Додаток 3
Перелік обласних, районних цільових програм по галузях, фінансування
яких у 2018 році здійснюватиметься за рахунок коштів обласного, районного бюджетів

№
з/п

1

2

3

4

Обсяги фінансування
передбачені програмою
Термін
на 2018 рік
реалізації,
Очікуваний результат
(всього, а також окремо по
Назва програми
(початок/
за підсумками 2018 року
державному (ДБ), обласному
закінчення)
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.
Ефективне функціонування агропромислового комплексу
Програма розвитку сільських територій
2012-2020
Не передбачено
Підвищення рівня ефективності зайнятості
Сумської області на період до 2020 року,
роки
сільського населення
затверджена рішенням обласної ради від
30.03.2012
Програма розвитку агропромислового
2018-2020
Всього – 194082,0
Підвищення
конкурентоздатності
комплексу та сільських територій
роки
в тому числі:
агропромислового комплексу та розвитку
Кролевецького району на період до 2020
інші джерела – 194082,0
сільських територій на сталій основі відповідно
року, затверджена рішенням районної
до стандартів Європейського союзу і
ради від 22.12.2017
міжнародних стандартів, залученню інвестицій
у галузь, поліпшенню якості життя й
економічного
благополуччя
людей,
які
проживають у сільській місцевості
Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості Кролевеччини
Програма приватизації майна спільної
2017-2018
Всього – 8,0
Надходження коштів в бюджет розвитку
власності сіл та міста Кролевецького
роки
в тому числі:
району
району на 2017-2018 роки, затверджена
МБ – 8,0
23.12.2016
Програма фінансування виставкових
2017-2018
Всього – 41,700
Створення позитивного іміджу для залучення
заходів, заходів по підготовці та
роки
в тому числі:
інвестицій в економіку району; налагодження
проведення державних свят і певних
МБ – 41,700
партнерських відносин з підприємствами,
календарних дат у 2017-2018 роках,
установами та організаціями району, іншими
затверджена рішенням районної ради
регіонами України та іноземними державами;
23.12.2016
підготовка та проведення державних свят і
певних календарних дат на належному

№
з/п

Назва програми

Термін
реалізації,
(початок/
закінчення)

Обсяги фінансування
передбачені програмою
на 2018 рік
(всього, а також окремо по
державному (ДБ), обласному
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.

Очікуваний результат
за підсумками 2018 року

організаційному рівні

5

Регіональна Програма модернізації
систем теплопостачання Сумської
області на період 2016-2020 роки,
затверджена рішенням обласної ради
від 10.08.2016

6

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

7

Районна цільова програма з розроблення
схеми планування території
Кролевецького району на 2016- 2020
роки, затверджена рішенням районної
ради від 15.07.2016

Енергозабезпечення та енергозбереження
2016-2020
Всього – 5207,7
роки
в тому числі:
ДБ – 4686,9
МБ – 520,8
Житлово-комунальне господарство
2006-2020
Всього – 117,5
роки
в тому числі:
ДБ –88,5
МБ – 29,0
2016-2020
роки

Всього – 103,0
в тому числі:
МБ – 103,0

Ощадливе споживання паливно-енергетичних
ресурсів

Покращення забезпечення населення району
питною водою нормативної якості

Розроблення
та
затвердження
схеми
планування
території
району
стане
стратегічним
базовим
документом
для
оновлення всієї містобудівної документації
місцевого рівня: схем планування територій
міської та сільських рад, генеральних планів
населених
пунктів,
зон
тривалого
й
короткочасного відпочинку, схем і проектів
розвитку
транскордонних
регіонів,
регіональних правил забудови, проектів
проходження
міжнародних
транспортних
коридорів, а також схем захисту територій і
населених пунктів від небезпечних геологічних
і гідрогеологічних процесів. Отримання
повного комплекту вихідних даних на
розроблення схеми планування території

№
з/п

Назва програми

8

Районна цільова програма підтримки
індивідуального житлового будівництва
«Власний дім» на 2017-2018 роки,
затверджена рішенням районної ради
від 30.06.2017

9

Програма розвитку малого та
середнього підприємництва у
Кролевецькому районі на 2017-2018
роки, затверджена рішенням районної
ради від 23.12.2016

10

11

Районна комплексна програма по
навчанню молоді на базі вищих
медичних закладів України на 20102018 роки , затверджена рішенням
районної ради 21.09.2009
Програма забезпечення лікарів
Кролевецького району службовим
житлом на 2012-2015 роки,
затверджена рішенням районної ради
від 20.07.2012

Термін
реалізації,
(початок/
закінчення)

2017-2018
роки

Обсяги фінансування
передбачені програмою
на 2018 рік
(всього, а також окремо по
державному (ДБ), обласному
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.
Всього – 200,0
в тому числі:
ДБ – 40,0
ОБ – 10,0
МБ – 150,0

