Додаток 1

Заходи щодо реалізації програми економічного і соціального розвитку Кролевецького району на 2018 рік
1
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3

4

№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний
виконавець

5
6
7
8
Джерела та обсяги фінансування,
тис. гривень
Державни Обласний Місцевий
Інші
й бюджет бюджет
бюджет джерела

9
Очікувані результати
виконання заходу

Напрям 1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури
1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості Кролевеччини
Завдання 1. Залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-економічного розвитку району
1. Сприяння залученню
Протягом Відділ економічного розвитку і
Поліпшення базової місцевої
міжнародної технічної
2018 року торгівлі, відділ
інфраструктури
допомоги
містобудування, архітектури
та житлово-комунального
господарства Кролевецької
районної державної
адміністрації
Всього по завданню 1
Завдання 2. Формування портфелю інвестиційних пропозицій регіону
1. Оновлення та оприлюднення Протягом Відділ економічного розвитку і
Формування оновленої бази з
бази вільних земельних
2018 року торгівлі Кролевецької
метою здійснення
ділянок, виробничих
районної державної
інвестиційних проектів
приміщень для реалізації
адміністрації, відділ
інвестиційних проектів
Держгеокадастру, міська та
сільські ради
2. Формування переліку
Протягом Відділ економічного розвитку і
Отримання державної
об’єктів, будівництво та
підтримки для реалізації
2018 року торгівлі, відділ
реконструкція яких буде
містобудування, архітектури
регіональних інвестиційних
здійснюватись за рахунок
та житлово-комунального
проектів
коштів державного бюджету
господарства Кролевецької
районної державної
адміністрації
3. Формування переліку
Протягом Відділ економічного розвитку і
Поліпшення базової місцевої
об’єктів, будівництво,
інфраструктури в наступних
2018 року торгівлі, відділ
реконструкція та капітальний
містобудування, архітектури
сферах: енергозбереження та
ремонт яких буде
та житлово-комунального
енергозберігаючі технології,
здійснюватись за рахунок
господарства Кролевецької
водопостачання, освіта,
коштів бюджету розвитку
районної державної
охорона здоров'я, охорона
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2
районного та обласного
бюджетів

3

4
адміністрації
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6

7

8

9
навколишнього середовища та
інше

Всього по завданню 2
Завдання 3. Здійснення заходів з метою підвищення інвестиційного іміджу району
1. Залучення до участі у
Протягом Відділ економічного розвитку і
Залучення потенційних
районних, сприяння участі у 2018 року торгівлі Кролевецької
інвесторів до реалізації
обласних, всеукраїнських
районної державної
регіональних інвестиційних
виставкових та ярмаркових
адміністрації
проектів
заходах.
2. Участь у формуванні
Протягом Відділ економічного розвитку і
Проходження дозвільних та
привабливого інвестиційного 2018 року торгівлі Кролевецької
погоджувальних процедур у
іміджу Кролевецького
районної державної
максимально стислий термін
району та поліпшенні умов
адміністрації
відповідно до чинного
діяльності інвесторів.
законодавства
Всього по завданню 3
Всього по пріоритету
1.2. Промисловість, інноваційний розвиток
Завдання 1. Реконструкція, модернізація виробництва, введення нових промислових потужностей, збільшення випуску конкурентноспроможної продукції. Підготовка висококваліфікованих робітничих кадрів для промислових підприємств
1. Модернізація та
Протягом Філія
ПАТ
«Державна
12038,0 Зростання обсягу реалізованої
реконструкція виробничих
2018 року продовольчо-зернова
промислової продукції на
потужностей, придбання
корпорація
України»
13,2%, створення 8 робочих
технологічного обладнання
«Кролевецький
комбінат
місць.
філією ПАТ «Державна
хлібопродуктів»
продовольчо-зернова
корпорація України»
«Кролевецький комбінат
хлібопродуктів»
2. Облаштування приймально- Протягом ТОВ «Кролевецький завод
Зростання обсягу реалізованої
відправного майданчика
2018 року силікатної цегли»
промислової продукції на
привізного вугілля
19,2%, створення 36 робочих
(вугільний склад)
місць.
ТОВ «Кролевецький завод
силікатної цегли»
3. Проведення оновлення
Протягом Промислові
підприємства
746,8
Зростання обсягу реалізованої
основних фондів
2018 року району
промислової продукції на
6,6%
4. Забезпечення потреб
Протягом Кролевецький районний центр
Визначення потреб

1

2
промислового комплексу
району у
висококваліфікованих
робітничих кадрах

3
4
2018року зайнятості,
промислові
підприємства району

5

6

7

8

Всього по завданню 1
Завдання 2. Формування внутрішнього споживчого ринку за рахунок місцевих товаровиробників
1. Формування та розміщення
Протягом Відділ економічного розвитку і
на офіційному сайті
2018 року торгівлі Кролевецької
Кролевецької районної
районної державної
державної адміністрації
адміністрації, промислові
реєстру товаровиробників
підприємства
району
Всього по завданню 2
-

12784,8

Всього по пріоритету 1.2
1.3. Агропромисловий комплекс
Завдання 1. Сприяння розвитку інфраструктури аграрного ринку.
1. Будівництво елеватора на
Протягом ТОВ «Кролевецький
185 тис.тонн
2018 року комбікормовий завод»

12784,8

-

-

9
промислових підприємств у
кадрах за спеціальностями,
забезпечення випускників
вищих навчальних закладів,
професійно-технічних училищ
першим робочим місцем
Підтримка
місцевих
товаровиробників,
розширення ринків збуту

153000,0 Досушка та доробка зерна

2.

Будівництво п’яти
автогаражів

Протягом
2018-2019
років

ТОВ «Кролевецький
комбікормовий завод»

10800,0

Зберігання техніки

3.

Будівництво ремонтної
майстерні

Протягом
2018-2019
років

ТОВ «Кролевецький
комбікормовий завод»

2500,0

Належні умови праці для
працівників

4.

Будівництво ангару для
техніки

Протягом
2018 року

ПП «Камінське»

1600,0

Зберігання техніки

5.

Будівництво двох ємкостей
для зберігання зерна

Протягом
2018 року

ПП «Агроспаське»

5000,0

Збільшення обсягів зберігання
зерна

6.

Будівництво молокопроводу Протягом
2018 року

ПП «Агроспаське»

1200,0

Підвищення якості молока

1
7.

2
Реконструкція
молокопроводу

3
Протягом
2018 року

4
Ф/г «Хоменко В.І.»

5

6

Всього по завданню 1
Завдання 2. Підвищення розміру орендної плати за користування земельними паями
1
Проведення результативної Протягом Відділ агропромислового
роботи щодо укладення
2018 року розвитку Кролевецької
додаткових угод до діючих
районної державної
договорів оренди з
адміністрації
власниками земельних паїв
на зміну орендної плати у
розмірі не менше 7%
вартості землі та здійснення
щомісячного моніторингу
виконання угод
Всього по завданню 2
Завдання 3. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання АПК району
1
Оновлення машиноПротягом Відділ агропромислового
тракторного парку
2018 року розвитку Кролевецької
сільськогосподарських
районної державної
підприємств :придбання
адміністрації, керівники
нової сільськогосподарської
сільськогосподарських
техніки
підприємств
2. Проведення семінарів,
Протягом Відділ агропромислового
нарад,консультацій,
2018 року розвитку Кролевецької
розповсюдження методичної
районної державної
літератури щодо розвитку
адміністрації
мережі підприємств
аграрного ринку, надання
рекомендацій стосовно
підготовки бізнес-планів,
налагодження
бухгалтерського обліку
3. Ефективне функціонування Протягом Відділ агропромислового
обслуговуючих
2018 року розвитку Кролевецької
сільськогосподарських
районної державної
кооперативів
адміністрації

7

8
1000,0

9
Підвищення якості молока

175100,0
Створення сприятливих умов
для подальшого розвитку
сільських територій,
покращення рівня життя на
селі

18982,0

Покращення матеріальнотехнічного стану техніки,
зростання продуктивності
праці.
Здешевлення вартості
сільськогосподарської
продукції та продовольчих
товарів, оптимізація товарних
потоків від виробника до
споживача.

Нарощування поголів’я корів
у господарствах населення,
збільшення обсягів
виробництва молока та
підвищення рівня добробуту

1
4.

5.

