УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІ демократичне скликання
(дванадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 29 березня 2012 р. №202-12/12
м.Тлумач

Про Програму підготовки та
забезпечення спеціалістів з
вищою медичною освітою для
потреб сільських закладів
охорони здоров’я Тлумаччини на
2012-2020 роки
Заслухавши та обговоривши проект Програми підготовки та забезпечення
спеціалістів з вищою медичною освітою для потреб сільських закладів охорони
здоров’я Тлумаччини на 2012-2020 роки, з метою належного кадрового
забезпечення сільської медицини, районна рада
вирішила:
1. Затвердити Програму підготовки та забезпечення спеціалістів з вищою
медичною освітою для потреб сільських закладів охорони здоров’я Тлумаччини на
2012-2020 роки (додається).
2. Затвердити Склад робочої групи та Порядок з відбору кандидатур для
цільового направлення їх на навчання до Івано-Франківського національного
медичного університету (додатки до рішення №№ 1-2).
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С.Овчарчин)
передбачити кошти на виконання зазначених у програмі заходів (додатки до
програми №№ 1-3).
4. Районній державній адміністрації підготувати уточнення та зміни до цієї
Програми у плані пошуку нових шляхів підготовки та забезпечення спеціалістів з
вищою медичною освітою для потреб сільських закладів охорони здоров’я
Тлумаччини на 2012-2020 роки та винести їх на чергову сесію районної ради для
розгляду та прийняття.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
державної адміністрації О.Чаплінську та заступника голови районної ради
В.Габурака.
Голова районної ради
Михайло Вишневський

Затверджено
рішенням районної ради
від 29 березня 2012 р. №202-12/12

Програма
підготовки та забезпечення спеціалістів з вищою медичною освітою
для потреб сільських закладів охорони здоров’я Тлумаччини
на 2012-2020 роки
ВСТУП
Однією з головних причин низького рівня здоров’я населення району є
нерівномірність розподілення медичних кадрів з вищою медичною освітою у
міській та сільській місцевостях. Недосконалою загалом є нормативно-правова
база кадрового забезпечення охорони здоров’я.
Медичну допомогу сільському населенню району надають працівники
сільських лікарських амбулаторій та ФАПів. Ці установи можуть у
майбутньому не мати перспективи як через зменшення чисельності
обслуговуваного населення, так і внаслідок відсутності кадрів медпрацівників.
Результативність та ефективність роботи в цьому напрямку в значній мірі
визначається кадровим потенціалом. У первинній ланці лікарські посади
починають заміщати фахівці із середньою медичною освітою. Кваліфіковані
фахівці концентруються здебільшого у райцентрі.
Беручи до уваги реформування галузі охорони здоров’я, яке
проводитиметься у районі впродовж 2012-2020 років, число вакантних
лікарських посад з вищою медичною освітою у сільських закладах охорони
здоров’я складатиме 18 осіб. Впродовж 2011 року не були укомплектовані
медичними кадрами 3 сільські лікарські амбулаторії.
З цією метою виникла потреба у підготовці спеціалістів з вищою
медичною освітою для потреб сільських закладів охорони здоров’я району.
Щоб визначити наміри та готовність до медичної роботи у сільській
місцевості, з абітурієнтом перед вступом до навчального закладу неодмінно
повинна проводитися співбесіда. Перевага у наданні рекомендацій та цільовому
направлені на навчання до медичного закладу надається жителям сільської
місцевості, які після завершення навчання працюватимуть у сільських закладах
охорони здоров’я району.
Цільовий прийом – основний інструмент підготовки фахівців первинної
ланки охорони здоров’я для конкретного села в конкретному навчальному
закладі.
Для цього укладається чотирьохстороння Угода між Тлумацькою
районною державною адміністрацією, Тлумацькою районною радою, ІваноФранківським національним медичним університетом та громадянином, який
направляється на навчання із зазначенням видів соціальної підтримки,
обов’язків фахівця, умов розірвання договору.
Допускається також укладання контрактів на будь-якому етапі навчання
між студентами (інтернами) Івано-Франківського національного медичного
університету та Тлумацькою центральною районною лікарнею з гарантією

подальшого працевлаштування у закладах сільської місцевості Тлумацького
району.
Мета Програми :
Забезпечення сільського населення району спеціалістами з вищою
медичною освітою.
Основні завдання Програми:
1. Створити механізм навчання в Івано-Франківському національному
медичному університеті за кошти місцевого бюджету випускників
загальноосвітніх закладів Тлумацького району, жителів сільської
місцевості.
2. Забезпечити кадрами сільські заклади охорони здоров’я району.
Для виконання Програми необхідно здійснити наступні заходи:
1. Визначати потребу в забезпеченні кадрами закладів охорони здоров’я
сільської місцевості на 2012-2020 роки з урахуванням їх плинності, інших
чинників.
2. Проводити співбесіди із випускниками загальноосвітніх закладів
району, які проживають у сільській місцевості і мають намір там працювати,
для їх подальшого цільового направлення на навчання до Івано-Франківського
національного медичного університету за кошти місцевого бюджету.
3. Укладати чотирьохсторонню Угоду щодо підготовки спеціалістів з
вищою медичною освітою для сільських закладів охорони здоров’я району між
Тлумацькою районною державною адміністрацією, Тлумацькою районною
радою, Івано-Франківським національним медичним університетом та
громадянином, який направляється на навчання.
4. Забезпечити доступ сільського населення до якісного медичного
обслуговування, укомплектувавши сільські заклади охорони здоров’я
спеціалістами з вищою медичною освітою.
5. Відслідковувати, аналізувати та прогнозувати розвиток кадрового
потенціалу в первинній ланці охорони здоров’я.
6. Контролювати працевлаштування молодих фахівців відповідно до
укладеної Угоди.
Ефект від реалізації Програми.
Виконання Програми дасть змогу:
Забезпечити спеціалістами з вищою медичною освітою сільські заклади
охорони здоров’я району для створення належного медичного обслуговування
сільського населення краю.

Додаток 1
до рішення районної ради від
29 березня 2012 року № 202-12/12.

Склад
робочої групи з відбору кандидатур
для цільового направлення їх на навчання
до Івано-Франківського національного медичного університету
О.Чаплінська – заступник голови райдержадміністрації, співголова робочої
групи;
В.Габурак – заступник голови районної ради, співголова робочої групи;
М.Заїка – секретар робочої групи, депутат районної ради.
Члени робочої групи:
Д.Боднарчук – начальник відділу освіти райдержадміністрації, депутат
районної ради;
М.Богович – директор районного центру зайнятості, депутат районної ради;
І.Бойчук – головний лікар ЦРЛ;
Л.Завідовська – психіатр ЦРЛ (за згодою);
Г.Єжак – член постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального
захисту районної ради;
Л.Кульбаба – голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та
соціального захисту районної ради;
О.Мельник – заступник головного лікаря ЦРЛ;
Г.Місюра – член постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального
захисту районної ради;
С.Овчарчин – начальник фінансового управління райдержадміністрації;
І.Скрипник – начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації;
О.Титикайло – завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації.

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради

І.Денькович

Додаток 2
до рішення районної ради від
29 березня 2012 року № 202-12/12.

Порядок
з відбору кандидатур для цільового направлення їх на навчання
до Івано-Франківського національного медичного університету
на платній основі за рахунок коштів місцевого бюджету.

Рекомендувати робочій групі:
1. Щороку до 1 березня формувати потребу у кадровому забезпеченні
сільської медицини району спеціалістами із вищою медичною освітою та
подавати її до Івано-Франківського національного медичного університету.
2. Щороку до 15 квітня приймати клопотання на ім’я голови
райдержадміністрації та голови районної ради від органів місцевого
самоврядування про направлення на навчання випускників місцевих шкіл до
Івано-Франківського національного медичного університету та підтвердження
забезпеченості їх житлом у сільській місцевості після закінчення навчання і
вести їх облік.
3. Щороку до 01 травня проводити співбесіди із випускниками шкіл
району, які претендують на Атестат з відзнакою, мають намір вступати до
Івано-Франківського національного медичного університету та працювати
після його закінчення у сільських закладах охорони здоров’я району.
4. Щороку до 01 липня укладати попередні Угоди та до 01 серпня
остаточні Угоди з Івано-Франківським національним медичним університетом
про навчання вступників із Тлумацького району на платній основі за рахунок
коштів місцевого бюджету із подальшим відпрацюванням у закладах охорони
здоров’я сільської місцевості.
5. Вести контроль за додержанням вимог укладених Угод.

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради

І.Денькович

Додаток 1
до Програми підготовки та
забезпечення спеціалістів з
вищою медичною освітою для потреб
сільських закладів охорони здоров’я
Тлумаччини на 2012-2020 роки

Кошторис витрат
Програми підготовки та забезпечення спеціалістів з вищою медичною
освітою для потреб сільських закладів охорони здоров’я Тлумаччини на
2012-2020 роки
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Заходи
Оплата навчання за перший семестр 2012-2013 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Оплата навчання за другий семестр 2012-2013 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Оплата навчання за перший семестр 2013-2014 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Оплата навчання за другий семестр 2013-2014 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Оплата навчання за перший семестр 2014-2015 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Оплата навчання за другий семестр 2014-2015 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Оплата навчання за перший семестр 2015-2016 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Оплата навчання за другий семестр 2015-2016 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Оплата навчання за перший семестр 2016-2017 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Оплата навчання за другий семестр 2016-2017 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Оплата навчання за перший семестр 2017-2018 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Оплата навчання за другий семестр 2017-2018 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Оплата навчання за перший семестр 2018-2019 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Оплата навчання за другий семестр 2018-2019 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Оплата навчання за перший семестр 2019-2020 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Оплата навчання за другий семестр 2019-2020 рр.
3 особи Х 7 750 грн.
Всього:

Потреба в коштах,
грн.
23 250 грн.
23 250 грн.*
23 250 грн.*
23 250 грн.*
23 250 грн.*
23 250 грн.*
23 250 грн.*
23 250 грн.*
23 250 грн.*
23 250 грн.*
23 250 грн.*
23 250 грн.*
23 250 грн.*
23 250 грн.*
23 250 грн.*
23 250 грн.*
372 000 грн.
(триста сімдесят дві
тисячі гривень)

* Сума коштів визначається з розрахунку вартості навчання студента в

кожному навчальному році та загальної їх чисельності (враховуючи при цьому,
що станом на 01.03.2012 р. вартість навчання за одну особу складала 15 500 грн.).

Додаток 2
до Програми підготовки та
забезпечення спеціалістів з
вищою медичною освітою для потреб
сільських закладів охорони здоров’я
Тлумаччини на 2012-2020 роки

Паспорт
Програми підготовки та забезпечення спеціалістів з вищою медичною
освітою для потреб сільських закладів охорони здоров’я Тлумаччини на
2012-2020 роки
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Тлумацька районна
державна адміністрація
2. Розробник програми – центральна районна лікарня
3. Термін реалізації програми – протягом 2012-2020 рр.
4. Етапи фінансування програми – протягом 2012-2020 рр.
5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.): 372 000,00 грн.
Роки
Всього
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

23 250 грн.
46 500 грн.*
46 500 грн.*
46 500 грн.*
46 500 грн.*
46 500 грн.*
46 500 грн.*
46 500 грн.*
23 250 грн.*

Обсяги фінансування
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний
місцевий
інші джерела
бюджет
бюджет
23 250 грн.
46 500 грн.*
46 500 грн.*
46 500 грн.*
46 500 грн.*
46 500 грн.*
46 500 грн.*
46 500 грн.*
23 250 грн.*

* Сума коштів визначається з розрахунку вартості навчання студента в
кожному навчальному році та загальної їх чисельності (враховуючи при цьому, що

станом на 01.03.2012 р. вартість навчання за одну особу складала 15 500 грн.).

6. Очікувані результати виконання програми:
- кадрове забезпечення закладів охорони здоров’я сільської місцевості.
7. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа наступного
місяця за звітним.

Додаток 3
до Програми підготовки та забезпечення
спеціалістів з вищою медичною освітою
для потреб сільських закладів охорони
здоров’я Тлумаччини на 2012-2020 роки

ПЕРЕЛІК
заходів, обсяги та джерела фінансування програми
Назва замовника – Тлумацька районна державна адміністрація
Назва програми – Програма підготовки та забезпечення спеціалістів з вищою медичною освітою для потреб сільських
закладів охорони здоров’я Тлумаччини на 2012-2020 роки
Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн

1

Оплата за навчання

РДА

Вподовж
2012 –
2020рр.

в т.ч. за джерелами
фінансування
Роки

Всього

372 000

-

372 000

інші
джерела

Термін
Виконавець
виконання

місцевий
бюджет

Найменування
заходу

обласний
бюджет

№
п/п

-

Очікувані результати

Підготовка спеціалістів з
вищою медичною освітою
для закладів охорони
здоров’я сільської
місцевості Тлумаччини

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІ демократичне скликання
(вісімнадцята сесія)

РІШЕННЯ
Від 21 лютого 2013 р. №358-18/13
м. Тлумач

Про районну програму підтримки
обдарованих спортсменів Тлумаччини на
2013-2018 роки
Розглянувши та обговоривши проект районної програми підтримки
обдарованих спортсменів Тлумаччини на 2013-2018 роки, враховуючи
висновки постійної комісії районної ради з питань молодіжної політики, спорту
і туризму, районна рада
вирішила:
1.