Розвиток малого підприємництва
2017-2018
Всього – 202,5
роки
в тому числі:
(продовжена
М.Б. – 202,5
до 2020 року)

Охорона здоров’я населення
2010-2018
Всього – 6,7
роки
в тому числі:
МБ – 6,7

2012-2015
роки
продовжена до
2018 року

Всього – 240,0
в тому числі:
МБ – 240,0

Очікуваний результат
за підсумками 2018 року

району.
Підвищення рівня привабливості проживання,
стандартів життя в сільській місцевості,
збільшення обсягів індивідуального житлового
будівництва,
поліпшення
інженерного
забезпечення та благоустрою житла в сільській
місцевості
Розвиток
виробничої
сфери
малого
підприємництва.
Збільшення
обсягів
виробництва продовольчих товарів місцевими
товаровиробниками. Збільшення кількості
суб’єктів малого підприємництва за рахунок
виплати одноразової допомоги по безробіттю
для започаткування власної справи та надання
юридичної, консультативної і освітньої
допомоги
Підготовка медичних кадрів для лікувальнопрофілактичних закладів

Забезпечення житлом лікарів. Забезпечення
закладів
охорони
здоров’я
району
спеціалістами відповідного фаху (розв’язання
кадрової проблеми ЦРЛ). Забезпечення
мешканців району якісними медичними
послугами. Створення фонду службового
житла ЦРЛ.

№
з/п

12

13

Назва програми

Районна цільова соціальна програма
протидії ВІЛ - інфекції СНІДу на
період 2016-2018 роки, затверджена
рішенням районної ради від 11.11.2016
Районна комплексна програма «Освіта
Кролевеччини у 2017-2018 роках»,
затверджена рішенням районної ради
від 23.12.2016

14

Програма збереження та розвитку
елемента нематеріальної культурної
спадщини
«кролевецьке
переборне
ткацтво» на період 2018 - 2020 років

15

Районна цільова комплексна програма
„Молодь Кролевеччини” на 2016-2020
роки, затверджена рішенням районної
ради від 15.07.2016

16

Програма розвитку фізичної культури
та спорту в Кролевецькому районі на
період до 2020 року, затверджена
рішенням сесії районної ради від

Термін
реалізації,
(початок/
закінчення)
2016-2018
роки

Обсяги фінансування
передбачені програмою
на 2018 рік
(всього, а також окремо по
державному (ДБ), обласному
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.
Всього – 51,2
в тому числі:
МБ – 51,2

Сучасна та якісна освіта
2017-2018
Всього – 3668,2
роки
в тому числі:
МБ – 3668,2
Розвиток культури та туризму
2018-2020
Всього – 64,4
роки
в тому числі:
МБ – 64,4
Підтримка дітей та молоді
2016-2020
Всього – 152,7
роки
в тому числі:
МБ – 112,7
інші джерела – 40,0

2017 – 2020
роки

Всього – 4287,8
в тому числі:
МБ – 4217,8
інші джерела – 70,0

Очікуваний результат
за підсумками 2018 року

Зниження рівня захворюваності і смертності
від ВІЛ - інфекції СНІДу, надання якісних і
доступних послуг, догляд і підтримка людей,
які живуть з ВІЛ
Запровадження
у
навчальних
закладах
технологій, що забезпечують здоровья учнів,
розроблення механізму стійкого інноваційного
розвитку освіти, створення умов для переходу
до нового рівня освіти
Відродження діяльності традиційних народних
художніх промислів Кролевеччини – ручне
перебірне ткацтво, які нині знаходяться під
загрозою занепаду
Збільшення кількість молоді, залученої як до
розробки та організації, так і до участі у
заходах та проектах, спрямованих на
національно-патріотичне
виховання
та
підвищення рівня громадянської свідомості
молоді шляхом налагодження системної
освітньої, виховної, інформаційної роботи за
участю установ, які працюють з молоддю,
інститутів
громадянського
суспільства,
молодіжних працівників, волонтерів.
Залучення широких верств населення до
масового спорту, популяризації здорового
способу життя та фізичної реабілітації.
Забезпечення
максимальної
реалізації

№
з/п

Назва програми

Термін
реалізації,
(початок/
закінчення)

Обсяги фінансування
передбачені програмою
на 2018 рік
(всього, а також окремо по
державному (ДБ), обласному
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.

