.2011
25. Районна комплексна програма „Освіта
Кролевеччини у 2012-2015 роках”,
затверджена рішенням районної ради від

Термін
реалізації,
(початок/
закінчення)

Обсяги фінансування
передбачені програмою
на 2013 рік
(всього, а також окремо по
державному (ДБ), обласному
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.

2011-2015
роки

Всього – 31,2
в тому числі:
МБ – 31,2

2012 – 2016
роки

Всього – 1418,2
в тому числі:
МБ – 1137,8
інші джерела – 280,4

Сучасна та якісна освіта
2011-2014
Всього – 134,8
роки
в тому числі:
М.Б. – 134,8
2012-2015
роки

Всього – 1081,7
в тому числі:
ДБ – 380,0

Очікуваний результат
за підсумками 2013 року

призначення.
Підвищення рівня громадської активності та
патріотичної свідомості молоді, створення
морально – етичних засад для всебічного її
розвитку, підвищення рівня правової культури,
пропаганда здорового способу життя
Підвищення рівня залучення до змістовного
дозвілля та відпочинку населення, насамперед
молоді, із щорічним збільшенням на 1-2% рівня
охоплення населення руховою активністю в
районі до 30 хвилин щодня, залучення до 20%
дітей та молоді 6-23 років до занять у дитячоюнацьких спортивних школах, створення умов
для розвитку резервного спорту та ефективного
поповнення складу збірних команд району,
забезпечення участі талановитих спортсменів
району у обласних, всеукраїнських та
міжнародних
змаганнях
різного
рівня,
створення цивілізованих умов для соціальної
адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з
обмеженими фізичними можливостями
Вдосконалення позашкільної освіти шляхом
створення
умов
для
духовного,
інтелектуального, творчого та фізичного
розвитку дітей та учнівської молоді
Запровадження
у
навчальних
закладах
технологій, що забезпечують здоров’я учнів,
розроблення механізму стійкого інноваційного

№
з/п

Назва програми

Термін
реалізації,
(початок/
закінчення)

29.02.2012
26. Районна цільова програма „Дитячі меблі
Кролевеччини” на період до 2015 року,
затверджена рішенням сесії районної
ради від 29.02.2012
27. Програма розвитку туризму в
Кролевецькому районі на 2011-2015 роки,
затверджена рішенням районної ради
від 26.08.2011

Обсяги фінансування
передбачені програмою
на 2013 рік
(всього, а також окремо по
державному (ДБ), обласному
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.
ОБ – 130,0
МБ – 571,7

Всього – 151,02
в тому числі:
ОБ – 90,88
М.Б. – 60,14
Розвиток культури та туризму
2011 – 2015
Всього - 15,7
роки
в тому числі:
М.Б. – 15,7
2012-2015
роки

Інші
Всього – 14,22
в тому числі:
М.Б. – 13,72
інші джерела – 0,5

Очікуваний результат
за підсумками 2013 року

розвитку освіти, створення умов для переходу
до нового рівня освіти
Забезпечення дошкільних навчальних закладів
району сучасними та якісними дитячими
меблями, що відповідають віковим параметрам
дітей та гігієнічним вимогам
Популяризація туристичного продукту району,
збільшення притоку туристів; підвищення
якості екскурсійної діяльності, активізація
роботи туристичних об’єктів

28. Районна цільова програма „Соціальна
підтримка осіб з обмеженими фізичними
можливості на 2009-2015 роки”,
затверджена рішенням районної ради
від 18.09.2009

2009-2015
роки

Надання підтримки з обмеженими фізичними
можливостями

29. „Районна Програма соціальної підтримки
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи та інших
ядерних аварій, на 2012-2015 роки”
затверджена рішенням районної ради від
20.07.2012 р.
30. Програма фінансової підтримки
громадської організації „Кролевецька
районна організація Української спілки

2012-2015
роки

Всього – 105,46
в тому числі:
М.Б. – 40,46
інші джерела – 65,0

Надання
підтримки
громадянам,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

2012-2015
роки

Всього – 11,69
в тому числі:
М.Б. – 11,69

Забезпечення інформування членів спілки про
життя держави і краю

№
з/п

Назва програми

ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів)” на 2012 – 2015 роки,
затверджена рішенням районної ради від
29.02.2012
31. Районна програма впровадження камер
відеоспостереження в заклади торгівлі та
ресторанного господарства міста, де
реалізуються алкогольні напої та
тютюнові вироби на 2011 - 2015 роки,
затверджена рішенням районної ради
від 25.02.2011

32. Програма інвентаризації об’єктів і майна
спільної власності територіальних
громад сіл та міста Кролевецького
району, затверджена рішенням районної
ради від 10.06.2011
33. Програма правової освіти населення
Кролевецького району на 2011-2015
роки, затверджена рішенням районної
ради від 06.07.2011
34. Районна цільова соціальна Програма
розвитку цивільного захисту
Кролевецького району на 2011-2015
роки, затверджена рішенням районної
ради від 21.10.2011

Термін
реалізації,
(початок/
закінчення)

Обсяги фінансування
передбачені програмою
на 2013 рік
(всього, а також окремо по
державному (ДБ), обласному
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.