Затвердити районну програму підтримки обдарованих спортсменів

Тлумаччини на 2013-2018 роки.
2.

Фінансовому

управлінню

райдержадміністрації

щорічно

при

формуванні проектів районного бюджету передбачати кошти на виконання
затверджених програмою заходів.
3.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника

голови районної ради В.Габурака та постійну комісію районної ради з питань
молодіжної політики, спорту і туризму (Р.Рибчин).

Голова районної ради

Михайло Вишневський

Затверджено
рішенням районної ради
від 21 лютого 2013 р. №358-18/13

РАЙОННА ПРОГРАМА
підтримки обдарованих спортсменів Тлумаччини
на 2013-2018 роки
І. Мета програми та її завдання.
Метою програми є створення сприятливих соціально-економічних,
фінансових, медичних, психологічних, організаційних та правових умов і
гарантій для обдарованих спортсменів Тлумаччини, які стали призерами
всеукраїнських та міжнародних змагань з олімпійських видів спорту.
Для досягнення цієї мети потрібно:
- створити належні умови для проведення регулярних тренувань;
- забезпечити проведення повноцінного, регулярного та безоплатного
медичного контролю за станом здоров’я в умовах центральної
районної лікарні;
- забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з придбанням
спортивного одягу та знарядь;
- забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з участю спортсменів та
тренерів у зборах та змаганнях.
Програма розрахована на період до 2018 року і визначає заходи,
виконання яких дасть змогу розв’язати нагальні проблеми обдарованих
спортсменів.
ІІ. Фінансове забезпечення програми.
Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів
районного бюджету, спонсорських, благодійних коштів та інших надходжень.
ІІІ. Заходи, спрямовані на реалізацію основних положень програми.
1. Ведення реєстру обдарованих спортсменів Тлумаччини.
Регулярно
Відділ молоді і спорту райдержадміністрації.
2. Висвітлення у засобах масової інформації здобутків та проблем
обдарованих спортсменів Тлумаччини і пошук шляхів їх розв’язання
(організувати серію передач по радіо, публікувати матеріали в пресі).
Регулярно
Відділ молоді і спорту райдержадміністрації
Редакція газети «Злагода».

3. Проведення медичних оглядів, лабораторних та інструментальних
досліджень і лікування (включно зі стоматологічною допомогою) обдарованих
спортсменів Тлумаччини на безоплатній основі.
Регулярно
Тлумацька ЦРЛ.
4. Ведення реєстрів проведення спортивних зборів та змагань.
Регулярно
Відділ молоді і спорту райдержадміністрації.
5. Фінансування витрат, пов’язаних з участю спортсменів та тренерів у
зборах та змаганнях.
Регулярно
Відділ молоді і спорту райдержадміністрації
Фінансове управління райдержадміністрації.
6. Виплата
щомісячних
стипендій
обдарованим
Тлумаччини у розмірі 500 (п’ятсот) гривень.
Постійно.
Фінансове управління райдержадміністрації.

спортсменам

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІ демократичне скликання
(тридцять друга сесія)

РІШЕННЯ
Від 15 січня 2015 р. №562-32/15
м. Тлумач

Про районну Програму соціальної
підтримки та реабілітації інвалідів зору
на 2015 – 2019 роки
Заслухавши та обговоривши проект районної Програми соціальної
підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015 – 2019 роки, поданої управлінням
соціального захисту населення Тлумацької райдержадміністрації, районна рада
вирішила:
1. Затвердити районну Програму соціальної підтримки та реабілітації
інвалідів зору на 2015 – 2019 роки (додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при
формуванні районного бюджету на 2015 та наступні роки передбачати кошти на
виконання зазначених у програмі заходів у межах фактичних можливостей
бюджету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В. Двояка.

Голова районної ради

Михайло Вишневський

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії районної ради
від 15 січня 2015 р. №562-32/15

Районна Програма соціальної підтримки та реабілітації
інвалідів зору на 2015-2019 роки
Мета та основні завдання Програми
Програму розроблено з метою поліпшення соціального захисту охорони
здоров’я, реабілітації людей з вадами зору, їх соціального та медичного
обслуговування, безперешкодного доступу інвалідів зору до об’єктів соціальної
інфраструктури а також доступу до інформації та культурного життя суспільства.
Основними завданнями Програми є:
1. Поліпшення соціального захисту, охорони здоров’я та реабілітації
людей з вадами зору.
2. Створення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної
інфраструктури та поліпшення транспортного обслуговування інвалідів зору.
3. Проведення просвітницької роботи та забезпечення участі інвалідів
зору в культурному житті суспільства.
Фінансове забезпечення змін до Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених
у обласному та місцевому бюджетах, а також з інших джерел, не заборонених
чинним законодавством України.
Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при
формуванні показників місцевих бюджетів, виходячи з їх реальних можливостей.
Очікувані результати від виконання змін до Програми
Реалізація Програми сприятиме:
 поліпшенню соціального захисту, охорони здоров’я та реабілітації
людей з вадами зору;
 створенню безперешкодного доступу до об’єктів соціальної
інфраструктури та поліпшенню транспортного обслуговування інвалідів зору;
 проведенню просвітницької роботи та забезпечення участі інвалідів
зору у культурному житті суспільства.

Додаток 1
до районної Програми соціальної підтримки та
реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки

Паспорт
районної Програми соціальної підтримки та реабілітації
інвалідів зору на 2015-2019 роки
1. Ініціатор розроблення програми(замовник):
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2. Розробник програми:
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
3. Термін реалізації програми: 2015-2019 роки.
4. Етапи фінансування програми: 2015-2019 роки.
5. Обсяг фінансування програми: 1359,5 тис.грн.
Роки

Всього

2015-2019
в т.ч.
2015
2016
2017
2018
2019

1359,5
232,3
250,2
269,9
291,6
315,5

Обсяги фінансування
в т.ч. за джерелами фінансування
Обласний
Місцевий
Інші джерела
бюджет
бюджет
1359,5
232,3
250,2
269,9
291,6
315,5
-

6. Очікувані результати виконання змін до Програми:
Реалізація Програми буде сприяти поліпшенню соціального захисту, охорони
здоров’я та реабілітації людей з вадами зору, створенню безперешкодного
доступу до об’єктів соціальної інфраструктури та поліпшенню транспортного
обслуговування інвалідів зору, проведенню просвітницької роботи та
забезпеченню участі інвалідів зору у культурному житті суспільства.
7. Термін проведення звітності: щоквартально.

Додаток 2
до районної Програми соціальної підтримки та
реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування
районної Програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки
Назва замовника: Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
Назва Програми: районна Програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки
№
з/п

Найменування заходів

Виконавец
ь

1

2

3

Термін
виконан
ня
4

Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.)
обласний місцевий інші
роки
всього
бюджет
бюджет джерела
5
6
7
8
9

Очікувані
результати
10

1. Просвітницька робота з питань реабілітації інвалідів зору
Висвітлювати в засобах
масової інформації та на
1 офіційному сайті
райдержадміністрації
проблеми незрячих,
вишукувати шляхи їх
розв’язання (організувати
серію передач на радіо,
публікувати матеріали в
районній газеті «Злагода»)
Щорічно відзначати 3
грудня, у Міжнародний
2 день інвалідів, день Білої
тростини для інвалідів зору

РВК
«Злагода»,
прес-служба
РДА

Постійно

2015
2016
2017
2018
2019

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

-

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

-

Інформаційне
забезпечення
інвалідів зору

Управління
соціального
захисту
населення
РДА

Щорічно

2015
2016
2017
2018
2019

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

-

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

-

Соціальний захист
інвалідів зору

2. Соціальний захист інвалідів зору
Управління
соціального
захисту
населення
РДА

2015
2016
2017
2018
2019

2015
2016
2017
2018
2019

179,3
197,2
216,9
238,6
262,5

-

179,3
197,2
216,9
238,6
262,5

-

Соціальний захист
інвалідів зору

Проводити роботу з
районним центром
зайнятості з питання
2 вивчення можливостей
працевлаштування інвалідів
зору поза системою УТОС

Районний
центр
зайнятості,
виконкоми
міської,
селищної,
сільських
рад

Постійно

20152019

-

-

-

-

Соціальний захист
інвалідів зору

Виділяти кошти інвалідам
зору на проведення
операцій в
офтальмологічних
клініках
3
міст Києва та Одеси

Управління
соціального
захисту
населення
РДА,
виконкоми
міської,
селищної,
сільських рад

Постійно

2015
2016
2017
2018
2019

30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

-

30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

-

Соціальний захист
інвалідів зору

При прийнятті районних
бюджетів передбачити
надання пільг інвалідам
1 зору: І групи – 75%
ІІ групи – 50% (зменшення
оплати за користування житлом
(квартирна плата), за користування
комунальними послугами (газ,
електроенергія, теплопостачання,
водопостачання та водовідведення),
на придбання твердого палива і
скрапленого газу для осіб, які
проживають у будинках, що не
мають центрального опалення,
абонентної плати за користування
телефоном (в межах норм
передбачених чинним
законодавством))

Центральна
районна
лікарня

Постійно

2015
2016
2017
2018
2019

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

-

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

-

Поліпшення
медичного
забезпечення
інвалідів зору

Територіальн
ий центр
соціального
обслуговуван
ня
пенсіонерів
та одиноких
непрацездатн
их громадян,
виконкоми
міської,
селищної,
сільських рад

Постійно

20152019

-

-

-

-

Поліпшення
якості надання
соціальних
послуг

Відділ
Сприяти безкоштовному
Постійно
культури
і
відвідуванню інвалідами
туризму
6 зору концертів в районному
РДА
Народному домі, сільських
клубах
Відділ
Один раз
Забезпечити прийом в
культури
і
на рік
районному Народному домі
туризму РДА,
народного естраднофінансове
7 фольклорного гурту
управління
«Горицвіт» з наданням йому
РДА,
виконком
відповідної фінансової
міської ради
підтримки

20152019

-

-

-

-

2015
2016
2017
2018
2019

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

-

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

-

Поліпшувати стан
обслуговування інвалідів
зору в медичних закладах
району, а також сприяти у
забезпеченні ліками за
4
рецептами лікарів на
пільгових умовах під час їх
перебування на
стаціонарному та
амбулаторному лікуванні.
Відповідно до висновків
закладів охорони здоров’я
охопити надомним
обслуговуванням всіх
одиноких інвалідів зору з
5 наданням їм повного
комплексу соціальних
послуг

УКРАЇНА

Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІ демократичне скликання
(друга сесія)

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015 р. № 014-02/15
м. Тлумач
Про районну програму підтримки
індивідуального житлового будівництва
на селі та поліпшення житлово-побутових
умов сільського населення
«Власний дім» на 2016-2020 роки
Заслухавши та обговоривши проект районної
програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житловопобутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки,
районна рада
вирішила:
1. Затвердити районну програму підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення «Власний дім» на 2016-2020 роки (додається).
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Овчарчин) при
формуванні проектів місцевих бюджетів на відповідні роки передбачити кошти
на реалізацію програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради Василя Гнатюка.
Голова районної ради

Василь Двояк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 24 грудня 2015 р. № 014-02/15

І. Загальні положення.
Районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на
селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний
дім» на 2016-2020 роки розроблено відділом економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації спільно з
виконавчими комітетами місцевих рад,
обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі,
на виконання розпорядження Івано-Франківської обласної державної
адміністрації від 08 жовтня 2015 року № 670 «Про схвалення проекту
регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення «Власний дім» на 2016-2020 роки» та Правил надання
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. №
1597 (із змінами та доповненнями), з метою покращення житлових умов
сільських жителів.
Програма розроблена на період 2016-2020 років з розподілом коштів та
завдань щодо введення в експлуатацію житлових будинків та комунікацій, що
забезпечують вимоги комфортності житла та інших побутових потреб
сільського населення району.
За період дії програми обласним фондом підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі на довготермінове кредитування будівництво
(реконструкцію) житла для сільського населення відкрито 149 кредитних ліній,
з них: для будівництва та придбання житла 23, облаштування інженерних
мереж (газопостачання та водопостачання) 126 на загальну суму 2189,4 тис.
грн. Введено в експлуатацію 1949,3 м2 житла (17 житлових будинків).
Програма спрямована на:
- реалізацію державної політики у галузі індивідуального житлового
будівництва у сільській місцевості на підставі його довготермінового
кредитування;
- поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення
та підвищення рівня інженерного облаштування села через впровадження
нових проектів із покращеними рішеннями архітектурно-планувального та
конструкторсько-технологічного
напрямку,
використання
ефективних
матеріалів та обладнання, застосування енергозберігаючих технологій;
- завантаження потужностей будівельної індустрії для забезпечення
потреб у матеріалах, виробах та конструкціях;
- перерозподіл трудових ресурсів та закріплення кадрів і особливо молоді
у сільській місцевості;
- створення нових робочих місць і підвищення рівня зайнятості
населення.