2
Надання методичної
допомоги керівникам та
спеціалістам
сільгосппідприємств з
питань організації оплати
праці та проведення
щомісячного моніторингу
рівня середньомісячної
заробітної плати працівників
Проведення зборів трудових
колективів
сільгосппідприємств по
укладанню колективних
договорів та затвердження
положення про оплату праці
відповідно до вимог
Генеральної галузевої та
регіональної угоди

3

4

Протягом
2018року

Відділ агропромислового
розвитку Кролевецької
районної державної
адміністрації

Протягом
2018 року

Відділ агропромислового
розвитку Кролевецької
районної державної
адміністрації
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7

8

9
жителів сільської місцевості.
Підвищення рівня добробуту
жителів сільської місцевості

Підвищення рівня добробуту
жителів сільської місцевості

Всього по завданню 3
18982,0
Всього по пріоритету 1.3.
194082,0
1.4. Транспорт та транспортна інфраструктура
Завдання 1. Забезпечення належної якості обслуговування пасажирів
1. Проведення перевірок
Протягом Управління соціального
Безпека пасажирів,
дотримання перевізниками 2018 року захисту населення, відділ
покращення якості
умов договору на право
економічного розвитку і
обслуговування
перевезення пасажирів на
торгівлі Кролевецької
приміських автобусних
районної державної
маршрутах, що не виходять
адміністрації
за межі Кролевецького
району
2. Встановлення дорожніх
Протягом Міська рада
Підвищення якості
знаків, облаштування
обслуговування населення
2018 року
автобусних зупинок та
організація безпеки руху на
міських вулицях
Всього по завданню 1
Завдання 2. Забезпечення надання послуг поштового зв’язку належної якості, збереження мережі відділень поштового зв’язку

1

2
3
4
5
6
7
8
9
1.Забезпечення збереження
Протягом Сумська дирекція УДППЗ
Покращення якості
доступності послуг
2018 року "Укрпошта"
обслуговування сільського
поштового зв’язку для
населення, збереження
сільського населення шляхом
існуючих об’єктів поштового
упровадження пересувних
зв’язку
відділень поштового зв’язку
та збереження оптимальної
кількості відділень
Всього по завданню 2
Завдання 3. Реконструкція та ремонт автодоріг та мостів районного і сільського значення. Проведення капітального і поточного ремонтів
доріг
1. Капітальний ремонт
Протягом Служба автомобільних доріг в 1400,0
Покращення інфраструктури
дорожнього покриття по вул. 2018 року Сумській області, Алтинівська
району та умов проживання
Чайківка в с. Алтинівка
сільська рада, управління
населення
Кролевецького району
інфраструктури Сумської ОДА
Сумської області
2. Капітальний ремонт
Протягом Служба автомобільних доріг в 1400,0
Покращення інфраструктури
автомобільної дороги С
району та умов проживання
2018 року Сумській області, Гречкинська
190718 Гречкине-Дідівщина
сільська рада, управління
населення
на території Гречкинської
інфраструктури Сумської ОДА
сільської ради
Кролевецького району
Сумської області
3. Капітальний ремонт
Протягом Служба автомобільних доріг в 1000,0
Покращення інфраструктури
автомобільної дороги О
району та умов проживання
2018 року Сумській області,
190707 КролевецьДобротівська сільська рада,
населення
Добротове-Терехове на
управління інфраструктури
території Добротівської
Сумської ОДА
сільської ради
Кролевецького району
Сумської області
4. Капітальний ремонт
Протягом Служба автомобільних доріг в 1400,0
Покращення інфраструктури
автомобільної дороги
району та умов проживання
2018 року Сумській області, Обтівська
загального користування
сільська рада, управління
населення
місцевого значення О 190704
інфраструктури Сумської ОДА
Погорілівка-Реутинці
5. Поточний ремонт
Протягом Служба автомобільних доріг в
800,0
Покращення інфраструктури
автомобільної дороги
Сумській області, Майорівська
району та умов проживання

1

3
2018 року

4
сільська рада, управління
інфраструктури Сумської ОДА

5

Протягом
2018 року

Реутинська сільська рада,
Служба автомобільних доріг в
Сумській області, управління
інфраструктури Сумської ОДА

700,0

Покращення інфраструктури
району та умов проживання
населення

Протягом
2018 року

Служба автомобільних доріг в
Сумській області, Реутинська
сільська рада, управління
інфраструктури Сумської ОДА

1400,0

Покращення інфраструктури
району та умов проживання
населення

Протягом
2018 року

Спаська сільська рада, Служба
автомобільних доріг в
Сумській області, управління
інфраструктури Сумської ОДА

1400,0

Покращення інфраструктури
району та умов проживання
населення

Протягом
2018 року

Яровська сільська рада,
Служба автомобільних доріг в
Сумській області, управління
інфраструктури Сумської ОДА

10. Поточний середній ремонт
автомобільної дороги
місцевого значення
Кролевець-Локня-Ярове

Протягом
2018 року

Локнянська сільська рада,
Служба автомобільних доріг в
Сумській області, управління
інфраструктури Сумської ОДА

11. Поточний середній ремонт
автомобільної дороги
державного значення

Протягом
2018 року

Служба автомобільних доріг в
Сумській області, управління

6.

7.

8.

9.

2
загального користування
місцевого значення С 190709
Терехове- Кіпті – Глухів –
Бачівськ у межах
Майорівської сільської ради
Кролевецького району
Сумської області
Капітальний ремонт
дорожнього покриття по
вулиці Романова в с.
Реутинці Кролевецького
району Сумської області
Капітальний ремонт
автомобільної дороги
загального користування
місцевого значення Т 2503
Вільне -Кролевець на
території с. Реутинці
Кролевецького району
Сумської області
Капітальний ремонт
дорожнього покриття по
вулиці Невечерівка в межах
села Спаське Кролевецького
району Сумської області
Поточний ямковий ремонт
автомобільної дороги С
190717, під’їзд до с.Ярове

6

7

8

9
населення

2500,0

1

12.

13.

14.

15.

16.

2
загального користування
Р-60 Кролевець-КонотопРомни-Пирятин (20,6 км)
Поточний середній ремонт
автомобільної дороги
державного значення
загального користування
Т-19-11 Мутин-Путівль
(19,3 км)
Поточний середній ремонт
автомобільної дороги
державного значення
загального користування а/д
Т-25-03 Вільне-Кролевець
Поточний середній ремонт
автомобільної дороги
загального користування О
190706 Об’їзд м.Кролевця,
Сумської області
Поточний середній ремонт
автомобільної дороги О
190702 Дубовичі-Воргол,
4 км
Під’їзд від а/д ШосткаКролевець С 190721 до с.
Грузьке (1,4 км)

17. Поточний середній ремонт
автомобільної дороги
О 190705 КролевецьЧервона Гірка-Бистрик
18. Поточний середній ремонт
автомобільної дороги С
190712 Заболотове-Божок
М 02
19. Поточний середній ремонт
автомобільної дороги С

3

4
інфраструктури Сумської ОДА

5

Протягом
2018 року

Служба автомобільних доріг в
Сумській області, управління
інфраструктури Сумської ОДА

3000,0

Протягом
2018 року

Служба автомобільних доріг в
Сумській області, управління
інфраструктури Сумської ОДА

2500,0

Протягом
2018 року

Служба автомобільних доріг в 19752,702
Сумській області, управління
інфраструктури Сумської ОДА

Протягом
2018 року

Служба автомобільних доріг в
Сумській області, управління
інфраструктури Сумської ОДА

Протягом
2018 року

Служба автомобільних доріг в
Сумській області, управління
інфраструктури Сумської ОДА

Протягом
2018 року

Служба автомобільних доріг в
Сумській області, управління
інфраструктури Сумської ОДА

Протягом
2018 року

Служба автомобільних доріг в
Сумській області, управління
інфраструктури Сумської ОДА

Протягом

Служба автомобільних доріг в
Сумській області, управління

6

7

8

9

1

2
3
190701 Білогриве-Хрещатик 2018 року

20. Капітальний ремонт
тротуару Т 25-03 ВільнеКролевець

Протягом
2018 року

4
інфраструктури Сумської ОДА

5

6

7

3.

4.

5.

6.

Облаштування шахтних
колодязів у сільській
місцевості
Реконструкція самостічного
колектору по вул.Лесі
Українки в м.Кролевець
Капітальний ремонт
водорозподільчого вузла
свердловини з влаштуванням
(будівництво) місцевого
водопроводу в с. Майорівка
Кролевецького району
Сумської області
Капітальний ремонт
водогону по вул.
Центральній в с. Гречкине
Кролевецького району
Сумської області
Реконструкція
водопровідних мереж
с.Зазірки

9

Міська рада
Всього по завданню 3

37252,702

200,0

Всього по пріоритету 1. 4:

37252,702

200,0

1.5. Житлово-комунальне господарство та житлова політика
Завдання 1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг
1. Тампонаж 5 артезіанських
Протягом Виконкоми міської та
100,0
свердловин
сільських
рад
2018 року
2.