2011-2015
роки

Всього – 88,6
в тому числі:
М.Б. – 88,6

2012-2014
роки

Всього – 210,3
в тому числі:
М.Б. – 209,0
інші джерела – 1,3

2011-2015
роки
2011-2015
роки

Очікуваний результат
за підсумками 2013 року

Поява
камер
відеоспостереження.
в
громадських місцях, а саме на вулицях, у
закладах торгівлі та ресторанного господарства
міста. Значне посилення контролю за
недопущенням
продажу
неповнолітнім
алкогольних напоїв та тютюнових виробів у
закладах торгівлі та ресторанного господарства.
Забезпечення належної охорони громадського
порядку й безпеки громадян, профілактики,
попередження та розкриття злочинів вчинених
в умовах вулиці
Виготовлення технічних паспортів, актів на
землю

Всього – 6,5
в тому числі:
М.Б. – 6,5

Підвищення
загального
рівня
правової
культури та вдосконалення системи правової
освіти населення району

Всього – 958,6
в тому числі:
ДБ – 27,6
МБ – 815,0
інші джерела – 116,0

Створення територіальної підсистеми єдиної
державної
системи
цивільного
захисту
населення і територій; створення локальних
систем
виявлення
загрози
виникнення
надзвичайних
ситуацій
на
потенційно-

№
з/п

Назва програми

Термін
реалізації,
(початок/
закінчення)

Обсяги фінансування
передбачені програмою
на 2013 рік
(всього, а також окремо по
державному (ДБ), обласному
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.

35. Програма фінансової підтримки
громадської організації „Кролевецька
районна організація ветеранів України”
на 2012-2015 роки, затверджена
рішенням районної ради від 29.02.2012
36. Комплексна програма профілактики
правопорушень та боротьби зі
злочинністю на території Кролевецького
району на 2012-2015 роки. затверджена
рішенням районної ради від 11.04.2012

2012-2015
роки

Всього – 26,0
в тому числі:
МБ – 26,0

2012-2015
роки

-

37. Програма розвитку мережі поштового
зв’язку Українського державного
підприємства поштового зв’язку
„Укрпошта” в Кролевецькому районі на
2011-2015 роки, затверджена рішенням
районної ради від 28.12.2011

2011-2015 роки

Всього – 47,8
в тому числі:
інші джерела – 47,8

38. Програма економічного і соціального
розвитку Кролевецького району на 2012
рік та основні напрями розвитку на 20132014 роки

2013 рік

Фінансування
заходів
буде
проводитись за рахунок коштів
бюджетів усіх рівнів, шляхом
використання
позабюджетних
джерел та власних коштів

Очікуваний результат
за підсумками 2013 року

небезпечних об'єктах та системи оповіщення
населення в зонах можливого ураження та
персоналу таких об'єктів у разі виникнення
аварій та інше
Покращення
соціально-побутових,
економічних, психологічних умов життя
ветеранів, інших пенсіонерів; підвищення рівня
правового захисту пенсіонерів, різних видів
відпочинку
Стабілізація
криміногенної
ситуації
на
території
району,
створення
атмосфери
суспільної нетерпимості до злочинності;
підвищення
рівня
фахової
підготовки
посадових і службових осіб, що здійснюють
заходи
з
профілактики
правопорушень;
розроблення нових форм і методів профілактик
правопорушень та реалізація їх на практиці
Збереження мережі відділень поштового
зв’язку,
скорочення
плинності
кадрів,
підвищення та підняття на значно якісний
рівень наданого спектру поштових послуг,
підвищення
рентабельності
відділень
поштового зв’язку, створення належних умов
праці для працівників поштового звязку
Формування
конкурентоспроможного,
комфортного для життя району середовища,
забезпечення
економічної
стабільності,
розв’язання
першочергових
соціальних
проблем, пов’язаних з підвищенням рівня

№
з/п

Назва програми

39. Програма економічного і соціального
розвитку Кролевецького району на 2013
рік

Термін
реалізації,
(початок/
закінчення)

2013 рік

Обсяги фінансування
передбачені програмою
на 2013 рік
Очікуваний результат
(всього, а також окремо по
за підсумками 2013 року
державному (ДБ), обласному
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.
підприємств, організацій та життя населення та забезпечення дотримання
підприємців району
гарантованих державою соціальних стандартів
для кожного мешканця, проведення активної
промислової політики, сприяння ефективному
функціонуванню агропромислового комплексу,
підтримка підприємництва, стале наповнення
бюджетів усіх рівнів
Фінансування
заходів
буде Формування
конкурентоспроможного,
проводитись за рахунок коштів комфортного для життя району середовища,
бюджетів усіх рівнів, шляхом забезпечення
економічної
стабільності,
використання
позабюджетних розв’язання
першочергових
соціальних
джерел та власних коштів проблем, пов’язаних з підвищенням рівня
підприємств, організацій та життя населення та забезпечення дотримання
підприємців району
гарантованих державою соціальних стандартів
для кожного мешканця, проведення активної
промислової політики, сприяння ефективному
функціонуванню агропромислового комплексу,
підтримка підприємництва, стале наповнення
бюджетів усіх рівнів