Метою програми є підвищення рівня надання громадянам пільгових
довгострокових кредитів для будівництва житла, створення додаткових умов
для забезпечення житлом сільських жителів, які потребують покращення
житлових умов.
ІІ. Основні завданнями Програми:
Основні завданнями Програми:
- зростання обсягів житлового будівництва на селі шляхом надання
довгострокових (до 20 років) кредитів;
- збільшення кількості введеного в експлуатацію житла завдяки
першочерговому інвестуванню незавершених будівництвом житлових будинків
з високим рівнем готовності;
- соціальна орієнтованість будівництва-першочергове надання кредитів
багатодітним та молодим сім’ям, працівникам соціальної сфери села, воїнам
АТО та громадянам, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб;
- залучення до роботи та закріплення молодих спеціалістів у сільській
місцевості;
- удосконалення планування територій у сільській місцевості з наданням
практичної допомоги, разом з місцевими радами, індивідуальним забудовникам
у вирішені питань вибору та оформлення земельних ділянок, проектів будівель,
тощо.
ІІІ. Основними напрямами Програми є:
- удосконалення системи державної реєстрації права власності фізичних
осіб на нерухоме майно з метою створення ефективних умов для іпотечного
кредитування житлового будівництва;
- удосконалення системи обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов;
- подальша співпраця із Обласним фондом підтримки індивідуального
житлового будівництва з метою надання довготермінових і короткострокових
кредитів.
ІV. Фінансове забезпечення програми
У період 2016-2020 років фінансування Програми передбачається
здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів,
акумульованих за рахунок повернених раніше наданих пільгових
довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
для сільського населення.
Прогнозні обсяги фінансування Програми забезпечення сільських
жителів житлом і прогнозні показники забезпечення житлом сільського
населення на 2012-2016 роки з державного, обласного та районного бюджету
подаються у додатку 1 до Програми.

V. Очікувані результати від реалізації Програми
Реалізація
Програми сприятиме розв’язанню житлових проблем
сільського населення, поліпшенню демографічної ситуації, створенню
необхідних умов для покращення соціально-побутового та економічного
становища сімей, їх гармонійному розвитку, як одного із чинників становлення
та самореалізації громадян в інтересах суспільства і держави, добудові ряду
об’єктів незавершеного будівництва, збільшенню обсягів житлового
будівництва,
залученню
до
фінансування
житлового
будівництва
позабюджетних коштів, особистих заощаджень громадян.
Основним показником ефективності використання бюджетних коштів на
реалізацію Програми є те, що на кожну гривню, вкладену в довгострокове
житлове кредитування, додатково залучаються кошти фізичних осіб.
З метою реалізації Програми передбачається здійснити такі заходи:
1. Передбачати в проектах районного бюджету на 2016-2020 роки
виділення коштів для надання державних пільгових кредитів індивідуальним
сільським забудовникам в обсягах відповідно наявних ресурсів ( згідно
додатку).
Районна державна адміністрація,
фінансове управління райдержадміністрації, відділ економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації.
Щорічно в затверджені терміни.

2. Сприяти розвитку індивідуального житлового будівництва на селі
шляхом надання пільгових довгострокових кредитів в першу чергу молодим
сім’ям, воїнам АТО та громадянам, які перебувають на обліку внутрішнього
переміщення осіб.
Районна державна адміністрація, фінансове
управління райдержадміністрації, відділ
економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації, управління соціального
захисту населення райдержадміністрації, місцеві
ради. Постійно.

3. Висвітлювати у засобах масової інформації на офіційному сайті
райдержадміністрації, реалізацію Програми в районі .
Інформаційно-аналітичний відділ апарату
райдержадміністрації, відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, 2 рази на рік

4. Брати участь у розширеному засіданні спостережної координаційної
ради облдержадміністрації з питань впровадження обласної цільової програми
“Власний дім”.
Районна державна адміністрація,
відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

5. Постійна співпраця з селищним, сільськими головами, депутатами рад
по підбору забудовників, своєчасному введенню в експлуатацію передбачених
об’єктів.
Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, відділ містобудування та
архітектури райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад.

6. Вести облік громадян, які потребують покращення житлових умов,
облаштування діючих садиб інженерними комунікаціями в сільській місцевості.
Виконкоми селищної, сільських рад. Постійно.

Додаток
до районної програми
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов
сільського населення
«Власний дім» на 2016-2020 роки

Прогнозні показники
районної цільової програми індивідуального житлового
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення
«Власний дім» на 2016-2020 роки

Будівництво житла
Газифікація
Водопостачання
Введення в експлуатацію житла

Одиниці
виміру
од.
од.
од.
кв.м.

Потреба в коштах, всього, в т.ч.:
державний бюджет
загальний фонд
спеціальний фонд
обласний бюджет
загальний фонд
спеціальний фонд
районний бюджет
загальний фонд
спеціальний фонд

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

Показники

Всього
8
1
13
625

2016
2
1
5
125

2017
2
125

3250,0
2618,0
2429,0
189,0
241,0
85,0
156,0
391,0
195,0
196,0

750,0
641,0
608,0
33,0
41,0
10,0
31,0
68,0
30,0
38,0

600,0
480,0
444,0
36,0
46,0
15,0
31,0
74,0
35,0
39,0

В т. ч. по роках
2018
2019
2
1
5
250
850,0
723,0
685,0
38,0
48,0
17,0
31,0
79,0
40,0
39,0

300,0
169,0
129,0
40,0
51,0
20,0
31,0
80,0
40,0
40,0

2020
2
3
125
750,0
605,0
563,0
42,0
55,0
23,0
32,0
90,0
50,0
40,0

Примітка: фактичні обсяги укладання кредитних договорів з молодими сім’ями, учасниками АТО та внутрішньо
переміщеними особами будуть залежатиь від їх фактичної потреби в кредитних ресурсах Програми.

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тл ума ц ь ка р а й о н н а р а д а
VІІ демократичне скликання
(друга сесія)

РІШЕННЯ
від 24 грудня 2015 р. № 016-02/15
м.Тлумач
Про районну Програму
«Духовне життя Тлумаччини»
на 2016-2020 роки
Заслухавши та обговоривши проект районної Програми «Духовне життя
Тлумаччини» на 2016-2020 роки, враховуючи висновки постійної комісії районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, духовності
та захисту прав громадян відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну Програму «Духовне життя Тлумаччини» на 20162020 роки (додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С.Овчарчин)
передбачити кошти на виконання зазначених у програмі заходів в межах
фактичних можливостей бюджету.
3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів районної
Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні районного
бюджету і затверджуються рішенням районної ради про бюджет на відповідний
бюджетний період.
4. Відділу культури райдержадміністрації (Г.Петрунько) подавати на розгляд
постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту,
освіти, культури, духовності та захисту прав громадян перелік заходів для
фінансування з його подальшим затвердженням та виділенням коштів,
передбачених в районному бюджеті на районну Програму.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради В. Гнатюка.
Голова районної ради

Василь Двояк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 24 грудня 2015 р. № 016-02/15

Районна Програма
«Духовне життя Тлумаччини» на 2016-2020 роки
Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні умов для забезпечення конституційного права
мешканців району на свободу совісті та віросповідання, захисту прав і законних
інтересів релігійних організацій, поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної
терпимості.
Програма є нормативним документом для збереження і всебічного розвитку
духовної культури, з урахуванням соціально-економічних, культурних, національних та
інших особливостей Тлумаччини.
Програма відкрита для доповнення, коригування, спільних дій органів місцевої
влади, релігійних та громадських об'єднань у справі розвитку духовного життя
населення району.
Головною метою Програми є забезпечення розвитку духовності українського
суспільства, впровадження у суспільну свідомість загальнолюдських моральних
цінностей, формування цілісної культурно-національної ідентичності.
Районна Програма «Духовне життя Тлумаччини» на 2016-2020 роки визначатиме
стратегію, основні правові та організаційні принципи політики та напрями діяльності
української держави у сфері відносин з церквою та релігійними організаціями, як
складової внутрішньої і зовнішньої політики. Програма повинна забезпечити кожній
людині свободу совісті та віросповідання, а також правовий і соціальний статус церкви в
умовах демократизації, становлення громадянського суспільства та правової держави.
Основні завдання Програми
- залучити фінансово-матеріальні ресурси для вирішення питань релігійнодуховної сфери;
- налагодити систему надання підтримки релігійним громадам та об'єднанням
громадян, які беруть на себе вирішення матеріально-фінансових проблем релігійних
громад та об'єднань громадян, пов'язаних із реалізацією релігійно-духовних проектів;
- сприяти формуванню всебічно розвиненої високоосвіченої, соціально активної
особистості, вихованню високої духовності;
- сприяти спільній діяльності органів місцевої влади усіх рівнів, громадських і
релігійних організацій, навчальних і культурно-просвітницьких закладів, пов'язаній з
розвитком духовності та захистом моралі;
- утверджувати в масовій свідомості громадян історично притаманні
Українському народу високі моральні цінності;
- використовувати для виховання громадян кращі здобутки вітчизняної та світової
духовної спадщини;
- сприяти духовно-моральному розвитку та вихованню патріотизму населення;
- вживати заходів щодо запобігання розповсюдженню інформації, яка має
негативний вплив на свідомість громадян;
- впроваджувати в суспільну свідомість розуміння переваг здорового способу
життя, заснованого на дотриманні Божих заповідей;

- спрямовувати діяльність на розширення ролі церков та релігійних організацій у
суспільному житті, становлення їх як повноцінних інституцій громадянського
суспільства;
- організовувати проведення досліджень щодо виявлення причин руйнування та
погіршення технічного стану пам'яток історії та культури, у зв'язку з чим розробити і
затвердити режим збереження та порядку їхнього використання;
- створити умови для збереження пам'яток історії та культури;
- розробити програму регенерації історичного середовища шляхом розроблення
проектно-кошторисної документації, а також проведення робіт з реставрації та
консервації пам'яток архітектури.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету у межах загальних асигнувань, передбачених головним розпорядником
бюджетних коштів виконавцям відповідних заходів протягом 2016-2020 років, залучення
можливих благодійних внесків та інших джерел, передбачених законодавством України.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання заходів Програми дасть змогу об'єднати потенціал району в
забезпеченні прав громадян на свободу совісті, сприянні релігійним громадам
Тлумаччини у духовному розвитку, соціальному та гуманітарному забезпеченні потреб
жителів краю, духовної освіти молоді та усіх бажаючих, реалізації релігійних потреб
кожного мешканця, збереження та зростання суспільної моралі громадян.
Організація і контроль за виконанням Програми
Системний моніторинг виконання Програми здійснюється відділом культури
райдержадміністрації.
Відповідно до Програми буде відбуватися активізація співпраці з боку церкви і
місцевих органів влади, стимулюватимуться взаємні контакти між ними та буде реально
спричинятися до дотримання принципу рівності усіх релігій перед законом, незалежно
від кількості їх послідовників, тривалості існування, поширення. Тут важливого
значення набуває формування толерантності, головною метою якої є досягнення такого
стану відносин між вірними різних релігій, коли це стане ознакою не слабкості, а сили
українського суспільства, багатоманітності його духовної культури. Виходячи з реалій
релігійно-церковного життя, державі, що стала на шлях побудови демократичного
суспільства, слід всіляко сприяти встановленню та утвердженню відносин конфесійної
терпимості і поваги до людей, які сповідують ту чи іншу релігію або не сповідують
жодної з них

Додаток
до районної Програми «Духовне життя Тлумаччини»
на 2016-2020 роки

Кошторис витрат
районної Програми «Духовне життя Тлумаччини» на 2016-2020 роки
№
з/п

Найменування заходу

Виконавці

Термін
виконання

1

2
Надавати всебічну допомогу в межах,
дозволених законодавством України,
церквам і релігійним організаціям у
реалізації їхніх статутних завдань із
можливим залученням до цього
процесу підприємств та організацій
району.
Забезпечити ремонтні та реставраційні
роботи з упорядкування пам'яток
сакральної архітектури, сприяти
церквам і релігійним організаціям у
будівництві храмів і т.п.

3
Відділ культури РДА,
фінансове управління РДА,
міський, селищний, сільські
голови

4
2016-2020
рр.

Відділи будівництва,
архітектури, культури РДА,
міський, селищний, сільські
голови

2016-2020
рр.

Сформувати базу даних про земельні
ділянки, передані у користування
релігійним організаціям, а також
перелік наявних проектів
землевідведень і забезпечити постійне
її поновлення.

Відділ держгеокадастру в
Тлумацькому районі, відділ
культури РДА, фінансове
управління РДА, міський,
селищний, сільські голови

2016-2020
рр.