8

Протягом Виконкоми сільських рад
2018 року
Протягом Міська рада
2018 року

18,0

Покращення якості води
Покращення якості води

2000,0

Протягом
2018 року

Майорівська сільська рада

62,1

Покращення якості води

Протягом
2018 року

Гречкінська сільська рада

170,0

Покращення якості води

Протягом
2018 року

Зазірківська сільська рада

Всього по завданню 1
Завдання 2. Підвищення рівня благоустрою населених пунктів району.
1. Проведення весняної толоки квітень – Міська та сільські ради,

200,0

2232,1

318,0
Покращення соціально-

1

2
Озеленення населених
пунктів. Заходи з
благоустрою парків, скверів
2. Освітлення населених
пунктів Кролевецького
району
3. Реконструкція мережі
вуличного освітлення з
встановленням систем
автономного вуличного
освітлення с.Буйвалове
Кролевецького району
4. Реконструкція мережі
вуличного освітлення з
встановленням систем
автономного вуличного
освітлення с.Білогриве
Кролевецького району
5. Реконструкція мережі
вуличного освітлення з
встановленням систем
автономного вуличного
освітлення с.Локня
Кролевецького району

3
травень населення
2018 року
Протягом
2018 року

4

5

Виконкоми міської та
сільських рад

Протягом Відділ містобудування,
2018 року архітектури та житловокомунального господарства
Кролевецької районної
державної адміністрації,
Буйвалівська сільська рада
Протягом Відділ містобудування,
2018 року архітектури та житловокомунального господарства
Кролевецької районної
державної адміністрації,
Білогривська сільська рада
Протягом Відділ містобудування,
2018 року архітектури та житловокомунального господарства
Кролевецької районної
державної адміністрації,
Локнянсьа сільська рада
Всього по завданню 2
Завдання 3. Поліпшення житлових умов населенню району
1. Будівництво житла за
Протягом Відділ містобудування,
рахунок коштів забудовників 2018 року архітектури та житловота введення житлової площі
комунального господарства
1400 м. кв.
Кролевецької районної
державної адміністрації
2. Капітальний ремонт даху 16- Протягом Буйвалівська сільська рада
квартирного житлового
2018 року
будинку по вул. Садова,4
с.Буйвалове
Всього по завданню 3
Завдання 4. Планування території Кролевецького району

6

7

8

455,9

16,8

531,872

59,1

531,232

59,0

531,872

59,1

1594,976

633,1

9
побутових умов населення
Кролевецького району
Покращення соціальнопобутових умов населення
Кролевецького району
Покращення
соціальнопобутових умов населення
Буйвалівської сільської ради

16,8
5500,0 Поліпшення житлових умов
населення району

300,0

22,0

300,0

22,0

5500,0

1
1.

2

3
Протягом
2018 року

4
5
6
7
8
9
Виготовлення схеми
144,5
1299,789
Відділ містобудування,
планування території
архітектури та житловоКролевецького району
комунального господарства
Сумської області
Кролевецької районної
державної адміністрації
Всього по завданню 4
1299,789
144,5
Всього по пріоритету 1.5.
5426,865
1117,6 5516,8
1.6. Енергозабезпечення та енергозбереження
Завдання 1. Упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед,
отриманими з відновлювальних джерел енергії, та удосконалення систем теплопостачання
715,671
1. Кролевецька ЦРЛ.
Протягом Кролевецька районна
115,0 314,52 Забезпечення теплового
Реконструкція теплових
2018 року державна адміністрація, КП
режиму в медичних закладах
мереж
«КРКП «Акватермо»
2. Заміна ламп розжарювання
Протягом Відділ містобудування,
25,0
Економія електроенергії в
на енергоефективні
2018 року архітектури та житловосистемах освітлення закладів
освітлювальні прилади в
комунального господарства,
бюджетної сфери
закладах бюджетної сфери
відділ освіти, відділ
Забезпечення теплового
культури Кролевецької
режиму в дитячому закладі
районної державної
адміністрації, ЦРЛ,
Кролевецький ЦПМСД
3. Реконструкція системи
Протягом Міська рада
445,234
теплопостачання ДНЗ №11. 2018 року
Дообладнання твердопаливним котлом
4. Реконструкція системи
Протягом Міська рада
365,286 Забезпечення теплового
теплопостачання НВК №6.
2018 року
режиму в навчальному закладі
Дообладнання твердопаливним котлом
5. Реконструкція теплових
Протягом Кролевецька районна
3400,0
48,0 Забезпечення теплового
мереж квартальної котельні 2018 року державна адміністрація,
режиму в навчальних закладах
пл.Миру, 6А
міська рада
СШ№1, №3, ДНЗ№10, №9 та
в районному будинку
культури
4320,0
6. Будівля Кролевецької
Протягом Міська рада
480,0
6,894 Поліпшення умов навчання
спеціалізованої школи №1 по 2018 року
учням закладу
пл.Миру, 2 м.Кролевець –

1

2
реконструкція (утеплення
фасадів, горищ, заміна вікон)
7. Капітальний ремонт, заходи
з енергозбереження
Кролевецької спеціалізованої
школи №3 по вул.Чкалова,
40 м.Кролевець
8. Реконструкція системи
теплопостачання Реутинської
ЗОШ
9. Проведення енергетичного
аудиту бюджетних та
навчальних закладів за
допомогою тепловізорів
10. Капітальний ремонт
Обтівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів (заміна вікон)
11. Реконструкція даху
Білогривського НВК

3

4

Протягом Міська рада
2018 року

5

8000,0

6

7

540,352

8

9

7,318 Поліпшення умов навчання
учням закладу

Протягом Міська рада
2018 року

350,0

Забезпечення теплового
режиму в навчальному закладі

Протягом Кролевецька районна
2018 року державна адміністрація,
міська рада

150,0

Скорочення енерговитрат
бюджетними та навчальними
закладами

Протягом Відділ освіти Кролевецької
2018 року районної державної
адміністрації, Обтівська
сільська рада
Протягом Відділ освіти Кролевецької
2018 року районної державної
адміністрації, Білогривська
сільська рада
Всього по завданню 1:

97,0

3,0

100,0

17077,905

1663,352 742,018

Завдання 2. Забезпечення всіма категоріями споживачів поточних розрахунків за спожиті енергоносії у повному обсязі та погашення
боргу минулих років
1. Проведення моніторингу
Протягом Відділ
містобудування,
Забезпечення повних
обсягів споживання та стану 2018 року архітектури та житловорозрахунків за спожиті
розрахунків споживачів
комунального господарства
енергоносії
району за використані
Кролевецької
районної
природний газ та електричну
державної адміністрації
енергію
Всього по завданню 2
17077,905
1663,352 742,018
Всього по пріоритету 1.6.
1.7. Споживчий ринок
Завдання 1. Збільшення частки місцевих товаровиробників на регіональному споживчому ринку
1. Закупівля продуктів
Раціональне використання
Протягом Відділ економічного розвитку
харчування та
і торгівлі Кролевецької
бюджетних коштів при

1

2.

2
3
непродовольчих товарів для 2018 року
потреб бюджетної сфери
району у місцевих
товаровиробників відповідно
до чинного законодавства,
контроль за виконанням
укладених договорів у сфері
державних закупівель
Розвиток конкурентного
Протягом
середовища, недопущення
2018 року
зловживання суб’єктами
господарювання
монопольним становищем на
регіональному споживчому
ринку у вигляді
встановлення завищених цін
(тарифів)

4
районної державної
адміністрації, міська рада,
Головні розпорядники
бюджетних коштів

Відділ економічного розвитку і
торгівлі Кролевецької
районної державної
адміністрації, виконкоми
міської та сільських рад

5

6

7

8

9
здійсненні державних
закупівель

Моніторинг дотримання цін і
тарифів на соціально значущі
товари та послуги в
економічно обґрунтованому
розмірі. Відкриття та
відновлення роботи 3 закладів
торгівлі, 2 закладів
ресторанного господарства, 2
закладів надання побутових
послуг

Всього по завданню 1
Всього по пріоритету 1.7
1.8. Розвиток підприємництва
Завдання 1. Удосконалення правових, економічних і організаційних умов для стійкого розвитку малого підприємництва з додержанням
принципів державної регуляторної політики
1. Проведення аналізу ставок Протягом Відділ економічного розвитку і
Створення сприятливих умов
єдиного податку, надання
для розвитку малого
2018 року торгівлі Кролевецької
рекомендацій головам
районної державної
підприємництва.
міської та сільських рад
адміністрації, Кролевецьке
щодо відповідності їх
відділення Конотопської
розміру. Створення стимулів
ОДПІ, міська та сільські ради
для розвитку малого бізнесу
шляхом надання пільгових
ставок оподаткування та
пільгових орендних ставок
2. Проведення навчання
Протягом Відділ економічного розвитку і
Збільшення прошарку
безробітних за планами та
приватних власників,
2018 року торгівлі Кролевецької
програмами, що сприяють
районної державної
зменшення кількості
розвитку малого
адміністрації, Кролевецький
безробітних
підприємництва та
районний центр зайнятості

1

3

2
3
започаткуванню власної
справи та виплата допомоги
по безробіттю для організації
підприємницької діяльності
Забезпечення неухильного
Протягом
дотримання органами
2018 року
виконавчої влади та
місцевого самоврядування
вимог регуляторного
законодавства

4

Відділ економічного розвитку і
торгівлі Кролевецької
районної державної
адміністрації

5

6

7

8

9

Мінімізація проявів негативного впливу на
функціонування
підприємництва, поліпшення
підприємницького клімату