23.12.2016

17

Районна програма з реалізації
Конвенції ООН про права дитини на
2018-2020 роки, затверджена рішенням
районної ради від 22.12.2017

18 Програма соціального захисту населення
на
2017-2021
роки,
затверджена
рішенням районної ради від 23.12.2016
19 Програма інвентаризації об’єктів і майна

2018-2020
роки

Всього – 10,0
в тому числі:
МБ – 10,0

Соціальне забезпечення
2017-2021
Всього – 849,2
роки
в тому числі:
ОБ – 512,0
МБ – 337,2
Інші
2012-2016
Не передбачено

Очікуваний результат
за підсумками 2018 року

здібностей обдарованої молоді у дитячоюнацькому, резервному спорті, спорті вищих
досягнень та виховання її в дусі олімпізму.
Забезпечення розвитку соціальних послуг для
сімей з дітьми;
удосконалення
процесу
реабілітації
бездоглядних дітей та їх сімей;
забезпечення пріоритетності прав дитини на
сімейне виховання, розвиток сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (усиновлення, опіка
та піклування, створення дитячих будинків
сімейного типу, прийомних сімей);
покращення умов для адаптації молоді з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, до самостійного життя та їх
доступу до різних видів соціальних послуг;
підвищення ефективності соціальної роботи з
сім’ями або особами, які опинилися в складних
життєвих обставинах;
зменшення кількості дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
влаштованих до державних закладів.
Забезпечення реалізації
зайнятості населення

державної

політики

Виготовлення технічних паспортів, актів на

№
з/п

Назва програми

спільної власності територіальних
громад сіл та міста Кролевецького
району, затверджена рішенням районної
ради від 10.06.2011
20 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 2018 рік
(всього, а також окремо по
державному (ДБ), обласному
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.

роки
(продовжена)

Очікуваний результат
за підсумками 2018 року

землю

2011-2016
роки
(продовжена
до 2020)

Всього – 1820,0
в тому числі:
ДБ – 37,0
МБ – 1779,5
інші джерела – 3,5

21 Комплексна програма охорони
2003-2015
навколишнього природного середовища
роки
Кролевецького району Сумської області (продовжена )
до 2015 року, затверджена рішенням
районної ради від 14.04.2003
22 Програма по виявленню, локалізації та
2017-2022
ліквідації амброзії полинолистої в
роки
Кролевецькому районі на 2017-2022
роки, затверджена рішенням районної
ради від 19.05.2017
23 Комплексна районна програма
2016-2020
«Правопорядок на 2016-2020 роки»,
роки
затверджена рішенням районної ради від
20.05.2016
24 Програма забезпечення депутатської
2016-2018
діяльності Кролевецької районної ради
роки
на 2016-2018 роки, затверджена

Всього – 2406,5
в тому числі:
ОБ – 2089,35
МБ – 317,15

Створення територіальної підсистеми єдиної
державної
системи
цивільного
захисту
населення і територій; створення локальних
систем
виявлення
загрози
виникнення
надзвичайних
ситуацій
на
потенційнонебезпечних об'єктах та системи оповіщення
населення в зонах можливого ураження та
персоналу таких об'єктів у разі виникнення
аварій та інше
Поліпшення технічного стану та благоустрою
водойм району. Відновлення і підтримання
сприятливого гідрологічного режиму річок
району

Всього – 4,9
в тому числі:
МБ – 4,9

Збереження природної родючості ґрунтів та
екології
сільськогосподарських
земель.
Забезпечення раціонального використання
земель.

Не передбачено

Посилення захисту держави, державного
суверенітету, територіальної цілісності, інших
життєво важливих національних інтересів
держави
Забезпечення виконання депутатами районної
ради своїх повноважень, а також сприяння
активізації їх роботив раді та її органами

Всього – 16,8
в тому числі:
МБ – 16,8

№
з/п

Назва програми

рішенням районної ради від 20.05.2016
25 Програма фінансової підтримки
громадської організації «Кролевецька
районна організація ветеранів України”
на 2016 - 2019 роки

26 Програма фінансової підтримки
громадської організації «Кролевецька
районна організація Української спілки
ветеранів Авганістану (воїнівінтернаціоналістів)» на 2016-2018 роки,
затверджена рішенням районної ради від
16.03.2016

Термін
реалізації,
(початок/
закінчення)

Обсяги фінансування
передбачені програмою
на 2018 рік
(всього, а також окремо по
державному (ДБ), обласному
(ОБ), місцевих (МБ) бюджетах
та інших джерелах),тис.грн.

2016-2019
роки

Всього – 50,0
в тому числі:
МБ – 50,0

2016-2018
роки

Всього – 17,7
в тому числі:
МБ – 17,7

Очікуваний результат
за підсумками 2018 року

Посилення уваги до потреб пенсіонерів, людей
літнього віку, до проблем забезпечення
належного соціального захисту даної категорії
громадян;
забезпечення тісної співпраці органів влади,
місцевого самоврядування, громадськості у
діяльності по покращанню якості життя цієї
категорії громадян;
залучення людей старшого покоління до
виховання молоді.
Залучення
воїнів-інтернаціоналістів
до
виховання молоді та підростаючого покоління;
забезпечення тісної співпрацю органів влади,
місцевого самоврядування, громадськості у
діяльності по покращанню якості життя цієї
категорії громадян; покращення соціальнопобутових, економічних, психологічних умов
життя сімей загиблих воїнів та ветеранів
учасників бойових дій, інвалідів війни;
підвищення рівня правового захисту учасників
бойових дій, інвалідів війни та сімей загіблих
воїнів