1

2

3

Програмні обсяги фінансування,
тис. грн.
Роки
Всього тис.
Районний
Інші
грн.
бюджет
джерела
фінансув
ання
5
6
7
8
2016-2020
рр. в т.ч.
2016
2017
2018
2019
2020
2016-2020
250,0
250,0
рр. в т.ч.
2016
50,0
50,0
2017
50,0
50,0
2018
50,0
50,0
2019
50,0
50,0
2020
50,0
50,0
2016-2020
5,0
5,0
рр. в т.ч.
2016
1,0
1,0
2017
1,0
1,0
2018
1,0
1,0
2019
1,0
1,0
2020
1,0
1,0

4

Сприяти проведенню культурних
заходів, присвячених державним і
релігійним святам, ювілеїв, офіційних
дат, визначних подій і т.п.

Відділ культури РДА

5

Сприяти проведенню екуменічних
молебнів, прощ до паломницьких місць
області, України. Популяризація
релігійного туризму.

Відділ економічного
розвитку і торгівлі РДА,
відділ культури РДА

2016-2020
рр.

6

Сприяти у проведенні фестивалів
духовного співу, конкурсів, оглядів
духовної творчості, виставок дитячих
художніх творів та ін.

Відділи культури, освіти
РДА

2016-2020
рр.

7

Продовжити факультативне вивчення
катехизму в школах району

Відділ освіти РДА

2016-2020
рр.

8

Підтримка молодіжного руху,
національно-патріотичного та
духовного виховання молоді з метою
всебічного виховання та

Відділи у справах молоді та
спорту, освіти, культури
РДА

2016-2020
рр.

2016-2020
рр.

2016-2020
25,0
рр. в т.ч.
2016
5,0
2017
5,0
2018
5,0
2019
5,0
2020
5,0
2016-2020
в межах
рр. в т.ч. кошторисних
призначень
2016
-//2017
-//2018
-//2019
-//2020
-//2016-2020
25,0
рр. в т.ч.
2016
5,0
2017
5,0
2018
5,0
2019
5,0
2020
5,0
2016-2020
в межах
рр. в т.ч. кошторисних
призначень
2016
-//2017
-//2018
-//2019
-//2020
-//2016-2020
в межах
рр. в т.ч. кошторисних
призначень
2016
-//-

25,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
в межах
кошторисних
призначень
-//-//
-//-//-//25,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
в межах
кошторисних
призначень
-//-//
-//-//-//в межах
кошторисних
призначень
-//-

9

самовиховання молодої особистості, її
моральних, духовних і фізичних
якостей, патріотичне виховання
підростаючого покоління, відродження
історичних та культурних традицій
Українського народу.
Ввести в навчальні плани шкіл
пізнавальні експедиції до визначних
пам'яток сакральної культури та
паломницьких місць.

2017
2018
2019
2020
Відділ освіти РДА

2016-2020
рр.

10

Комплектування фондів бібліотек
району літературою з питань розвитку
національно-духовної культури, а
також придбання сучасних наукових
праць провідних науковців з питань
релігійно-духовного життя.

Відділ культури РДА,
центральна бібліотечна
система

2016-2020
рр.

11

Сприяти організації і підтримувати
заходи (лекції, диспути, вікторини),
спрямовані на популяризацію засад
християнства, із залученням
представників духовенства.

Відділи освіти, культури,
інформаційно-аналітичний
відділ апарату РДА

2016-2020
рр.

-//-//-//-//-

2016-2020
в межах
рр. в т.ч. кошторисних
призначень
2016
-//2017
-//2018
-//2019
-//2020
-//2016-2020
в межах
рр. в т.ч. кошторисних
призначень
2016
-//2017
-//2018
-//2019
-//2020
-//2016-2020
25,0
рр. в т.ч.
2016
5,0
2017
5,0
2018
5,0
2019
5,0
2020
5,0

-//
-//-//-//в межах
кошторисних
призначень
-//-//
-//-//-//в межах
кошторисних
призначень
-//-//
-//-//-//25,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Додаток 1
до Порядку розроблення районних
цільових програм, моніторингу та
звітності про їх виконання

Районна Програма
«Духовне життя Тлумаччини» на 2016-2020 роки
Замовники програми:

Керівники програми:

Тлумацька районна державна адміністрація
Тлумацька районна рада
Овчарчин В. В.
Гнатюк В.В.

_________________
(підпис)
_________________
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник голови
райдержадміністрації

Овчарчин В.В.

______________
(підпис)

Заступник голови
районної ради

Гнатюк В. В.

______________
(підпис)

Фінансове управління
райдержадміністрації

Овчарчин С.В.

______________
(підпис)

Баранська З. В.

______________
(підпис)

Відділ економічного розвитку
і торгівлі
райдержадміністрації

Адміністратор центру надання
адміністративних послуг – юрисконсульт
райдержадміністрації
Бачук І. І.
Відділ культури
райдержадміністрації

Петрунько Г. С.

______________
(підпис)
______________
(підпис)

Додаток 2
до Порядку розроблення районних
цільових програм, моніторингу та
звітності про їх виконання

Паспорт
районної Програми
«Духовне життя Тлумаччини» на 2016-2020 роки
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Тлумацька районна державна
адміністрація, Тлумацька районна рада
2. Розробник програми – відділ культури районної державної адміністрації
3. Термін реалізації програми – впродовж 2016-2020 років
4. Етапи фінансування програми – впродовж 2016-2020 років
5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.): 330,0 грн.
Роки
Всього
2016-2020
в т.ч.
2016
2017
2018
2019
2020

Обсяги фінансування
в т.ч. за джерелами фінансування
районний бюджет
інші джерела

330,0

330,0

-

66,0
66,0
66,0
66,0
66,0

66,0
66,0
66,0
66,0
66,0

-

6. Очікувані результати виконання програми:
- покращення умов для задоволення духовних потреб жителів району;
- забезпечення в сучасних умовах спадковості поколінь, консолідації суспільства на
основі народних традицій;
- забезпечення просвітницької та виховної ролі національної духовної культури;
- вирішення актуальних питань духовно-релігійної сфери;
- поліпшення співпраці між владними структурами, громадськістю та церквами;
- розширення ролі церкви у суспільному житті, становлення її як повноцінного
інституту громадянського суспільства;
- активізація громад шляхом надання фінансових та інформаційних ресурсів у
вирішенні релігійно-духовних проблем;
- збереження та належне використання культових споруд, пам'яток архітектури;
охорона пам'яток сакральної архітектури та мистецтва, недопущення дій, що призводять
до їх втрати,
- вирішення питання ремонтно-реставраційних робіт церков;
- створення умов для вільної та різноманітної мистецької творчості духовнорелігійного спрямування.
7. Термін проведення звітності: щоквартально, за звітний період року.

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІI демократичне скликання
(друга сесія)

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015 р. № 021-02/15
м. Тлумач
Про районну Програму підтримки сімей
загиблих і постраждалих під час масових
акцій громадського протесту в період
з 21 листопада 2013 року по 21 лютого
2014 року, учасників бойових дій, осіб,
які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися
для захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України, та інших
громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції
в районах її проведення
Заслухавши та обговоривши проект районної Програми підтримки
сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту
в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників
бойових дій та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах її проведення, відповідно до статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада
вирішила:
1. Затвердити районну Програму підтримки сімей загиблих і
постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися
для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України,
та інших громадян, які залучалися і брали
безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах її проведення (додається).
2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
(М.Соловій) забезпечити координацію роботи з виконання заходів програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(С.Овчарчин), виходячи з можливостей дохідної частини районного

бюджету, при внесенні змін до районного бюджету передбачити кошти на
виконання заходів програми.
4. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів
програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні місцевого
бюджету і затверджуються рішенням районної ради про бюджет на
відповідний бюджетний період.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради В.Гнатюка.
Голова районної ради

Василь Двояк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 24.12.2015 р. № 000-02/15
Районна Програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових
акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого
2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які
залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в
районах її проведення
Мета Програми
Метою Програми є посмертне визнання та належна оцінка проявленого
героїзму загиблих та постраждалих під час боротьби за демократичні цінності,
свободу і незалежність держави у протистоянні з диктатурою та тероризмом
шляхом поліпшення соціального захисту та підвищення рівня життя сімей
загиблих військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які
приймали участь у бойових діях.
Основні завдання Програми
Сприяти всебічному забезпеченню сімей загиблих і постраждалих під час
масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21
лютого 2014 року, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, гідного
рівня життя; покращення матеріально-побутового, соціально-психологічного
мікроклімату в родинах шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій і
адресних допомог, вжити всіх невідкладних заходів щодо їх реалізації.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування програми буде здійснюватися а межах видатків, передбачених в
місцевому бюджеті, а також з інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання визначених програмою заходів (додаються) поліпшить соціальний
захист сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту
в період з 21 листопада2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій та
інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції в районах її проведення, а також дасть можливість таким сім'ям отримати
підтримку щодо якісного медичного обслуговування, надання матеріальної
допомоги, вирішення інших соціально-побутових питань.

Додаток
до районної Програми підтримки сімей загиблих і
постраждалих під час масових акцій громадського
протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21
лютого 214 року, військовослужбовців і працівників
правоохоронних органів, які брали участь в
Антитерористичній операції в східних областях
України
Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування районної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського
протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих
формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення
Назва замовника: Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, постійна комісія районної ради з питань праці та соціального
захисту населення.
Назва Програми: районна Програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року
по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її
проведення
№
з/п

Найменування заходів

Виконавець

Термін
виконання

1

2

3

4

Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.)
обласний
місцевий
інші
всього
бюджет
бюджет
джерела
6
7
8
9

Очікувані результати
10

1. Організаційно-правове забезпечення

1.1

Створення постійно діючого консультативного
органу з питань координації надання
соціальної підтримки сім’ям загиблих і
постраждалих учасників масових акцій
громадського протесту,бойових дій які
перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для
захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України та інших
громадян, які залучилися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах

Райдержадміністрація,
юридичний
відділ РДА,
УСЗН РДА

2016
рік

-

-

-

-

Забезпечення координації
роботи надання соціальної
підтримки сім’ям загиблих та
постраждалих

її проведення

Створення усіх необхідних умов для
безперешкодного доступу громадян до
інформації щодо виконання Програми

Інформаційноаналітичний
відділ РДА,
УСЗН РДА

Визначення соціально-побутових потреб сімей
загиблих і постраждалих учасників масових
акцій громадського протесту, бойових дій, осіб,
які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для
захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України та інших
громадян, які залучилися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах
її проведення (заповнення соціального
паспорта)
Налагодження співпраці з благодійними,
волонтерськими, релігійними, міжнародними
організаціями з метою залучення
позабюджетних коштів для надання грошової і
натуральної допомоги сім’ям загиблих і
постраждалих учасників масових акцій
громадського протесту і бойових дій, осіб які
перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для
захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України, та інших
громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах
її проведення, які її потребують

РЦСССДМ,
ЦРЛ, УСЗН
РДА

1.2

1.3

1.4

Інформаційноаналітичний
відділ РДА,
РЦСССДМ
,РДА, міська,
селищна,
сільські ради

20162019
роки

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

20162019
роки

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

20162019
роки

-

-

-

-

Отримання інформації про
стан реалізації заходів
Програми

Задоволення соціальнопобутових потреб сімей
загиблих, потреб у медичній
допомозі, освітніх послугах,
тощо

Поліпшення матеріального
стану та побутових умов
сімей загиблих

1.5

Надання безплатної правової допомоги щодо
захисту порушених прав постраждалих, членів
сімей загиблих під час масових акцій
громадського протесту та участь в
антитерористичній операції в районах її
проведення
Підвищення громадської свідомості та
патріотичного виховання молоді

1.6

1.7

Відзначення пам’ятних дат, пов’язаних з
масовими акціями громадського протесту та
Антитерористичною операцією, та інших
державних свят

Сприяння видавництву «Книги пам’яті
загиблих...»
1.8

Районне
управління
юстиції

Відділ освіти
РДА, відділ
молоді і спорту
РДА,
інформаційноаналітичний
відділ РДА,
міська,
селищна,
сільські ради
інформаційноаналітичний
відділ РДА,
відділ культури
РДА, міська,
селищна,
сільські ради
інформаційноаналітичний
відділ РДА

20162019
роки

20162019
роки

20162019
роки

20162019
роки

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень
-

В межах
кошторисних
призначень

-

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

Надання сім’ям юридичних
консультацій та роз’яснень,
юридичний супровід

Досягнення якісно нових
результатів у духовноморальному, патріотичному,
вихованні підростаючого
покоління

-

Підвищення громадянської та
патріотичної свідомості
громади

Увічнення пам’яті
загиблих (померлих)
громадян

2. Соціальна підтримка сімей загиблих і постраждалих учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для
захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в
районах її проведення

2.1

Надання пільг з оплати вартості житловокомунальних послуг у розмірі 50 відсотків в
межах соціальних нормативів користування
учасникам антитерористичної операції, які
брали безпосередню участь у її проведенні