Всього по завданню 1
Завдання 2. Залучення приватного бізнесу до участі в закупівлях товарів, робіт і послуг за державні кошти
1. Інформування підприємців
Протягом Відділ економічного розвитку і
Підтримка виробничої сфери
щодо планів державних
2018 року торгівлі Кролевецької
малого бізнесу
закупівель головних
районної державної
розпорядників бюджетних
адміністрації
коштів
Всього по завданню 2
Завдання 3. Проведення районних та організація участі підприємців у обласних, всеукраїнських конкурсах, ярмарках, виставках
1.
Залучення підприємців до
Протягом Відділ економічного розвитку і
Реклама суб’єктів
участі у конкурсах,
2018 року торгівлі Кролевецької
підприємництва.
виставках та ярмарках
районної державної
Забезпечення доступу
адміністрації
підприємців до інформації.
Всього по завданню 3
Завдання 4. Проведення конкурсного відбору суб’єктів малого бізнесу з метою надання допомоги
1.
Залучення суб’єктів малого
Протягом Відділ економічного розвитку і
Підтримка розвитку
та середнього бізнесу до
2018 року торгівлі Кролевецької
підприємництва у сільській
участі у конкурсному відборі
районної державної
місцевості
з метою надання їм часткової
адміністрації
компенсації відсоткових
ставок за кредитами,
залученими у державних
банківських установах для
реалізації інвестиційних
проектів за пріоритетними
для Кролевецького району
напрямками»
Всього по завданню 4
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Всього по пріоритету 1.8
2. Соціальний та гуманітарний розвиток
2.1. Грошові доходи населення
Завдання 1. Поліпшення якості життя працюючого населення
1. Контроль за своєчасним
Протягом Управління соціального
Зростання середньомісячної
впровадженням
2018 року захисту населення
заробітної плати до
роботодавцями гарантованої
Кролевецької районної
5496 гривень
державою мінімальної
державної адміністрації
заробітної плати відповідно
до діючого законодавства
Всього по завданню 1
Завдання 2. Недопущення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району
1. Контроль за дотриманням
Протягом Управління соціального
Забезпечення моніторингу
трудового законодавства
2018 року захисту населення
виплати підприємствами всіма суб'єктами
Кролевецької районної
боржниками зарплатних
господарювання в частині
державної адміністрації
боргів
своєчасної виплати
заробітної плати
2. Підвищення ефективності
Протягом Управління соціального
Термінове погашення
роботи тимчасової комісії з
2018 року захисту населення
заборгованості із виплати
питань погашення
Кролевецької районної
заробітної плати.
заборгованості з виплати
державної адміністрації
Не допущення виникнення
заробітної плати, пенсій,
заборгованості із виплати
стипендій та інших
заробітної плати в
соціальних виплат,
подальшому
неухильне виконання
прийнятих рішень та взятих
зобов’язань керівниками
підприємств-боржників.
Всього по завданню 2
Завдання 3. Реалізація прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного
оформлення трудових відносин з роботодавцем
1. Контроль за "тіньовою"
Протягом Управління соціального
Підвищення соціальних
зайнятістю населення та
2018 року захисту населення
гарантій працюючого
виплатою заробітної плати в
Кролевецької районної
населення, зменшення частки
конвертах
державної адміністрації
працівників, яким
нараховується заробітна плата

1
2.

2
Інформування щодо
соціальних ризиків
населення, яке не легалізує
свою зайнятість та отримує
заробітну плату неофіційно

3
4
Протягом Управління соціального
2018 року захисту населення
Кролевецької районної
державної адміністрації

5

6

Всього по завданню 3
Всього по пріоритету 2.1
2.2. Зайнятість населення та ринок праці
Завдання 1. Збереження існуючих робочих місць та розширення сфери застосування праці.
1. Стимулювання створення
Протягом Управління соціального
робочих місць з належними 2018 року захисту населення
умовами в усіх сферах
Кролевецької районної
економічної діяльності за
державної адміністрації
рахунок власних коштів
підприємств
Всього по завданню 1
Завдання 2. Працевлаштування незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця
1. Першочергове
Протягом Кролевецький районний центр
працевлаштування осіб, які
2018 року зайнятості
потребують додаткових
соціальних гарантій і не
здатні на рівних конкурувати
на ринку праці, насамперед,
молоді, жінок, осіб з
обмеженими фізичними
можливостями, внутрішньо
переміщених осіб, учасників
антитерористичної операції
на вільні, новостворені,
тимчасові, заброньовані
роботодавцем робочі місця
2. Проведення
Протягом Кролевецький районний центр
профінформаційної та
2018 року зайнятості, відділ освіти
профорієнтаційної роботи,
Кролевецької районної
перш за все, з молоддю,
державної адміністрації
випускниками
загальноосвітніх шкіл щодо
свідомого вибору робітничої

7

8

-

9
в межах прожиткового
мінімуму для працездатної
особи

Стимулювання створення 346
нових робочих місць

-

Зняття соціальної напруги,
забезпечення дотримання
гарантованих державою
соціальних стандартів для
осіб, нездатних на рівних
конкурувати на ринку праці

1

2
професії з урахуванням
реальних можливостей
працевлаштування

3

4

Всього по завданню 2
Завдання 3. Поліпшення якості робочої сили
1. Підвищення
Протягом
конкурентоспроможності
2018 року
безробітних громадян
шляхом підготовки,
перепідготовки та
підвищення їх кваліфікації
під конкретні замовлення
роботодавців, організації
стажування безпосередньо на
підприємствах, в установах
та організаціях району
2. Здійснення превентивних
Протягом
заходів щодо підвищення
2018 року
якості робочої сили,
формування мотивації до
легальної зайнятості,
орієнтації на потреби ринку
праці та формування
усвідомлених підходів до
вибору професії
3. Підтримання
Протягом
конкурентоспроможності
2018 року
зайнятих громадян старших
45 років, осіб, звільнених з
військової служби, учасників
АТО, внутрішньо
переміщених громадян
шляхом видачі ваучера для їх
перепідготовки,спеціалізації,
підвищення кваліфікації за
професіями та
спеціальностями згідно з
пріоритетними видами

Кролевецький районний центр
зайнятості

Кролевецький районний центр
зайнятості

Кролевецький районний центр
зайнятості

5

-
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Організація професійного
навчання для 110 безробітних,
надання ваучерів зайнятим
громадянам для забезпечення
їх конкурентоспроможності
на ринку праці.
Працевлаштування за
сприяння районної служби
зайнятості та забезпечення
зайнятості шляхом укладання
договорів ЦПХ не менше 460
незайнятих громадян, в тому
числі на нові робочі місця в
пріоритетних видах
економічної діяльності – 16
безробітних.
.

1
4.

5.

2
економічної діяльності
Забезпечення роботи виїзних
мобільного центру
зайнятості з метою якісного
професійного інформування
населення та роботодавців
про реальний стан ринку
праці, можливості
професійного навчання та
отримання різних видів
соціальних послуг
Популяризація серед молоді,
безробітних нових форм
дистанційного навчання,
зокрема навчання на онлайнплатформах Prometheus,
Lingva Skills
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Протягом Кролевецький районний центр
2018 року зайнятості

Підвищення рівня
поінформованості
незайнятого населення та
роботодавців, у першу чергу,в
сільській місцевості.

Протягом Кролевецький районний центр
2018 року зайнятості

Підвищення
конкурентоздатності робочої
сили, набуття безробітними
нових компетенцій

Всього по завданню 3
Завдання 4. Забезпечення мотивації до праці.
1 Інформування щодо
Протягом
соціальних ризиків
2018 року
населення, яке не легалізує
свою зайнятість та отримує
заробітну плату неофіційно

Управління соціального
захисту населення
Кролевецької районної
державної адміністрації

-

-

-

Інформування щодо
соціальних ризиків населення,
яке не легалізує свою
зайнятість та отримує
заробітну плату неофіційно

