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ПРОГРАМА 

 

«КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 

ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА СОКАЛЯ  
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

         Програма капітального будівництва та реконструкції об'єктів комунальної 

власності на території міста - це комплекс  робіт  та заходів, спрямованих  на 

створення  сприятливих  умов  для життєдіяльності  мешканців міста, забезпечення  

якісного благоустрою та освітлення вулиць міста, санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення, створення нової інфраструктури міста та підтримання в 

належному стані  діючих  об'єктів комунальної власності Сокальської  міської ради. 

2. МЕТА ПРОГРАМИ. 

Метою Програми є проведення робіт  капітального будівництва об'єктів благоустрою, 

соціальної сфери та реконструкції діючих об'єктів комунальної власності Сокальської 

міської ради. 

3. ЗАХОДИ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ. 

Будівництво є однією з найважливіших галузей народного господарства, від 

якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. 

Стимулювання будівництва сприятиме розвитку економіки міста. Багато будівель і 

споруд комунальної власності знаходяться в незадовільному стані і потребують 

проведення реконструкції. 

 Програмні заходи капітального будівництва та реконструкції об'єктів 

комунальної власності  направлені на виконання робіт: 

- будівництво  об'єктів соціальної сфери та благоустрою; 

- реконструкція комплексу каналізаційних очисних споруд м. Сокаля; 

- теплопостачання у вигляді капітального ремонту та реконструкції теплових мереж; 

- реконструкція системи внутрішньоміського водозабезпечення; 

- виконання заходів щодо дотримання природоохоронної діяльності. 

 4. ФІНАНСУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ. 

               Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.  

         Успішне виконання заходів Програми потребує також фінансування за 

рахунок коштів державного бюджету. Таким чином, можливе співфінансування 

заходів Програми за рахунок коштів субвенції з державного бюджету і коштів 

державного фонду регіонального розвитку за наявності відповідних бюджетних 

призначень на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

               Головним  розпорядником  бюджетних  коштів  на  реалізацію Програми  є  

Виконавчий  комітет  Сокальської  міської  ради. 

              Загальний  обсяг  коштів,  передбачених  на  виконання  цієї програми, 

складає  1765000 грн. 

              Реалізація Програми дає можливість: 

- профінансувати виконання робіт по будівництву  нових об'єктів  соціальної сфери, 

благоустрою та освітлення  на території міста;  

- реконструювати діючі об'єкти комунальної власності, що покращить  благоустрій 

міста, освітлення вулиць, санітарно-епідеміологічне  благополуччя, умови 

проживання мешканців міста.  

- створити ефективний механізм залучення коштів з різних джерел на капітальне 

будівництво, реконструкцію, збереження та ремонт об’єктів комунальної власності. 

5. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ. 

               Виконком  Сокальської  міської  ради  перераховує  відповідні  кошти  на  

рахунок  підрядника  ( виконавця Програми) відповідно  до  розпису  доходів  і  

видатків  місцевого  бюджету  та  згідно  з  поданою  одержувачем  заявкою  

розрахунку  та  видатки, передбачені  Програмою. 



               Виконавець  Програми несе  відповідальність  за  правильність  оформлення  

розрахункових  документів,  достовірність  і  своєчасність  звітності  та  цільове  

використання  коштів. 

 

 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ. 

 Виконання Програми надасть можливість: 

-  здійснення державної політики щодо капітального будівництва та реконструкції 

об'єктів комунальної власності;  

-    зменшення експлуатаційних витрат та витрат на капітальні ремонти; 

- поліпшити санітарний стан навколишнього середовища міста та створити 

сприятливі умови для життєдіяльності мешканців міста;  

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне 

середовище та здоров’я мешканців міста; 

- значно покращити стан благоустрою міста, водопровідно-каналізаційного 

господарства, утримання об'єктів  комунальної власності у належному технічному 

стані. 

 7. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. 
            Програма розрахована на 2018 рік. 

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОГРАМИ. 

 

            Організація виконання програми покладається на Виконавчий комітет 

Сокальської міської ради. Контроль за ходом реалізації програми здійснюється 

постійною комісією міської ради  з питань економіки та бюджету. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова      В. Кондратюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

до Програми капітального будівництва та реконструкції об'єктів 

 комунальної власності м. Сокаля   на  2018  рік 

 

 

 

 

1.Ініціатор  розроблення  Програми: Виконавчий  комітет Сокальської  міської  

ради. 

 

2.  Дата,  номер  і  назва  розпорядчого  документа  органу  виконавчої  влади  

про  розроблення  Програми:  рішення   XXVII   сесії  VІІ  скликання  Сокальської  

міської  ради  від  22.12.2017  року  №   

 

3.  Розробник  Програми: Виконавчий   комітет  Сокальської  міської  ради.  

 

4.  Відповідальні  виконавці  Програми: Виконавчий  комітетСокальської  міської  

ради. 

 

5.  Учасники  Програми: Виконавчий  комітет  Сокальської  міської  ради. 

 

6.  Термін  реалізації  Програми:  2018 рік. 

 

7.  Перелік  місцевих  бюджетів,  які  беруть  участь  у  виконанні  Програми: 

     міський  бюджет. 

 

8. Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів,  необхідних  для  реалізації  

    Програми  -  1765000  грн. 

 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                       В.  Кондратюк 

 

 

 

 

 

 

 

 