УСЗН РДА

20162019
роки

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

Поліпшення соціального
захисту сімей

2.2

2.3

2.4

2.5

Надання пільг з оплати вартості житловокомунальних послуг у розмірі 100 відсотків в
межах соціальних нормативів користування
сім’ям, члени яких загинули під час
антитерористичної операції та безвісти
зниклих військовослужбовців
Надання додаткових виплат одному з батьків
на неповнолітніх дітей до досягнення ними 18річного віку (якщо діти навчаються - до 23
років), непрацездатним батькам загиблих під
час проведення АТО та безвісти зниклих
військовослужбовців, інвалідам І групи,
інвалідність яких пов’язана з участю в
антитерористичній операції
Поліпшення житлових умов сімей, члени яких
загинули (померли) під час проведення
Антитерористичної операції, інвалідів І групи,
інвалідність яких пов’язана з участю в АТО
Надання членам сімей загиблих в ході
проведення антитерористичної операції, при
наявності, земельних ділянок для будівництва,
ведення господарства та іншої господарської
діяльності
Оздоровлення та відпочинок на пільгових
умовах дітей, батьки яких загинули під час
проведення антитерористичної операції

2.6

УСЗН РДА

20162019
роки

УСЗН РДА
20162019
роки

УСЗН РДА,
відділ
будівництва та
ЖКГ РДА

20162019
роки

Районний
відділ
Держгеокадаст
ру, міська,
селищна,
сільські ради
РДА,
Відділ молоді
та спорту РДА,
Тлумацький
ВП УНП в
області,
районний
військовий
комісаріат,
міська,
селищна,
сільські ради

20162019
роки

20162019
роки

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

Поліпшення соціального
захисту сімей

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

Поліпшення соціального
захисту сімей

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

Придбання житла, проведення
капітального ремонту житла
для цих сімей

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

Поліпшення соціальнопобутових умов проживання
сімей

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

Поліпшення фізичного та
психологічного стану дітей

2.7

2.8

2.9

2.10

Оздоровлення, першочергово, у санаторнокурортних закладах (за зверненням заявників )
постраждалих учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для
захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України, та інших
громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах
її проведення, які потребують оздоровлення
,
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням
членів сімей (дітей) загиблих, інвалідів І групи,
інвалідність яких пов’язана з участю в
антитерористичній операції, або
відшкодування витрат, пов’язаних з їх
оздоровленням
Лікування постраждалих учасників бойових
дій, осіб , які перебувають чи перебували у
складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності.
суверенітету та територіальної цілісності
України, та інших громадян, які залучалися і
брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах її
проведення першочергово у ЦРЛ та інших
медичних закладах району (згідно з медичними
показами)
Погашення боргових зобов’язань за
кредитними договорами, укладеними за життя
загиблими під час проведення
антитерористичної операції

РДА, УСЗН
РДА, ЦРЛ,
міська,
селищна,
сільські ради

20162019
роки

РДА,
УСЗН РДА,
ЦРЛ

20162019
роки

фінансове
управління
РДА, ЦРЛ,
міська,
селищна,
сільські ради

20162019
роки

РДА,
Тлумацький
ВП УНП в
області,
районний
військовий
комісаріат,
міська,
селищна,
сільські ради

20162019
роки

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

Санаторно-курортне
лікування та оздоровлення
членів сімей загиблих та осіб
з інвалідністю, які брали
участь в АТО

Покращення медичного
обслуговування

Матеріальна підтримка сімей

Надання матеріальної допомоги сім’ям
загиблих, зниклих безвісти, під час
проведення антитерористичної операції до
роковин трагедії
2.11

Забезпечення безкоштовним навчанням у
державних професійно-технічних, вищих
(І – ІV рівня акредитації) навчальних закладах
дітей, батьки яких загинули або постраждали
під час антитерористичної операції
2.12

Забезпечення соціальним обслуговуванням
вдома одиноких батьків, діти яких загинули під
час проведення Антитерористичної операції
2.13

2.14

Вирішення питання щодо надання
абонементних талонів неповнолітнім дітям
загиблих під час пороведення
антитерористичної операції для відвідування
тренажерних залів, басейнів, інших спортивних
споруд

РДА,
УСЗН РДА
Тлумацький
ВП УНП в
області,
районний
військовий
комісаріат,
міська,
селищна,
сільські ради
РДА, відділ
освіти РДА,
Тлумацький
ВП УНП в
області,
районний
військовий
комісаріат,
міська,
селищна,
сільські ради
РДА,
територіальний
центр
соціального
обслуговуванн
я (надання
соціальних
послуг) в
районі
РДА, відділ
освіти РДА,
міська,
селищна,
сільські ради

20162019
роки

Матеріальна підтримка сімей
В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

Отримання вищої освіти та
професійної підготовки

20162019
роки

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

-

Надання необхідних
соціальних послуг

20162019
роки

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

В межах
кошторисних
призначень

20162019
роки

-

Створення умов для заняття
спортом та активного
відпочинку дітей

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тл ума ц ь ка р а й о н н а р а д а
VІІ демократичне скликання
(дев’ята сесія )

РІШЕННЯ
від 23 грудня 2016 р. № 169-09/16
м.Тлумач
Про Програму інформаційнопросвітницького забезпечення
Тлумаччини на 2017 рік
Заслухавши та обговоривши проект Програми інформаційно-просвітницького
забезпечення Тлумаччини на 2017 рік, з метою створення сприятливих умов для
висвітлення діяльності органів влади району в засобах масової інформації,
просвітницької роботи серед населення краю, підтримки видання творів місцевих
авторів, сприяння книгорозповсюдженню, належної організації відзначення
пам’ятних, ювілейних та знаменних дат, формування позитивного іміджу району
шляхом презентації його соціально-економічного, культурного та інвестиційного
потенціалу, районна рада
вирішила:
1. Затвердити
Програму
інформаційно-просвітницького
забезпечення
Тлумаччини на 2017 рік (додається).
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С. Овчарчин)
передбачити кошти на виконання зазначених у програмі заходів в межах фактичних
можливостей бюджету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради В. Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк

Затверджено
рішенням районної ради
від 23» грудня 2016 р. № 169-09/16

Програма
інформаційно-просвітницького забезпечення
Тлумаччини на 2017 рік
Мета Програми :
Створення сприятливих умов для висвітлення діяльності органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування району в засобах масової інформації,
просвітницька робота серед населення краю, належне відзначення пам’ятних,
ювілейних та знаменних дат, випуск презентаційної продукції про район.
Основні завдання Програми:
- інформування громадськості району та області через засоби масової інформації
про основні суспільно-політичні події краю;
- організація інформаційно-просвітницької роботи: відзначення ювілейних та
знаменних дат, вшанування пам’яті видатних постатей минулого та пошанування
визначних людей сучасності Тлумаччини; виготовлення інформаційно-рекламної та
довідкової продукції.
- інформаційне сприяння проведенню просвітницьких заходів у районі в галузі
освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, молодіжної політики;
- підтримка книговидання місцевих авторів, поширення інформації про історичну та
культурну спадщину краю, висвітлення життя та діяльності видатних постатей
історії, культури, науки.
Для виконання Програми необхідно здійснити наступні заходи:
1. Організувати розміщення інформаційних повідомлень прес-служби
райдержадміністрації на сторінках друкованих засобів масової інформації
району та області, запис телевізійних програм та інформаційних сюжетів про
діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування анонсів
районних заходів.
2. Організувати належне проведення у районі урочистих заходів, святкувань,
професійних свят, відзначення пам’ятних подій і дат.
3. Профінансувати виготовлення інформаційно-рекламної та довідкової
продукції про район.
4. Профінансувати видавництво книг та творів місцевих авторів.

Для виконання Програми необхідно здійснити наступні заходи:
1.
Забезпечити
висвітлення
інформаційних
повідомлень
прес-служби
райдержадміністрації у друкованих засобах масової інформації району і області, на
телебаченні.
2. Організувати належне проведення у районі урочистих заходів, святкувань,
відзначення пам’ятних подій і дат, а саме:
Січень
108-ої річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.
Вшанування пам’яті страчених воїнів УПА В. Кроля та С. Мандзюка (м. Тлумач).
Дня Соборності України, 98-ої річниці проголошення Акта Злуки між УНР і ЗУНР.
99-ої річниці бою під Крутами.
Лютий
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 28-ої річниця
виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.
Дня Героїв Небесної Сотні.
Березень
Шевченківських днів.
100-річчя початку Української революції та створення Української Центральної
Ради (у рамках відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921
років).
Квітень
Роковин Чорнобильської трагедії.
Травень
100-річчя формування Першого українського полку імені Богдана Хмельницького
та початку створення українського національного війська (у рамках відзначення
100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років).
Дня Пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Вшанування пам’яті полеглих у Другій Світовій війні українців.
Дня Матері.
Вшанування пам’яті полковника УПА М.Твердохліба (с. Петрилів).
Дня пам’яті жертв політичних репресій.
Роковин перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева.
Дня Героїв.
Червень
Міжнародного дня захисту дітей.
Дня народження провідника ОУН Є. Коновальця.
100-річчя створення Генерального Секретаріату Української Центральної Ради,
першого українського уряду (У рамках відзначення 100-річчя подій Української

революції 1917 - 1921 років).
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
Дня молоді.
Дня Конституції України.
Дня народження командира УПА Романа Шухевича.
Липень
27-ої річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.
73-ої річниці визволення м. Тлумача та Тлумацького району від нацистських
загарбників.
Дня хрещення Київської Русі-України.
Серпень
Дня Державного Прапора України.
Дня незалежності України.
Вересень
145-ої річниці від дня народження державного секретаря внутрішніх справ ЗУНР
Івана Макуха.
73-ої річниці бою в Братовому лісі (с. Олеша).
Жовтень
Дня захисника України. 75-ої річниці створення УПА.
73-ої річниці визволення України від нацистських загарбників.
500-річчя Реформації.
Листопад
Дня Державності на західноукраїнських землях. 99-ої річниці проголошення
ЗУНР.
100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки (в рамках
відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років).
Дня Гідності та Свободи.
Дня пам’яті жертв голодоморів. 85-х роковин голодомору 1932-1933 років в
Україні.
Грудень
26-ої річниці Всеукраїнського референдуму.
Міжнародного дня інвалідів.
Дня Збройних сил України.
Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
80-ої річниці від дня народження голови Народного Руху України В’ячеслава
Чорновола.
Відзначення професійних свят, інших знаменних, ювілейних і пам’ятних дат та
заходів.

5. Організувати випуск інформаційно-рекламної та довідкової поліграфічної
продукції
(документально-публіцистичних
альманахів,
рекламноподарункових матеріалів, фотоальбомів, постерів, білбордів, плакатів, банерів,
буклетів та ін.).
6. Організувати видавництво книг та творів місцевих авторів.
7. Ефект від реалізації Програми.
Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити висвітлення у засобах масової інформації матеріалів про
діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, анонсів
районних заходів;
- організувати проведення урочистих заходів, відзначення пам’ятних подій і дат;
- випустити інформаційно-рекламні та довідкові матеріали про район,
- видати книги і популяризувати твори місцевих авторів, поширювати інформацію
про історичну та культурну спадщину краю, висвітлювати життя та діяльність
видатних постатей історії, культури, науки краю.
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Ігор Бринський

Додаток 1
до Порядку розроблення районних
цільових програм, моніторингу та
звітності про їх виконання

Програма інформаційно-просвітницького забезпечення
Тлумаччини на 2017 рік

Замовник програми

Бринський І.Б.

_________________
(підпис)

Керівник програми

Габурак В.М.

_________________
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

Фінансове управління
райдержадміністрації

Баранська З.В.

Овчарчин С.В.

Адміністратор центру надання
адміністративних послуг –
юрисконсульт райдержадміністрації

Бачук І.І.

______________
(підпис)
______________
(підпис)

_____________
(підпис)

Додаток 2
до Порядку розроблення районних
цільових програм, моніторингу та
звітності про їх виконання

Паспорт
Програми інформаційно-просвітницького забезпечення
Тлумаччини на 2017 рік
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Тлумацька районна державна
адміністрація
2. Розробник програми – інформаційно-аналітичний відділ апарату районної
державної адміністрації
3. Термін реалізації програми – протягом 2017 року
4. Етапи фінансування програми – протягом 2017 року
5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.): 205 000 грн.
Роки
Обсяги фінансування
Всього
в т.ч. за джерелами фінансування
обласний
місцевий
інші джерела
бюджет
бюджет
2017
205 000 грн.
205 000 грн..
6. Очікувані результати виконання програми:
- висвітлення у засобах масової інформації матеріалів про діяльність органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, анонсів районних заходів;
- належна організація та проведення урочистих заходів, відзначення пам’ятних
подій і дат;
- випуск інформаційно-рекламні та довідкові матеріали про район,
- видання книг і популяризація творів місцевих авторів, поширення інформації
про історичну та культурну спадщину краю, висвітлення життя та діяльності
видатних постатей історії, культури, науки краю.
7. Термін проведення звітності: щоквартально до 15 числа наступного місяця за
звітним.
Замовник програми
Керівник програми

Бринський І.Б.
Габурак В.М.