Всього по завданню 4
Завдання 5. Забезпечення укладання договорів на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт, що фінансуються з різних
джерел (за рахунок місцевих бюджетів, кошти підприємств, організацій, установ, Фонду ЗДСС).
1 Визначення обсягів та
Протягом Кролевецький районний центр
Залучення до виконання
укладення договорів з
2018 року зайнятості
громадських та інших робіт
роботодавцями для
тимчасового характеру
проведення громадських
270 безробітних громадян
робіт, вивчення та
формування потреби на
виконання робіт тимчасового
характеру за рахунок усіх
джерел фінансування
Всього по завданню 5
Всього по пріоритету 2.2
-
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2.3. Соціальне забезпечення
Завдання 1. Удосконалення системи соціального захисту населення для розв’язання проблем бідності, підвищення якості соціальних
послуг, поглиблення адресності при наданні державної соціальної допомоги, підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних
програм.
1. Забезпечення виплати
Протягом Управління соціального
Забезпечить
покращення
соціальної допомоги по
2018 року захисту населення
надання соціальних послуг
єдиній технології прийому
Кролевецької районної
громадян, які звертаються за
державної адміністрації
призначенням усіх видів
соціальної допомоги на
підставі одного пакету
документів.
Всього по завданню 1
Всього по пріоритету 2.3.
2.4. Охорона здоров'я
Завдання 1. Удосконалення надання невідкладної допомоги, удосконалення педіатричної допомоги
1. Забезпечити пріоритетність
Протягом Центральна районна лікарня
Покращення
фінансування для надання
2018 року
медикаментозного
невідкладної допомоги
забезпечення населення
населенню району
району
2. Забезпечити пріоритетність
Протягом Кролевецький районний Центр
Покращення
фінансування для надання
2018 року первинної медико-санітарної
медикаментозного
невідкладної допомоги дітям
допомоги
забезпечення дітей пільгової
категорії
Всього по завданню 1
Завдання 2. Реформування системи охорони здоров’я з метою підвищення якості та доступності медичних послуг на всіх рівнях
1. Забезпечення відкриття та
Протягом Центральна районна лікарня
1380,2
Оптимізація організації
функціонування хоспісного
2018 року
медичної допомоги населенню
відділення
міст. Наближення первинної
медичної допомоги до місць
2.
Забезпечення відкриття
Протягом Центральна районна лікарня
446,5
проживання населення
відділення невідкладної
2018 року
допомоги
3. Забезпечення виконання
І кв. 2018 Кролевецький районний Центр 887,8
Оптимізація організації
плану пріоритетних дій
року
первинної медико-санітарної
медичної допомоги населенню
Уряду та підключення до
допомоги
району. Наближення первинної
об’єднаної системи eHealth
медичної допомоги до місць
проживання населення
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Всього по завданню 2
2714,5
Завдання 3. Завдання 3. Поетапне приведення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я до сучасних вимог
1. Ремонт інфекційного
Протягом Центральна районна лікарня
100,8
Оновлення матеріально –
відділення, заміна вікон
2018 року
технічної бази закладу
2. Придбання портативного
Протягом Центральна районна лікарня
550,0
Оновлення матеріально –
УЗД - апарату
2018 року
технічної бази закладу
3. Придбання електролітного
Протягом Центральна районна лікарня
120,0
Оновлення матеріально –
аналізатора та коагулометра 2018 року
технічної бази закладу
4. Придбання апарату штучної Протягом Центральна районна лікарня
500,0
Оновлення матеріально –
вентиляції легень
2018 року
технічної бази закладу
5. Придбання автономного
Протягом Центральна районна лікарня
600,0
Забезпечення безперебійної
джерела енергопостачання
2018 року
роботи закладу в умовах
надзвичайних ситуацій
6. Капітальний ремонт
Протягом Кролевецький районний
290,0
Створення належних умов для
фельдшерського пункту
2018 року Центр первинної медиконадання якісної первинної
(ремонт даху, системи
медичної допомоги
санітарної допомоги
опалення, приміщень)
населенню
Майорівського
фельдшерського пункту:
Кролевецький район, с.
Майорівка, вул. Спортивна,8
7. Капітальний ремонт СЛА
Протягом Кролевецький районний
350,0
Створення належних умов для
с.Камінь
2018 року Центр первинної медиконадання якісної первинної
медичної допомоги
санітарної допомоги
населенню
8. Придбання автомобіля для
Протягом Кролевецький районний
1400,0
Створення належних умов для
Центру первинної медико2018 року Центр первинної медиконадання якісної первинної
санітарної допомоги
медичної допомоги
санітарної допомоги
Кролевецького району
населенню
Сумської області, с.
Алтинівка
9. Придбання обладнання і
Протягом Кролевецький районний
995,1
Створення належних умов для
предметів довгострокового
надання якісної первинної
2018 року Центр первинної медикокористування для
медичної допомоги
санітарної допомоги
амбулаторій загальної
населенню
практики сімейної медицини
та фельдшерськоакушерських пунктів району.

1
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10. Капітальний ремонт
амбулаторії загальної
практики/сімейної медицини
с. Алтинівка, Кролевецький
район, с. Алтинівка, з
житлом на одного лікаря по
вул. Бесалівка,13
11. Капітальний ремонт
амбулаторії загальної
практики/ сімейної медицини
с.Обтове, Кролевецького
району Сумської області з
житлом на одного лікаря по
вул. Центральна,60
12. Придбання апарату УВЧ для
Добротівського
фельдшерсько-акушерського
пункту: Кролевецький район,
с.Добротове, вул. Мічуріна,3
13. Ремонт Білогривського ФАП,
заміна вікон
14. Ремонт Литвиновицького
ФАП
15. Ремонт Локнянського ФАП

16. Придбання 2-х легкових
санітарних автомобілів,
апарату УЗД діагностики,
2- х апаратів ЕКГ Юкард 100
в рамках виконання проекту
«Якісна первинна медична
допомога в кожну сім'ю»

3
4
Протягом Кролевецький районний
2018 року Центр первинної медикосанітарної допомоги

5
1038,01

Протягом Кролевецький районний
2018 року Центр первинної медикосанітарної допомоги

1791,322

Протягом Кролевецький районний
2018 року Центр первинної медикосанітарної допомоги

40,0

Протягом Кролевецький районний
2018 року Центр первинної медикосанітарної допомоги
Протягом Кролевецький районний
2018 року Центр первинної медикосанітарної допомоги
Протягом Кролевецький районний
2018 року Центр первинної медикосанітарної допомоги
Протягом Кролевецький районний
2018 року Центр первинної медикосанітарної допомоги

Всього по завданню 3
Завдання 4. Покращення фінансування закладів охорони здоров'я.

6

7
115,34

8

9
Створення належних умов для
надання якісної первинної
медичної допомоги
населенню

Створення належних умов для
надання якісної первинної
медичної допомоги
населенню

199,04

Створення належних умов для
надання якісної первинної
медичної допомоги
населенню
45,0

110,0

98,0

936,0

104,0

8611,232

671,38

-

1
1.

2
Залучення коштів
позабюджетних джерел,
незаборонених
законодавством
Сприяння діяльності
лікарняної каси району

3
4
Протягом Центральна районна лікарня
2018 року

5

6

7

8

Протягом Центральна районна лікарня,
2018 року районна лікарняна каса
Всього по завданню 4
Всього по пріоритету
11325,732
671,38
2.5. Освіта
Завдання 1. Забезпечення функціонування мережі закладів освіти відповідно до потреб населення району.
Протягом Відділ освіти
1. Формування мережі
2018
року Кролевецької районної
навчальних закладів
відповідно до демографічної
державної адміністрації
ситуації
Протягом Відділ освіти
2. Здійснення заходів щодо
2018
року Кролевецької районної
утримання мережі
дошкільних,
державної адміністрації
загальноосвітніх,
позашкільних навчальних
закладів
Протягом Відділ освіти
3. Запровадження Концепції
300,0
2018
року
Нової української школи у
Кролевецької районної
загальноосвітніх навчальних
державної адміністрації
закладах району, створення
освітнього середовища
«Новий освітній простір»,
придбання засобів навчання
та технічного оснащення
4. Проведення роботи щодо
Протягом Відділ освіти
1175,605
створення умов для
2018 року Кролевецької районної
організованого підвезення до
державної адміністрації
місця навчання учнів
сільських шкіл, які
проживають за межею
пішохідної доступності,
технічне обслуговування
шкільних автобусів.
Придбання шкільного
2.

9
Покращення фінансування
закладів охорони здоров’я

Створення оптимальної
мережі дошкільних,
загальноосвітніх,
позашкільних навчальних
закладів

Створення освітнього
середовища «Новий освітній
простір»

Охоплення організованим
підвезенням до 100% учнів
сільських шкіл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

автобуса.
Продовження практики
надання регіональної
стипендії для обдарованої
молоді Кролевеччини

Протягом Відділ освіти
2018 року Кролевецької районної
державної адміністрації

67,6

Виявлення, підтримка
обдарованої учнівської молоді

6.

Проведення олімпіад,
турнірів, конкурсів серед
учнівської молоді

Протягом Відділ освіти
2018 року Кролевецької районної
державної адміністрації

25,14

Виявлення, підтримка
обдарованої учнівської молоді

7.

Забезпечення участі у
обласних та Всеукраїнських
масових заходах (у тому
числі спортивних) для
учнівської молоді

Протягом Відділ освіти
2018 року Кролевецької районної
державної адміністрації

192,648

8.

Відзначення вчителів, які
підготували переможців
Всеукраїнських учнівських
олімпіад, конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт
Малої академії наук України
Проведення районного етапу
«Учитель року»

Протягом Відділ освіти
2018 року Кролевецької районної
державної адміністрації

305,0

Заохочення вчителів, які
підготували переможців
Всеукраїнських учнівських
олімпіад, конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт
Малої академії наук України
Підвищення професійної
майстерності педагогічних
працівників

Протягом Відділ освіти
2018 року Кролевецької районної
державної адміністрації

8,0

10. Відзначення вчителів,
Протягом Відділ освіти
лауреатів та переможців ІІ та 2018 року Кролевецької районної
ІІІ етапів «Учитель року»
державної адміністрації

12,5

5.

9.

Підвищення професійної
майстерності педагогічних
працівників

Всього по завданню 1
2086,493
Завдання 2. Підвищення якості надання освітніх послуг навчальними закладами, модернізація існуючої матеріально-технічної бази
закладів освіти
1. Придбання комп’ютерної та
мультимедійної техніки для
загальноосвітніх навчальних
закладів
2 Забезпечення використання
сучасних інформаційних

Протягом Відділ освіти
2018 року Кролевецької районної
державної адміністрації
Протягом Відділ освіти
2018 року Кролевецької районної

680,3

Підвищення якості навчання

Підвищення якості навчання

1

2
технологій у навчальновиховному процесі
3 Підключення до
високошвидкісного
Інтернету загальноосвітніх
навчальних закладів

4 Капітальний ремонт
спортивної зали Мутинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів по вулиці
Кооперативна, 4а, с. Мутин,
Кролевецького району
Сумської області
5 Капітальний ремонт покрівлі
Кролевецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №5 на пл.
Свободи,35 в м.Кролевець
Сумської області
6. Капітальний ремонт будівлі
Алтинівського ДНЗ
"Колосок" Кролевецького
району Сумської області
7. Придбання мультимедійної
дошки для Добротівського
НВК ЗОШ I-II ступенівдошкільний навчальний
заклад Кролевецького
району Сумської області
8. Капітальний ремонт (заміна
вікон на металопластикові) в
Спаській ЗОШ І-ІІІ ступенів
Кролевецького району
Сумської області
9. Капітальний ремонт
приміщення Тулиголівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ

3

4
державної адміністрації

5

Протягом Відділ освіти
2018 року Кролевецької районної
державної адміністрації
Протягом Відділ освіти
2018 року Кролевецької районної
державної адміністрації

Протягом
2018 року

Міська рада

6

7

8

10,8

980,322

124,081

1274,529

141,614

45,0

9

Збільшення показника
підключення до
високошвидкісного Інтернету
загальноосвітніх навчальних
закладів
Для забезпечення якісних
умов навчання

Забезпечення якісних умов
перебування дітей у закладах
освіти

Протягом Алтинівська сільська
2018 року рада

980,0

Забезпечення якісних умов
перебування дітей у закладах
освіти

Протягом Відділ освіти
2018 року Кролевецької районної
державної адміністрації

40,0

Забезпечення якісних умов
перебування дітей у закладах
освіти

Протягом Відділ освіти
2018 року Кролевецької районної
державної адміністрації

290,0

Забезпечення якісних умов
перебування дітей у закладах
освіти

Протягом Відділ освіти
2018 року Кролевецької районної

572,25

63,59

1

2
ступенів для забезпечення
умов виховання дітей
дошкільного навчального
закладу по вул. Шлях,22 в
с.Тулиголове Кролевецького
району Сумської області
10. Реконструкція існуючої
котельні Мутинської ЗОШ ІІІІ ступенів по вул.
Колективна,4-а в с.Мутин
Кролевецького району
Сумської області

3

4
державної адміністрації

5

Протягом Відділ освіти
2018 року Кролевецької районної
державної адміністрації

1176,907

6

7

8

9

130,767

Всього по завданню 2
5314,008
0
1151,152
45,0
Завдання 3. Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти з метою максимального охоплення дітей
1. Здійснення обліку дітей
Протягом Відділ освіти
Забезпечення охоплення дітей
дошкільного віку
2018 року Кролевецької районної
дошкільними навчальними
державної адміністрації
закладами
2

3.

4

Здійснення соціальнопедагогічного патронату
дітей старшого дошкільного
віку, що не відвідують
дошкільні заклади
Відкриття на базі
Кролевецького навчальновихового комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний
навчальний заклад (ясласадок) №6 третьої
дошкільної групи
Облаштування на базі
Божківського навчальновихового комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний
навчальний заклад (ясласадок) дошкільної групи

Протягом Відділ освіти
2018 року Кролевецької районної
державної адміністрації

Забезпечення охоплення дітей
дошкільними навчальними
закладами

Протягом Міська рада
2018 року

70,42

Забезпечення охоплення дітей
дошкільними навчальними
закладами

Протягом Відділ освіти
2018 року Кролевецької районної
державної адміністрації

330,0

Забезпечення охоплення дітей
дошкільними навчальними
закладами

1

2

3

4
5
6
7
8
9
Всього по завданню 3
400,42
Завдання 4. Впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
1. Створення груп/класів з
Протягом Відділ освіти
Забезпечення
організації
інклюзивним навчанням у
2018 року Кролевецької районної
системної
корекційнодошкільних та
державної адміністрації
реабілітаційної
допомоги
загальноосвітніх навчальних
дітям
з
порушеннями
закладах
психофізичного розвитку
2. Забезпечення доступності
Протягом Відділ освіти
Забезпечення
доступності
(архітектурної,
2018 року Кролевецької районної
навчальних закладів різних
інформаційно-технічної,
типів для дітей з порушенням
державної адміністрації
кадрового забезпечення,
психофізичного розвитку, у
навчально-розвивального
тому числі дітей-інвалідів
середовища) навчальних
закладів різних типів
3. Уведення ставок асистентів Протягом Відділ освіти
60,0
Забезпечення права на освіту
вчителів до штатних
2018 року Кролевецької районної
дітей з особливими освітніми
розписів загальноосвітніх
потребами
державної адміністрації
шкіл з інклюзивними
класами
Всього по завданню 4
60,0
Завдання 5. Організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії. Координація заходів, спрямованих на
організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля учнів та вихованців в районі.
1.
Виконання заходів з
Травень - Відділ освіти
471,3
Забезпечення проведення
оздоровлення та відпочинку
вересень Кролевецької районної
оздоровчо-відпочинкової
учнів та вихованців
2018 року державної адміністрації
кампанії
2. Утримання позаміського
Протягом Відділ освіти
104,0
оздоровчого табору
2018 року Кролевецької районної
«Ластівка», проведення
державної адміністрації
протипожежних робіт
3.
Всього по завданню 5
575,3
Всього по пріоритету
5374,008
0
4213,365
45,0
2.6. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Завдання 1. Підтримка діяльності молодіжних громадських об’єднань та студентського самоврядування; сприяння розвитку дозвілля
молоді; формування національної свідомості та патріотичне виховання
1. Проведення акцій,
Протягом Сектор молоді та спорту,
Підвищення рівня
організація виступів в
2018 року відділ освіти, служба у справах
поінформованості населення

1

2
3
місцевих засобах масової
інформації, розповсюдження
інформаційних матеріалів
щодо висвітлення діяльності
органів виконавчої влади,
напрямки роботи яких
стосуються реалізації
дитячої, молодіжної,
сімейної та гендерної
політики
Військово – патріотична гра Протягом
«Джура» (Сокіл)
2018 року

4
дітей Кролевецької районної
державної адміністрації,
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді.

5

6

7

8

9
щодо висвітлення діяльності
органів виконавчої влади,
напрямки роботи яких
стосуються реалізації дитячої,
молодіжної сімейної та
гендерної політики.

Сектор молоді та спорту,
Активізація військововідділ освіти Кролевецької
патріотичного виховання
районної державної
молоді
адміністрації, відділ освіти
Кролевецької міської ОТГ
3. Проведення районного етапу Протягом Сектор молоді та спорту,
Активізація військовоВсеукраїнського спортивно – 2018 року відділ освіти Кролевецької
патріотичного виховання
патріотичного фестивалю
районної державної
молоді
«Козацький гарт»
адміністрації, відділ освіти
Кролевецької міської ОТГ
Всього по завданню 1
Завдання 2. Організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії. Координація заходів, спрямованих на
організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді в районі
1. Забезпечити відпочинок та Протягом Сектор молоді та спорту,
458,15
Забезпечення проведення
оздоровлення дітей у таборах 2018 року відділ освіти Кролевецької
оздоровчо-відпочинкової
з денним перебуванням,
районної державної
кампанії, збільшення
таборах праці та відпочинку,
адміністрації, відділ освіти
кількості дітей, охоплених
профільних таборах
Кролевецької міської ОТГ
послугами оздоровлення
2. Направлення на
Протягом Відділ освіти Кролевецької
13,2
Збільшення кількості дітей,
оздоровлення дітей – сиріт, а 2018 року районної державної
охоплених послугами
також дітей інших пільгових
адміністрації, відділ освіти
оздоровлення
категорій у заклади
Кролевецької міської ОТГ
відпочинку та оздоровлення
області, зокрема до
державного дитячого закладу
санаторного типу
«Ровесник»
3. Створення сприятливих умов Протягом Відділ освіти Кролевецької
64,957
Збільшення кількості дітей,
2.

1

4.

2
3
для розвитку та діяльності
2018 року
закладів відпочинку та
оздоровлення району всіх
типів, недопущення закриття
та перепрофілювання;
розвиток мережі закладів
відпочинку та оздоровлення
Організувати підбір дітей
Протягом
пільгових категорій для
2018 року
відпочинку та оздоровлення
у комунальному закладі
«Заміський дитячий
оздоровчий табір «Ластівка»

4
районної державної
адміністрації, відділ освіти
Кролевецької міської ОТГ

Відділ освіти Кролевецької
районної державної
адміністрації, відділ освіти
Кролевецької міської ОТГ

5

6

7

525,0

8

9
які оздоровляться в
«Заміському дитячому
оздоровчому таборі
«Ластівка»

Збільшення кількості дітей,
охоплених послугами
оздоровлення

Всього по завданню 2
1061,307
Завдання 3. Підвищення рівня поінформованості населення, особливо дітей та молоді, щодо шляхів та можливостей розвитку творчого,
освітнього, наукового, робочого потенціалу в умовах кризи
1. Проведення акцій,
Протягом Сектор молоді та спорту
Підвищення рівня
організація виступів в
2018 року служба у справах дітей
поінформованості населення
місцевих засобах масової
Кролевецької районної
щодо висвітлення діяльності
інформації, розповсюдження
державної адміністрації,
органів виконавчої влади,
інформаційних матеріалів
районний центр соціальних
напрямки роботи яких
щодо висвітлення діяльності
служб для сім’ї, дітей та
стосуються реалізації дитячої,
органів виконавчої влади,
молоді
молодіжної сімейної та
напрямки роботи яких
гендерної політики
стосуються реалізації
дитячої, молодіжної,
сімейної та гендерної
політики
2. Організація
Протягом Відділ освіти Кролевецької
Проведення комплексу
профорієнтаційної роботи
2018 року районної державної
заходів з профорієнтації
серед молоді, зокрема,
адміністрації, відділ освіти
молоді
проведення акцій, семінарів,
Кролевецької міської ОТГ
виставок, засідань «круглого
столу», «ярмарку професій»
3. Організація та проведення
Протягом Сектор молоді та спорту,
Підвищення рівня творчої
фестивалів, акцій, семінарів, 2018 року відділи освіти, культури
активності молоді
тренінгів, виставок, засідань
Кролевецької районної
«круглого столу»,
державної адміністрації,

1

2
інформаційнопросвітницьких заходів,
спрямованих на розвиток
творчого потенціалу молоді
Районний конкурс
«Кролевецька красуня»

3

4
молодіжні громадські
організації, студентська та
учнівська молодь

5

Протягом Сектор молоді та спорту,
2018 року відділи освіти, культури
Кролевецької районної
державної адміністрації,
молодіжні громадські
організації, студентська та
учнівська молодь, відділ освіти
Кролевецької міської ОТГ
5. Участь команд району у
Протягом Сектор молоді та спорту,
чемпіонаті України з дебатів 2018 року відділ освіти Кролевецької
серед школярів
районної державної
адміністрації, учнівська
молодь
6. Районний дебатний турнір
Протягом Сектор молоді та спорту,
серед школярів району
2018 року відділ освіти
райдержадміністрації,
учнівська молодь
Всього по завданню 3
Завдання 4. Підтримка дітей, які опинились у складних життєвих обставинах
1. Продовження реалізації
Протягом Служба у справах дітей
державної політики розвитку 2018 року Кролевецької
районної
сімейних форм виховання
державної адміністрації
4.

2.

3.

Соціальна підтримка дітей,
які опинились у складних
життєвих обставинах
Забезпечення реалізації
права дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування на відпочинок та
оздоровлення

Протягом Служба у справах дітей
2018 року Кролевецької
районної
державної адміністрації
Протягом Служба у справах дітей
2018 року Кролевецької
районної
державної адміністрації
Всього по завданню 4

6

7

8

9

Збільшення кількості молоді,
залученої як до розробки та
організації, так і до участі у
заходах та проектах,
спрямованих на національнопатріотичне виховання та
підвищення рівня
громадянської свідомості
молоді

-

Збільшення коефіцієнта
питомої ваги влаштованих
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування до сімейних форм
виховання до 95 %
Забезпечення реалізації права
дітей на утримання, навчання та
виховання в сім’ях громадян

Забезпечення реалізації права
дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, на відпочинок та
оздоровлення

1
2
3
4
Завдання 5. Розвиток сімейних форм виховання
1. Проведення інформаційно- Протягом Районний центр соціальних
роз'яснювальної роботи
2018 року служб для сім'ї, дітей та молоді
серед населення району з
метою рекрутування
кандидатів на створення
прийомних сімей, в тому
числі виготовлення
соціальної реклами,
спрямованої на
популяризацію сімейних
форм виховання
2. Забезпечення соціального
Протягом Районний центр соціальних
супроводження прийомних 2018 року служб для сім'ї, дітей та молоді
сімей, в тому числі шляхом
проведення групової роботи
Всього по завданню 5
Завдання 6. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми
1. Проведення групових занять Протягом Районний центр соціальних
для молоді щодо формування 2018 року служб для сім'ї, дітей та молоді
навичок
відповідального
батьківства
2. Забезпечити проведення
Протягом Районний центр соціальних
оцінки потреб сімей, дітей та 2018 року служб для сім'ї, дітей та молоді
молоді, які перебувають у
складних життєвих
обставинах і потребують
сторонньої допомоги,
зокрема сімей учасників
антитерористичної операції.
Надання соціальних послуг.
Всього по завданню 6
Завдання 7. Пропаганда та формування здорового способу життя
1. Забезпечити проведення
Протягом Районний центр соціальних
інформаційно2018 року служб для сім'ї, дітей та молоді
просвітницьких заходів щодо
профілактики
тютюнокуріння, вживання

5

6

7
0,2

8

9
Поінформованість населення
району про сімейні форми
виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування,
забезпечення прав дітей-сиріт
та дітей, позбавлений
батьківського піклування на
виховання в сімейному
оточенні

0,2
0,1

Формування навичок
відповідального батьківства.

3,55

Проведення оцінки потреб
сімей, дітей та молоді, які
перебувають у складних
життєвих обставинах і
потребують сторонньої
допомоги, зокрема сімей
учасників АТО. Надання їм
соціальних послуг.

3,65
0,505

Формування навичок
здорового способу життя
серед дітей, молоді в тому
числі, які опинилися в
складних життєвих

1

2
алкоголю, наркотиків, ВІЛінфекції/СНІДу, безпечної
статевої поведінки

3

4

5

6

7

8

9
обставинах

Всього по завданню 7
0,505
Всього по пріоритету 2.6.
1065,662
2.7. Фізична культура і спорт
Завдання 1. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд із залученням інвесторів
1. Модернізація, реконструкція, Протягом Сектор молоді та спорту,
Створення належних умов для
капітальний ремонт,
2018 року відділ освіти Кролевецької
занять фізичною культурою і
проектування та будівництво
районної державної
спортом
спортивних споруд,
адміністрації, Кролевецька
спортивних майданчиків,
міська ОТГ
футбольних полів, інше
2. Облаштування
Протягом Сектор молоді та спорту,
Створення належних умов для
багатофункціональних
2018 року відділ освіти Кролевецької
занять фізичною культурою і
спортивних майданчиків із
районної державної
спортом
синтетичним покриттям та
адміністрації, Кролевецька
тренажерним обладнанням
міська ОТГ
Всього по завданню 1
Всього по пріоритету 2.7.
2.8. Культура, туризм
Завдання 1. Зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури
1. Капітальний ремонт системи Протягом Обтівська сільська рада
800,0
опалення та приміщень
2018 року
Обтівського сільського
будинку культури на пл.
Перемоги, 2, с. Обтове
Кролевецького району
Сумської області Сумської
області
2. Капітальний ремонт покрівлі Протягом Спаська сільська рада
290,0
Спаського сільського
2018 року
будинку культури
Кролевецького району
Сумської області
3. Ремонт Дубовицького
Протягом Дубовицька сільська рада
100,0
сільського будинку культури 2018 року

1
4.

5.

6.

7.

2
Придбання музичної
апаратури для
Добротівського сільського
будинку культури с.
Добротове, Кролевецький
район, Сумська область вул.
Мічуріна,46
Придбання більярду для
сільського центру дозвілля с.
Майорівка Кролевецького
району Сумської області
Капітальний ремонт (заміна
вікон на металопластикові) в
Центрі дозвілля в с.Лапшине
Кролевецького району
Сумської області
Капітальний ремонт
приміщення спортивної зали
при Добротівському
сільському будинку
культури, с.Добротове
Кролевецький район
Сумська область вул.
Мічуріна,46

3
4
Протягом Добротівська сільська рада
2018 року

5
60,0

Протягом Майорівська сільська рада
2018 року

15,0

Протягом Спаська сільська рада
2018 року

70,0

Протягом Добротівська сільська рада
2018 року

890,0

Всього по завданню 1
Завдання 2. Розвиток туристичної галузі району
1. Зустріч у форматі «круглого Протягом Відділ культури Кролевецької
столу» за участю
2018 року районної державної
представників бізнесових
адміністрації
структур, громадських
організацій, закладів
культури, зацікавлених осіб
«Розвиток туризму на
Кролевеччині»
Всього по завданню 2
Завдання 3. Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття
1 Проведення Міжнародного
Вересень Відділ культури Кролевецької
літературно-мистецького
2018 року районної державної

6

2125,0

7

9

100,0
У межах
фінансув
ання
галузі

100,0

8

3,0

Поширення інформації про
туристичні можливості краю

3,0
50,0

70,0

100,0 Підвищення іміджу району

1

2

3

4

5.

2
фестивалю «Кролевецькі
рушники»
Проведення районних
конкурсів: читців ім. Т.Г.
Шевченка; читців ім. М.О.
Лукаша; вокального
конкурсу «Зоряний шлях»
Забезпечення участі
мистецьких колективів
району в міжнародних,
всеукраїнських фестивалях і
святах, проведення районних
свят, культурно-мистецьких
заходів, акцій згідно
календарного плану заходів
по відділу культури
Проведення ІІ етапу
обласного фестивалю
народної творчості «Квітуй в
любові і добрі, Сумщино,
край благословенний!»,
присвяченого 80-й річниці
утворення Сумської області
Підтримка діяльності
районного осередку
Національної спілки
майстрів народного
мистецтва України шляхом
проведення спільних заходів

3

4

5

6

7

8

9

адміністрації
Протягом Відділ культури Кролевецької
2018 року районної державної
адміністрації

5,0

Протягом Відділ культури Кролевецької
2018 року районної державної
адміністрації

15,0

Підвищення іміджу району

Квітень Відділ культури Кролевецької
2018 року районної державної
адміністрації

10,0

Підвищення іміджу району

Протягом Відділ культури Кролевецької
2018 року районної державної
адміністрації

У межах
фінансув
ання
галузі

Підвищення іміджу району

Всього по завданню 3
100,0
Завдання 4. Збереження об’єктів культурної спадщини
1. Виготовлення облікової
Протягом Відділ культури Кролевецької
документації на об’єкти
2018 року районної
державної
культурної спадщини.
адміністрації

50,0

100,0
У межах
фінансув
ання
галузі

100,0
Забезпечення
охорони
об’єктів культурної спадщини

Всього по завданню 4
Завдання 5. Упорядкування мережі закладів культури з метою забезпечення рівності прав і можливостей громадян у створенні,
використанні та поширенні культурних цінностей

1
1.