_____________
(підпис)
_____________
(підпис)

Додаток 3
до Порядку розроблення районних цільових програм, моніторингу
та звітності про їх виконання

місцевий
бюджет

інші
джерела

обласний
бюджет

Термін
виконання

Орієнтовані обсяги
фінансування, тис.грн
в т.ч. за
джерелами
фінансування
Всього

Найменування
заходу

Роки

№
п/п

Виконавець

ПЕРЕЛІК
заходів, обсяги та джерела фінансування програми
Назва замовника – Тлумацька районна державна адміністрація
Назва програми – Програма інформаційно-просвітницького забезпечення Тлумаччини на 2017 рік

1

Оплата послуг друкованих ЗМІ, телерадіокомпаній за висвітлення діяльності органів апарат Вподовж
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району.
РДА
2017 року

-

55,0

55,0

-

2

Підтримка книговидання (видавництво книг місцевих авторів).

-

76,00

76,00

-

9,00

9,00

65,00

65,00

205,00

205,00

3
4

апарат
РДА
Вручення щорічної літературно-мистецької премії ім. Григора Крука.
апарат
РДА
Організація інформаційно-просвітницької роботи: проведення урочистих заходів, апарат
святкувань на відзначення пам’ятних подій і дат, ювілейних та знаменних дат, РДА
вшанування пам’яті видатних постатей минулого та пошанування визначних людей
сучасності Тлумаччини (придбання бланків грамот, подяк, відзнак, сувенірної
продукції для нагородження з нагоди державних, пам’ятних дат та професійних свят;
придбання пального для забезпечення участі делегацій у заходах, кошиків та букетів
квітів, лампадок і свічок та інше); виготовлення інформаційно-рекламної та
довідкової поліграфічної продукції (документально-публіцистичних альманахів,
подарункових листівок, фотоальбомів, постерів, білбордів, банерів, буклетів тощо).

Всього

Замовник програми

Бринський І.Б.

Керівник програми

Габурак В.М.

Вподовж
2017 року
Жовтень
2017 року
Вподовж
2017 року

-

-

Очікувані результати

Висвітлення у засобах масової інформації району
і області матеріалів щодо діяльності органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування району, анонсів районних
заходів. Випуск відеофільмів, інформаційних
сюжетів про Тлумацький район.
Випуск друкованої продукції місцевих авторів.
Нагородження лауреатів літературно-мистецької
премії ім. Григора Крука грошовими преміями.
Належна
організація
урочистих
заходів,
святкувань, відзначення пам’ятних подій і дат,
ювілеїв тощо; випуск інформаційно-рекламної та
довідкової продукції про район.

_________________
(підпис)
_________________
(підпис)

Додаток
до Програми інформаційно-просвітницького
забезпечення Тлумаччини на 2017 рік

Кошторис витрат
Програми інформаційно-просвітницького
забезпечення Тлумаччини на 2017 рік
Потреба
в коштах,
грн.

№
з/п

Заходи

1.

Підтримка книговидання (видавництво книг місцевих авторів)
В. Ганчак Посібник для вчителів «Історичний нарис Тлумаччини» (100 примірників).
Михайло Буджак «Золоте жниво землі Тлумацької. Книга друга» (150 примірників)
М.Буджак Книга легенд Тлумаччини «Зозулині черевички» (частина перша) (150 примірників)
Річник «Дністрове перевесло» (200 примірників)
Вручення щорічної літературно-мистецької премії ім. Григора Крука (3 премії)
Організація інформаційно-просвітницької роботи:
проведення урочистих заходів, святкувань на відзначення пам’ятних подій і дат, ювілейних та знаменних дат, вшанування пам’яті
видатних постатей минулого та пошанування визначних людей сучасності Тлумаччини (придбання бланків Грамот, Подяк, відзнак,
сувенірної продукції для нагородження з нагоди державних, пам’ятних дат та професійних свят; придбання пального для
забезпечення участі делегацій у заходах, кошиків та букетів квітів, лампадок і свічок та ін.);
виготовлення інформаційно-рекламної та довідкової
поліграфічної продукції (документально-публіцистичних альманахів,
подарункових листівок, фотоальбомів, постерів, білбордів, плакатів, банерів, буклетів тощо).
Оплата послуг за висвітлення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань
району друкованими ЗМІ та телерадіокомпаніями (розміщення інформацій, анонсів, запис інформаційних сюжетів, виготовлення
відеофільмів).
Всього:

2.
3.

4.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Ігор Бринський

30 000
12 000
12 000
22 000
9 000

65 000

55 000
205 000
(двісті п’ять
тисяч грн.00
коп.)

Проект

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тл ума ц ь ка р а й о н н а р а д а
VII демократичне скликання
(дев’ята сесія)

РІШЕННЯ
Від 23 грудня 2016 р. № 170-09/16
м.Тлумач
Про районну програму підтримки
дітей з фізичними обмеженнями
Розглянувши проект районної програми підтримки дітей з фізичними
обмеженнями на 2017 рік, районна рада

вирішила:
1.Затвердити районну програму підтримки дітей з фізичними обмеженнями
на 2017 рік (додається).
2. Тлумацькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді (У.Гринишин) забезпечити організацію виконання програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С.Овчарчин)
передбачити кошти на виконання програми в межах фактичних можливостей
бюджету.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради В.Гнатюка.

Голова районної ради

Василь Двояк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 23 грудня 2016 р. № 170-09/16

Паспорт
районної програми підтримки дітей з фізичними обмеженнями на
2017 рік
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) Тлумацький районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
2. Розробник програми Тлумацький районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді;
3. Термін реалізації 2017 р.;
4. Етапи фінансування програми 2017 р.;
5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.): 180 000 грн.
Роки

Обсяги фінансування
Всього

в т.ч. за джерелами фінансування
обласний

місцевий бюджет інші джерела

бюджет
2017р.

-

180 000 грн.

180 000 грн.

-

6. Очікувані результати виконання програми Покращення стану здоров’я дітей
з наслідками органічного ураження нервової системи;
7. Термін проведення звітності щоквартально.
Замовник програми

Гринишин У.П.
(П.І.Б.)

_________________
(підпис)

Керівник програми

Бринський І.Б.
(П.І.Б.)

_________________
(підпис)

(заступник голови райдержадміністрації,
куратор напрямку діяльності визначеного
замовника)

Районна програма підтримки дітей з фізичними обмеженнями
Однією з соціальних проблем є проблема лікування і реабілітації дітей з
органічними

ураженнями

центральної

нервової

системи,

оскільки

вони

потребують лікування в клініці відновного лікування м. Трускавець. Програма
підтримки дітей з фізичними обмеженнями спрямована на сприяння доступу до
високоефективних

технологій

лікування

пацієнтів

хворих

на

дитячий

церебральний параліч та з наслідками травм і органічного ураження нервової
системи.
Головні завдання Програми:
1. Покращити стан здоров’я дітей за допомогою високоефективних
технологій лікування пацієнтів хворих на дитячий церебральний параліч та з
наслідками травм і органічного ураження нервової системи.
2. Підтримка сімей, які виховують дітей хворих на дитячий церебральний
параліч та з наслідками травм і органічного ураження нервової системи.
Мета:
Придбання путівок дітям хворим на дитячий церебральний параліч та з
наслідками травм і органічного ураження нервової системи для реабілітації у
Міжнародній клініці відновного лікування (м. Трускавець).

ПЕРЕЛІК
заходів, обсяги та джерела фінансування районної програми
підтримки дітей з фізичними обмеженнями на 2017 р
№
п/п

1.

Найменування
заходу

Придбання
лікувальної путівки
(18 шт.)

Виконавец Термін
ь
виконан
ня

РЦСССДМ 2017р.

Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн
Роки

2017р.

Всього

180 000

Очікувані
результати

в т.ч. за джерелами
фінансування
облас місцевий інші
ний
бюджет джере
бюдже
ла
т
180 000
Покращення
стану
здоров’я
дітей
з
наслідками
органічного
ураження
нервової
системи

ВСЬОГО: 180 000.00грн.
Примітка.
Розрахунок витрат на 1 дитину:
Лікування – 10 000 грн.
Загальна сума на 1 дитину 10 000грн.
Замовник програми
Керівник програми

Гринишин У.П
(П.І.Б.)
Бринський І.Б.
(П.І.Б.)

_________________
(підпис)
________________
(підпис)

ПОТРЕБА
у фінансуванні районної програми підтримки дітей
з фізичними обмеженнями на 2017 р.
№
п/п
1.

Зміст заходу
Придбання лікувальної
путівки
(18 шт)

Передбачене фінансування
на 2016 рр. (тис.грн)

Профінансовано за звітний
період (тис.грн)

всього
з них кошти :
-місцевого бюджету,

всього ,
з них кошти :
-місцевого
бюджету

2017 р.

Що
зроблен
о

180
000

Всього :180 000.00 грн.

Замовник програми
Керівник програми

Гринишин У.П
(П.І.Б.)
Бринський І.Б.
(П.І.Б.)

_________________
(підпис)
________________
(підпис)

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тл ума ц ь ка р а й о н н а р а д а
VІІ демократичне скликання
(дев’ята сесія )

РІШЕННЯ
від 23 грудня 2016 р. № 172-09/16
м.Тлумач
Про Програму розвитку малого
та середнього підприємництва
в Тлумацькому районі
на 2017-2018 роки
Розглянувши проект Програми розвитку малого та середнього підприємництва
в Тлумацькому районі на 2017-2018 роки, відповідно до статті 9 Закону України
«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Затвердити Програму розвитку малого та середнього підприємництва в
Тлумацькому районі на 2017-2018 роки (додається).
2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми
передбачаються щорічно при формуванні бюджету району з врахуванням
можливостей залучення додаткових джерел фінансування.
3. Вважати таким, що з 01.01.2017 року втратило чинність рішення районної
ради від 15.01.2015 р. №565-32/15 «Про Програму розвитку малого та середнього
підприємництва в Тлумацькому районі на 2015-2016 роки».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради В. Гнатюка і постійну комісію районної ради з питань управління майном і
комунальними підприємствами (М.Богович).

Голова районної ради

Василь Двояк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 23.12.2016 р. № 172-09/16

Програма
розвитку малого та середнього підприємництва
в Тлумацькому районі на 2017-2018 роки

Тлумач – 2016

Характеристика
Програми розвитку малого та середнього підприємництва
в Тлумацькому районі на 2017-2018 роки
1.

2.

3.

4.

Загальна характеристика району:
Площа території (тис.кв.км.)
0,68
Кількість населення (тис.чол.)
47,8
Специфіка
аграрний
Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) 1,3
Перелік територій, які відносяться до:
- зон інвестиційної привабливості
немає
- територій пріоритетного розвитку
немає
Дата затвердження
Рішення районної ради від _________ №_____
Програми (найменування і
номер відповідного
рішення)
Головний замовник
програм
Головний розробник
програми
Співрозробники:

Мета і перелік
пріоритетних
завдань Програми

Районна державна адміністрація
Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації
1. Постійна комісія районної ради з питань
управління майном та комунальними
підприємствами
2. Фінансове управління райдержадміністрації
3. Тлумацький районний центр зайнятості
4. Відділ статистики в Тлумацькому районі
5. Тлумацьке відділення Тисменицької оДПІ
6. Фонд підтримки підприємництва
«Тлумацький бізнес–центр»
7. Координаційна рада з питань розвитку
підприємництва
8. Міжгалузева рада підприємців при
райдержадміністрації
Мета: Спрямування дій органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування,
підприємницьких структур, громадських
об’єднань підприємців і роботодавців, установ
ринкової інфраструктури на створення
сприятливого середовища для розвитку
малого та середнього підприємництва,
формування і впровадження ефективної
державно - громадської системи його
підтримки.

5.

6.
7.

Очікувані кінцеві
результати від реалізації
Програми в динаміці змін
цільових показників:
Кількість діючих суб’єктів
МСП/кількість суб’єктів
МСП на 10 тис.чол.
населення (од.)
Чисельність працюючих у
суб’єктів МСП
Кількість фізичних осіб –
підприємців (осіб)
Питома вага суб’єктів МП
у загальному випуску
продукції району (%)
Надходження до бюджету
від суб’єктів МСП
(тис.грн.)
Терміни і етапи реалізації
Програми
Перелік розділів програми
Виконавці

Пріоритетними завданнями Програми є:
- створення нових робочих місць, залучення
суб’єктів підприємництва до зменшення
рівня безробіття;
- підтримка розвитку туристичної галузі, в
першу чергу сільського зеленого туризму;
- ресурсне забезпечення;
- наповнення державного та місцевого
бюджетів;
- сприяння створенню і розвитку кадрового
потенціалу малих підприємств;
- фінансово - кредитна підтримка малих
підприємств.
Дані станом на
Прогнозні
Прогнозні
початок дії
показники
показники
Програми
на 2017 р.
на 2018 р.
(очікувані)
1127/236

1130/237

1135/239

1,3 тис. осіб

1,4 тис. осіб

1,5 тис.грн.

911

918

921

42,5

43,0

43,4

24688,0

26000,0

28500,0

2017-2018 роки
І. Впорядкування нормативного
регулювання підприємницької діяльності структурні підрозділи райдержадміністрації,
відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, координаційна рада з
питань розвитку підприємництва, міжгалузева
рада підприємців при райдержадміністрації
громадські об’єднання підприємців і
роботодавців, ФПП «Тлумацький бізнесцентр».

ІІ. Фінансово-кредитна підтримка малого
та середнього підприємництва фінансове управління райдержадміністрації,
відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, ФПП «Тлумацький
бізнес-центр», РФПП по Івано-Франківській
області, кредитні спілки, банківські установи,
районний центр зайнятості.

8.

9.

ІІІ. Інформаційне забезпечення малого та
середнього підприємництва, сприяння
розвитку інфраструктури підтримки
малого та середнього підприємництва відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, районні засоби масової
інформації, відділ майна та бюджетних
програм виконавчого апарату районної ради,
районний центр зайнятості, громадські
організації підприємців.
ІV. Інноваційні проекти та пілотні
програми - відділ економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації, ФПП
«Тлумацький бізнес-центр», громадські
об’єднання підприємців.
Обсяги коштів, необхідних
342,7 тис. грн.
на фінансування заходів,
в т.ч.
тис.грн.
149,0 тис.грн. – 2017 рік;
193,7 тис.грн. – 2018 рік

Основні джерела
фінансування
10. Система організації
контролю за виконанням
Програми

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені
законодавством.
Контроль за ходом реалізації Програми
здійснюють відділ економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації, координаційна
рада з питань розвитку підприємництва,
Міжгалузева рада підприємців при
райдержадміністрації спільно з громадськими
організаціями підприємців шляхом розгляду її
виконання на засіданнях колегії
райдержадміністрації, сесіях районної ради.
Інформація про хід виконання заходів
Програми щоквартально подається в
департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації.

Стан і аналіз розвитку малого та середнього підприємництва в районі
Очікувані результати від впровадження Програми
Мале та середнє підприємництво займає важливе місце у соціальноекономічному розвитку не лише певної адміністративно-територіальної одиниці, а й
держави в цілому. Перевагою малого підприємництва є мобільність, швидка
адаптація, використання інновацій та новітніх технологій, що надає певні переваги
в умовах ринкової економіки. Разом з тим, цей сегмент економіки потребує
державної підтримки та створення сприятливих умов для подальшого розвитку.
Малий та середній бізнес активно сприяє розвитку економіки району,
наповненню бюджету, створенню нових робочих місць, реалізації важливих
соціальних програм, залученню інвестицій.
У 2015 році на території району діяло 217 економічно активних малих
підприємств, що у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення складає 45
одиниць. Частка середніх підприємств склала 0,5 % від загальної кількості
підприємств.
За 2015 рік частка найманих працівників середніх підприємств у загальній
кількості найманих працівників становила - 54,3% та на малих підприємствах 45,7%.
На оплату праці найманих працівників малих підприємств у 2015 році
витрачено 20,2 млн. грн., що у розрахунку на одного працівника складає
32,8 тис. грн.
Малими підприємствами району реалізовано продукції, виконано робіт та
надано послуг у 2015 році на 344,6 млн. грн., що на 3,8% більше як у 2014 році.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у розрахунку на 1 працюючого склав
561,2 тис. грн. Частка обсягу реалізованої продукції малих підприємств у
загальному обсязі реалізації становить 49,4% та середніх підприємств - 50,6%.
Фінансовий результат до оподаткування по всій сукупності підприємств за
2015 рік склав 574,2 млн. грн. прибутку. Питома вага збиткових підприємств –
10,7%, прибуткових - 89,3%.
Від діяльності малого підприємництва за 2015 рік забезпечено збір надходжень по
податках до Зведеного бюджету в розмірі 15165,3 тис. грн., що становило 34,1 % від
загальної суми надходжень до Зведеного бюджету. За січень-жовтень 2016 року забезпечено
збір надходжень по податках до Зведеного бюджету в розмірі 20574,1 тис. грн., що
становить 39,4 % від загальної суми надходжень до Зведеного бюджету.
За 2015 рік в районі зареєстровано 109 фізичних та 21 юридична особа,
скасували реєстрацію 203 фізичні та 16 юридичних осіб. Станом на 01.01.2016 року
в районі нараховувалось 900 фізичних та 618 СГД юридичних осіб. За 9 місяців 2016
року зареєстровано 83 фізичних та 12 юридичних осіб та скасовано 65 фізичних та 6
юридичних осіб. На 01.10.2016 року обліковується 911 фізичних та 629 СГД
юридичних осіб.
У березні 2016 року проведено засідання Міжгалузевої ради підприємців при
райдержадміністрації.
Фінансово-кредитна підтримка підприємництва забезпечувалася за рахунок
надання кредитів кредитною спілкою «Надія». У 2015 році надано 11 кредитів для

суб’єктів підприємницької діяльності на суму 456,6 тис. грн., за 9 місяців 2016 року
надано 5 кредитів на суму 205,5 тис.грн.
З метою залучення безробітних громадян до розвитку малого і середнього
бізнесу, районний центр зайнятості здійснює виплату одноразової допомоги по
безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності. У 2015 році
34 особам виплачено 511,3 тис.грн., за січень-вересень 2016 року 3 особам – 62,0
тис.грн. Впродовж 9 місяців 2016 року районним центром зайнятості проведено 26
міні-ярмарок вакансій, в яких приймало участь 26 роботодавців та 251 особа з числа
незайнятого населення. За результатом ярмарок працевлаштовано 46 осіб.
На діяльність ФПП «Тлумацький бізнес-центр» відповідно до заходів
Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Тлумацькому районі за
2015 рік використано 75,2 тис. грн., за 9 місяців 2016 року – 71,7 тис.грн. з
районного бюджету.
Працівниками бізнес-центру постійно надаються консультації та допомога
підприємцям, суб’єктам господарської діяльності, громадським організаціям та
іншим юридичним та фізичним особам з питань оформлення установчих
документів, проектних пропозицій для можливостей покращення їх діяльності.
Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо надання пільгових
кредитів через Регіональний фонд підтримки підприємства по Івано-Франківській
області.
У сфері розвитку підприємництва району залишаються ще ряд проблемних
питань, що підлягають вирішенню: низький рівень залучення інвестицій в малий
бізнес, відсутність системи стимулювання малого бізнесу на місцевому рівні,
високі відсоткові ставки за кредитами, слабка туристична інфраструктура,
пасивність підприємців в отриманні інформації та недостатній рівень знань щодо
чинного законодавства, недостатній рівень бізнес орієнтованої інформації (наявні
ресурси, стан ринку).
SWOT аналіз
В ході розробки проекту Програми, для окреслення внутрішніх (сильні та
слабкі сторони) та зовнішніх (позитивні можливості та загрози) чинників, що
впливають на розвиток підприємницької діяльності, було використано метод
SWOT- аналізу.














АНАЛІЗ Внутрішніх чинників: сильні та слабкі сторони
Сильні сторони
Слабкі сторони
наявність дешевих трудових ресурсів
 незначна кількість середніх та
та порівняно висока кваліфікація
відсутність великих підприємств,
робочої сили;
що не сприяє розвитку малих
відсутність тиску з боку районної
підприємств, які виконують супутні
влади на розвиток бізнесу;
(допоміжні) роботи;
потужний потенціал туристичної
 низький рівень залучення
галузі, що недостатньо
інвестицій в малий бізнес;
використовується у даний час;
 відсутність системи стимулювання
сприятлива екологічна ситуація;
малого бізнесу на місцевому рівні;
наявність у районі великих
 недостатньо використовуються
інвесторів;
земельні та майнові ресурси,
позитивна динаміка росту малого та
придатні для ведення бізнесу;
середнього бізнесу та наявність
 високі відсоткові ставки за
ініціативних підприємців;
кредитами;
наявність Центру надання
 слабка туристична інфраструктура;
 слабка професійна підготовка
адміністративних послуг;
кадрів для малого бізнесу, у сфері
діюча координаційна рада
маркетингу та менеджменту;
підприємців;
наявність широкого спектру місцевих
 недостатній рівень бізнес
природних ресурсів для розвитку
орієнтованої інформації (наявні
підприємництва ( кар’єри, рілля,
ресурси, стан ринку);
 недостатня розвиненість третього
рекреаційні можливості)
сектору (спілок, бізнес асоціацій,
громадських організацій).

АНАЛІЗ Зовнішніх чинників: сприятливі можливості та загрози
Сприятливі можливості (сприятливі
Загрози (несприятливі тенденції)
зовнішні аспекти)
 вступ України в ЄС та ін.
 Політична і соціально-економічна
міжнародні організації (позитивні
нестабільність
аспекти);
 суперечлива нормативно-правова
 можливі позитивні зміни в
база, нестабільність і недосконалість
законодавстві;
регуляторного поля;
 отримання зовнішніх кредитів;
 значна кількість податків і зборів;
 зниження кредитних ставок;
 інфляція;
 політична стабільність в країні;
 підвищення кредитних ставок.
 збільшення доходів населення
України;
 створення державної системи
підтримки позитивного іміджу
малого бізнесу.

Очікувані результати від впровадження Програми розвитку малого та
середнього підприємництва в Тлумацькому районі на 2017-2018 роки
Враховуючи підсумки реалізації Програми розвитку малого та середнього
підприємництва в Тлумацькому районі на 2015-2016 роки, відповідно до вимог
Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні», а також з врахуванням відповідних Методичних
рекомендацій та інших нормативно-правових актів, розроблено проект Програми
розвитку малого та середнього підприємництва в Тлумацькому районі на 2017-2018
роки. Пріоритетними завданнями Програми є: здійснення комплексу заходів щодо
забезпечення публічності та безпосереднього впливу громадськості при прийнятті
регуляторних актів, підвищення якості надання адміністративних послуг,
підвищення рівня поінформованості суб'єктів підприємницької діяльності,
фінансової підтримки суб'єктів підприємницької діяльності, популяризація
підприємницької діяльності як засобу реалізації особистості та фінансової
незалежності, сприяння розвитку елементів інфраструктури підтримки
підприємництва тощо. Відповідно до заходів Програми у 2017-2018 роках увага
приділятиметься широкому залученню представників підприємницьких структур і
громадських організацій до розробки та обговорення проектів регуляторних актів з
питань підприємництва, які матимуть суттєвий вплив на права та інтереси
підприємців, ринкове середовище, що забезпечить прозорість процесу
впорядкування нормативного регулювання, продовжуватиметься робота щодо
підвищення якості надання адміністративних послуг. Для підвищення рівня
поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності заплановано провести
круглі столи, семінари з питань застосування норм чинного законодавства, а також
заходів з популяризації центрів надання адміністративних послуг. Планується
збереження практики надання фінансово-кредитної допомоги суб’єктам
підприємницької діяльності через Регіональний фонд підтримки підприємництва по
Івано-Франківській області. З метою промоції продукції суб’єктів підприємницької
діяльності району передбачено проведення виставок-продажів, презентацій
місцевих товаровиробників, розміщення інформації на сайті райдержадміністрації.
В результаті виконання заходів Програми очікується збільшення:
- числа малих та середніх підприємств на 0,7 %;
- числа зайнятих у підприємництві фізичних осіб - на 1,1%,
- зростання надходжень до бюджетів від діяльності суб’єктів МСП
на
15,4%;
- частка обсягу реалізованої продукції малих підприємств у загальному
обсязі реалізованої продукції зросте на 2,1%.

Паспорт
Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Тлумацькому
районі на 2017-2018 роки
(назва програми)
1. Ініціатор розроблення програми (замовник): Відділ економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації
2. Розробник програми: Відділ економічного розвитку
і торгівлі
райдержадміністрації
3. Термін реалізації програми: 2017-2018 роки
4. Етапи фінансування програми: Щорічно
5. Прогнозовані обсяги фінансування заходів програми (тис. грн.):
Роки
Обсяги фінансування
Всього
в т.ч. за джерелами фінансування
(тис.грн.)
обласний
місцеві бюджети інші джерела
бюджет
2017-2018
в т.ч.
2017
2018

-

342,7

-

-

149,0
193,7

-

6. Очікувані результати виконання програми: збільшення кількості малих
підприємств, надходжень до бюджетів всіх рівнів, створення нових робочих
місць.
7. Термін проведення звітності: Щорічно.

Керівник програми
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Бринський

І.Б.

Додаток 5
до Порядку розроблення районних
цільових програм, моніторингу та
звітності про їх виконання

ПЕРЕЛІК
заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Тлумацькому
районі на 2017 рік
Замовник програми Відділ
економічного
розвитку
і торгівлі
райдержадміністрації
Повна назва програми , ким і коли затверджена Програма розвитку малого
та середнього підприємництва в Тлумацькому районі на 2017-2018 роки
№ Найменування
Виконавець
Загальні обсяги
п/п
заходу
фінансування , тис. грн.
Всього в т. ч.
І
ІІ ІІІ ІV
кв. кв кв. кв.
1

Організація
святкування Дня
підприємця.