2
3
4
5
6
7
8
9
Упорядкування мережі
Протягом Відділ культури Кролевецької
У межах
Розширення можливостей з
закладів культури відповідно 2018 року районної
державної
фінансув
надання культурних послуг
до діючих нормативів
адміністрації
ання
(клубних, бібліотечних
галузі
закладів)
Всього по завданню 5
Всього по пріоритету 2.8.
2225,0
50,0
200,0
103,0
2.9. Формування громадянського суспільства та інформаційний простір
Завдання 1. Забезпечення розбудови орієнтованого на інтереси людей, відкритого інформаційного суспільства. Підвищення рівня
обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, ходу та завдань економічних і соціальних реформ
1. Оперативне інформування
Протягом Головний спеціаліст з питань
Підвищення рівня довіри
громадськості про діяльність 2018 року внутрішньої політики та
населення до регіональної
органів виконавчої влади
зв’язків з громадськістю
влади, розуміння та підтримка
через наявні інформаційні
апарату Кролевецької районної
її діяльності
канали – офіційний веб-сайт
державної адміністрації
Кролевецької районної
державної адміністрації, на
сторінках районної газети
«Кролевецький вісник»
Всього по завданню 1
Завдання 2. Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики
1. Проведення заходів з
Протягом Головний спеціаліст з питань
Установлення ефективного
відзначення державних свят 2018 року внутрішньої політики та
зворотного зв’язку між
та пам’ятних дат, зокрема,
владою й громадськістю
зв’язків з громадськістю
Дня Соборності України,
району.
апарату Кролевецької районної
Дня вшанування учасників
Активізація участі
державної
адміністрації
бойових дій на території
громадськості у формуванні

2.

інших держав, Дня пам’яті
жертв політичних репресій,
Дня Державного Прапора та
річниці незалежності
України, Дня захисника
України, Дня Гідності та
Свободи, інших з широким
залученням до їх проведення
громадськості
Проведення консультацій з
Протягом Головний спеціаліст з питань
громадськістю щодо
2018 року

та реалізації державної та
регіональної політики,
урахування пропозицій
інститутів громадянського
суспільства у вирішенні
завдань соціальноекономічного і культурного
розвитку регіону

1

2
3
4
найважливіших питань
внутрішньої політики та
розвитку району, вирішення
зв’язків з громадськістю
актуальних питань
апарату Кролевецької районної
життєзабезпечення
державної адміністрації
населення в рамках роботи
консультативно-дорадчих
органів при районній
державній адміністрації
3. Проведення за участю
Протягом Головний спеціаліст з питань
представників місцевих
2018 року внутрішньої політики та
органів виконавчої влади та
зв’язків з громадськістю
органів місцевого
апарату Кролевецької районної
самоврядування єдиних
державної адміністрації
інформаційних днів, інших
заходів (публічних звітів
керівників органів влади) для
інформування громадськості
з питань державної та
регіональної політики,
врахування позиції
населення щодо розвитку
територій та
життєзабезпечення місцевих
громад
Всього по завданню 2
Завдання 3. Дотримання свободи віросповідання, толерантності, поважного
різних релігійних конфесій та церков
1. Проведення громадською
Протягом Головний спеціаліст з питань
радою при
2018 року внутрішньої політики та
райдержадміністрації
зв’язків з громадськістю
"круглих столів",
апарату Кролевецької районної
громадських слухань та
державної адміністрації
розроблення пропозицій і
рекомендацій щодо
додержання законодавства
про свободу совісті та
релігійні організації
Всього по завданню 3

5

6

7

8

9

Проведення роз’яснювальної
роботи щодо актуальних
правових, економічних,
соціальних та інших питань
державотворення.
Інформування жителів району
про діяльність місцевих
органів виконавчої влади,
органів місцевого
самоврядування

ставлення та налагодження співпраці між представниками
Підтримка ініціатив
громадськості при реалізації
заходів регіональної політики.
Сприяння впровадженню
актуальних та суспільнозначущих проектів
громадськості

-

-

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Завдання 4. Забезпечення реалізації конституційних прав національних меншин району на задоволення своїх національно-культурних,
освітніх та інших потреб
1. Проведення засідання
Протягом Головний спеціаліст з питань
Запобігання проявам
"круглого столу" з питань
2018 року внутрішньої політики та
міжконфесійної ворожнечі,
діяльності національних
зв’язків з громадськістю
ксенофобії, сприяння
меншин району
апарату Кролевецької районної
консолідації української нації
державної адміністрації
Координація зусиль
державних органів та
громадськості регіону у сфері
захисту суспільної моралі
Всього по завданню 4
Всього по пріоритету 2. 9.
2.10 Забезпечення законності та правопорядку
Завдання 1 Проведення призову громадян України на строкову військову службу
1. Транспортні послуги,
Протягом Кролевецький РВК,
30,0
Забезпечення особовим
складом ЗС України та інших
паливно-мастильні матеріали 2018 року Кролевецька районна
державна адміністрація
військових формувань
Всього по завданню 1
Завдання 2. Підготовка та проведення заходів територіальної оборони
Протягом Кролевецький РВК,
1. Відбір та призначення
військовозобов’язаних до
2018 року Кролевецька районна
підрозділів територіальної
державна адміністрація
оборони. Проведення
навчань, тренувань, занять з
бойової підготовки з
підрозділами територіальної
оборони, в тому числі
проведення стрільб зі
стрілецької зброї
Всього по завданню 2
Завдання 3. Проведення заходів щодо забезпечення правопорядку
Протягом Кролевецька районна
1. Придбання і встановлення
камер відеоспостереження та 2018 року державна адміністрація, міська
відповідного обладнання
та сільські ради

30,0
Проведення заходів з
територіальної оборони

1
2.

2
Придбання паливномастильних матеріалів та
запчастин для службового
автотранспорту
Кролевецького відділення
поліції ГУНП

3
Протягом
2018 року

4
Кролевецька районна
державна адміністрація,
Кролевецьке ВП ГУНП

5

6

7

Всього по завданню 3
Всього по пріоритету 2.10

1.

2.

3.

4.

5.

Поліпшення технічного
стану та благоустрою річки
Свидня в межах м.Кролевець
з розчищення її русла
(капітальний ремонт)
Поліпшення технічного
стану та благоустрою річки
Рудка в межах м.Кролевець з
розчищення її русла
(капітальний ремонт)
Поліпшення технічного
стану та благоустрою
струмка Калище в межах
м.Кролевець з розчищення її
русла (капітальний ремонт)
Виготовлення проектнокошторисної документації
«Поліпшення технічного
стану та благоустрою річки
Реть з покращенням водного
об’єкту на території
Тулиголівської сільської
ради»
Очищення річки Реть на
території Дубовицької
сільської ради

30,0

3. Природокористування та безпека життєдіяльності
3.1. Охорона та раціональне використання природних ресурсів
Протягом Міська рада
439,3
48,8
2018 року

Протягом Міська рада
2018 року

1342,4

149,2

Протягом Міська рада
2018 року

307,6

34,2

Протягом Тулиголівська сільська рада
2018 року

45,0

Протягом Дубовицька сільська рада
2018 року

40,0

8

9

1

2

3

4
Всього по пріоритету 3.1.

5

6
2089,3

7
317,2

8

9

3.2. Охорона праці
Завдання 1. Підвищення рівня підготовки роботодавців та відповідальних посадових осіб з питань охорони праці.
1. Проведення інформаційноУпродовж Управління соціального
Висвітлення стану роботи з
роз'яснювальної роботи з
2018 року захисту населення
охорони праці, рівня
питань охорони праці через
Кролевецької районної
травматизму, досвіду роботи
засоби масової інформації
державної адміністрації
окремих підприємств, установ
та організацій щодо
профілактичної роботи,
2. Організація роботи по
Упродовж Управління соціального
Належне дотримання
підвищенню рівня
2018 року захисту населення
роботодавцями району Закону
підготовки роботодавців та
Кролевецької районної
України «Про охорону праці»
відповідальних посадових
державної адміністрації,
осіб з питань охорони праці,
Державне підприємство
охоплення навчанням
«Сумський експертно близько 100 осіб.
технічний центр»
Всього по завданню 1
Всього по пріоритету 3.2.
3.3. Проведення протипожежних заходів
Завдання 1. Забезпечення проведення протипожежних заходів
1. Придбання пожежного
Протягом Спаська сільська рада
650,0
Забезпечення проведення
автомобіля для пункту
2018 року
протипожежних заходів
постійного базування в с.
Спаське Кролевецького
району Сумської області
2.
Реконструкція будівлі під
Протягом Зазірківська сільська рада
100,0
Забезпечення проведення
гараж для пожежного
2018 року
протипожежних заходів
автомобіля с.Зазірки
3.
Організація пожежної
Протягом Мутинська сільська рада
1567,0
162,406 11,72 Забезпечення проведення
безпеки Мутинської
2018 року
протипожежних заходів
сільської ради
Кролевецького району
Сумської області
Всього по завданню 1
2217,0
262,406 11,72
Всього по пріоритету 3.3.

2217,0

262,406 11,72