2

Фінансова та
організаційна
підтримка діяльності
Фонду підтримки
підприємництва
«Тлумацький бізнесцентр»

Керівник програми

Відділ економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації,
ФПП «Тлумацький бізнесцентр», міжгалузева рада
підприємців при
райдержадміністрації,
Асоціація підприємців
Тлумацького району.
Райдержадміністрація, районна
рада, Регіональний фонд
підтримки підприємництва по
Івано-Франківській області,
відділ економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації

Бринський І.Б.

10,0

139,0

10,0

Додаток
до Програми розвитку малого та
середнього підприємництва в Тлумацькому
районі на 2017 – 2018 роки
№
п/
п
1.

2.

Заходи Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Тлумацькому районі на 2017-2018 роки
Вартість
Джерела
Пріоритетні
Зміст
Термін
Виконавці
тис. грн.
завдання
заходу
виконання
фінансування
І. Підпрограма забезпечення нормативного регулювання підприємницької діяльності
межах
Реалізація
Затвердження планів
До 15 грудня Відділ
економічного В
державної
підготовки
проектів 2017р. та
розвитку
і
торгівлі бюджетного
фінансування
на
регуляторної
регуляторних актів та до 15 грудня
райдержадміністрації,
виконання
своїх
політики
у оприлюднення їх та змін 2018р.
інформаційновідділ функціональних
сфері
до них на веб-сторінці
аналітичний
апарату
районної обов'язків
господарської
райдержадміністрації
державної адміністрації
діяльності
або в місцевих засобах
масової інформації
Недопущення
прийняття
економічно
недоцільних та
неефективних
регуляторних
актів

Проведення
заходів,
пов’язаних з розробкою,
прийняттям,
моніторингом
досліджень
результативності
регуляторних актів, їх
оприлюднення

Відповідно до
плану
підготовки
проектів
регуляторних
актів

Керівники
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування

В межах
бюджетного
фінансування на
виконання своїх
функціональних
обов'язків

-

-

3.

4.

5.

Забезпечення
публічності та
безпосередньог
о впливу
громадськості
при прийнятті
регуляторних
актів
Підвищення
рівня
поінформовано
сті суб’єктів
підприємницьк
ої діяльності

Реалізація
державної
політики
сфері
конкуренції

Проведення громадських
слухань, круглих столів з
обговорення
регуляторних
актів
місцевих
органів
виконавчої влади та
органів
місцевого
самоврядування
Проведення
нарад,
круглих
столів
та
семінарів
з
питань
удосконалення
дозвільної системи у
сфері
господарської
діяльності за участю
підприємців,
громадських організацій
Створення рівних умов
господарської діяльності
у та
недопущення
створення
адміністративних
бар’єрів вступу на ринок
підприємців, сприяння
розвитку
конкуренції,
недопущення порушень

Постійно

2017-2018
роки

2017-2018
роки

Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

Керівники структурних
підрозділів
райдержадміністрації

Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
місцевих рад

-

В межах
бюджетного
фінансування на
виконання своїх
функціональних
обов'язків

В межах
бюджетного
фінансування на
виконання своїх
функціональних
обов’язків

ІІ. Підпрограма фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва

-

-

-

1. Надання
фінансовокредитної
підтримки
суб'єктам
підприємницьк
ої діяльності

Перерахунок коштів
регіональному фонду
підтримки
підприємництва по
Івано-Франківській
області для надання
кредитів суб’єктам
підприємницької
діяльності

2017-2018
роки

2. Надання
кредитної
підтримки
суб'єктам
підприємницьк
ої діяльності

Надання кредитів
2017-2018
суб’єктам
роки
підприємницької
діяльності, які працюють
в пріоритетних галузях
економіки району

3. Надання
фінансовокредитної підтримки
суб'єктам
підприємницьк
ої діяльності
4. Надання
фінансової
підтримки
суб’єктам
підприємницьк
ої діяльності,
створення
нових робочих
місць

Реалізація
програми 2017-2018
мікрокредитування через роки
кредитні спілки

Компенсація
2017-2018
роботодавцям частини роки
фактичних
витрат,
пов’язаних із сплатою
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування

Місцеві бюджети,
кошти
Регіонального
фонду підтримки
підприємництва по
Івано-Франківській
обл., ФПП
“Тлумацький
бізнес- центр”

В межах
виділених
коштів

Кошти місцевих
бюджетів, ФПП
“Тлумацький бізнес
центр”

В межах
виділених
коштів

Кредитні спілки

Кошти кредитних
спілок

В межах
позичкових
портфелів
кредитних
спілок

Районний центр
зайнятості,
роботодавці району

Фонд
В межах
загальнообов’язково коштів
го державного
Фонду
соціального
страхування
України на випадок
безробіття

Райдержадміністрація,
Регіональний фонд
підтримки
підприємництва по ІваноФранківській обл., ФПП
“Тлумацький бізнесцентр”, відділ
економічного розвитку і
торгівлі
райдержадміністрації
Райдержадміністрація,
районна рада, ФПП
“Тлумацький бізнесцентр”

5. Продуктивна
зайнятість
населення,
створення
нових робочих
місць

Надання
безробітним 2017-2018
одноразової допомоги по роки
безробіттю для зайняття
ними підприємницькою
діяльністю

Районний центр
зайнятості

6. Продуктивна
праця
громадян,
прискорення
їхнього
працевлаштува
ння

Забезпечення
та 2017-2018
організація професійної роки
підготовки,
перепідготовки
та
підвищення кваліфікації
безробітних

Районний центр
зайнятості,
роботодавці району

1.

Фонд
загальнообов’язково
го державного
соціального
страхування
України на випадок
безробіття
Фонд
загальнообов’язково
го державного
соціального
страхування
України на випадок
безробіття

В межах
коштів
Фонду

В межах
коштів
Фонду

ІІІ. Інформаційне забезпечення малого та середнього підприємництва, сприяння розвитку інфраструктури
Інформаційне
Інформування
через Постійно
Відділ
економічного Місцеві бюджети
В межах
розвитку
і
торгівлі
забезпечення
засоби
масової
виділених
райдержадміністрації,
інформації, веб-сторінку
коштів
ФПП “Тлумацький бізнесрайдержадміністрації
населення району щодо
центр”,
інформаційноаналітичний
відділ
розвитку
апарату
підприємництва в районі
райдержадміністрації
та проблемних питань,
що виникають в процесі
діяльності підприємців

2.

Створення
сприятливого
іміджу
підприємництв
а

Організація святкування Вересень
Дня підприємця в районі 2017р,
Вересень
2018р.

3.

Спрощення
пошуку
приміщень для
підприємницької
діяльності

Поновлення бази даних Постійно
про наявність незадіяних
нежитлових приміщень
всіх форм власності та
передача їх в оренду
суб’єктам
підприємницької
діяльності

4.

Підвищення
Проведення навчань,
Постійно
кваліфікації
семінарів, круглих столів
кадрів малого
для підприємців району
підприємництва
та навчання
незайнятого
населення
району основам
підприємницьк
ої діяльності

Відділ
економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації,
ФПП “Тлумацький бізнесцентр”, Міжгалузева рада
підприємців
при
райдержадміністрації,
Асоціація
підприємців
Тлумацького району
Відділ
економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації,
відділ
майна
та
бюджетних
програм
виконавчого
апарату
районної ради, сільські
ради, селищна рада
ФПП “Тлумацький бізнесцентр”,
відділ
економічного розвитку і
торгівлі
райдержадміністрації,
Тлумацький
районний
центр зайнятості

Місцеві бюджети

В межах
бюджетного
фінансування на
виконання своїх
функціональних
обов'язків

Кошти місцевих
бюджетів, ФПП
“Тлумацький
бізнес-центр”,
районного центру
зайнятості

2017р.-10,0
2018р.-10,0

-

В межах
виділених
коштів

5.

Задоволення
попиту малого
підприємництва в кадрах

Підготовка та
2017-2018
перекваліфікація кадрів роки
для підприємств за
робітничими професіями

Районний центр
зайнятості

Фонд загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

6.

Сприяння
розвитку
малого бізнесу

2017-2018
Сприяння організації
роки
підготовки
кваліфікованих
кадрів
для
туристичної та
оздоровчо-відпочинкової
галузі
Надання консультацій в Постійно
рамках “Гаряча лінія”

Районний центр
зайнятості

Фонд загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

7.

8.

Підвищення
правової
обізнаності
підприємців,
зростання
можливостей
захисту їх прав
Налагодження
ділових
стосунків із
зарубіжними
партнерами,
стимулювання
експортних
можливостей
малого бізнесу

Організація зустрічей
2017-2018
підприємців району з роки
представниками ділових
кіл
ближнього
та
дальнього зарубіжжя

В межах
коштів
Фонду

В межах
коштів
Фонду

ФПП “Тлумацький бізнес- Кошти
центр”
ФПП “Тлумацький
бізнес-центр”

В межах
виділених
коштів

ФПП “Тлумацький бізнес- Кошти ФПП
центр”
“Тлумацький бізнесцентр”

В межах
виділених
коштів

9.

Сприяння
Фінансова
та 2017-2018
розвитку
організаційна підтримка роки
об’єктів
діяльності бізнес-центру
інфраструктури
підтримки
підприємництв
а

1.

Створення
умов
для
збереження та
популяризації
народних
ремесел,
розширення
можливостей
самозайнятості
сільського
населення
та
залучення їх до
обслуговування
туристів
Участь
у
програмах
транскордонно
го співробітництва

2.

Райдержадміністрація,
районна
рада,
Регіональний
фонд
підтримки
підприємництва по ІваноФранківській
області,
відділ
економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації
ІV. Інноваційні проекти та пілотні програми

Кошти
місцевих
В межах
бюджетів,
коштів
Регіонального
передбачен
фонду підих
тримки
кошторисо
підприємництва по м бізнес Івано-Франківській
центру
області

Розробка
та 2017-2018
впровадження системи
роки
кластерних моделей на
прикладі
створення
пілотних
кластерів
народних
промислів
(лозоплетіння)
та
туристичного кластеру

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
ФПП “Тлумацький бізнес
- центр”, відділ культури
райдержадміністрації,
Івано-Франківський
обласний навчальнометодичний центр
культури і туризму
Прикарпаття.

Місцеві бюджети,
кошти підприємств,
громадських
організацій

Розробка та реалізація
Проектів
транскордонного
співробітництва

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад, ФПП
“Тлумацький бізнесцентр”, громадські
організації

Кошти міжнародних В межах
фондів, обласного,
виділених
місцевих бюджетів. коштів

2017-2018
роки

Начальник відділу економічного розвитку
і торгівлі райдержадміністрації

Зоряна Баранська

В межах
виділених
коштів

УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тл ума ц ь ка р а й о н н а р а д а
VII демократичне скликання
(дев’ята сесія)

РІШЕННЯ
Від 23 грудня 2016 року № 173-09/16
м. Тлумач
Про затвердження районної довгострокової
програми мобілізаційної підготовки
Тлумацького району на 2017 – 2020 р.р.
Заслухавши та обговоривши районну довгострокову програму мобілізаційної
підготовки Тлумацького району на 2017 – 2020 роки, районна рада
вирішила:
1. Затвердити районну довгострокову програму мобілізаційної підготовки
Тлумацького району на 2017 – 2020 роки.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (С. Овчарчин)
передбачити кошти на виконання зазначених у програмі заходів в межах
фактичних можливостей районного бюджету.
3. Рішення районної ради від 17.03.2016 року № 077-04/16 «Про
затвердження районної довгострокової програми мобілізаційної підготовки
Тлумацького району на 2017-2020 роки» вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради В. Гнатюка.
Голова районної ради

Василь Двояк

Затверджено
рішенням сесії районної ради
від 23 грудня 2016 року № 173-09/16

Довгострокова програма
мобілізаційної підготовки Тлумацького району Івано-Франківської області
на 2017-2020 роки
Довгострокова програма мобілізаційної підготовки Тлумацького району
Івано-Франківської області на 2017-2020 роки (надалі - Програма) розроблена
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 року № 894-09
«Положення про мобілізаційну підготовку національної економіки» та
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.06.2007 року № 358
«Про затвердження Положення про мобілізаційну підготовку області» із
врахуванням реального стану мобілізаційної підготовки району.
Програма базується на принципах та положеннях законів України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про
державний матеріальний резерв», «Про правовий режим воєнного стану» та «Про
правовий режим надзвичайного стану», указів Президента України від 02.10.2001
року № 918 «Про внесення змін до Положення про територіальну оборону
України» та від 15.06.2004 року № 648 «Про воєнну доктрину України», постанови
Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 року № 917 - 014 «Про затвердження
Положення про нормоване забезпечення населення основними продовольчими та
непродовольчими товарами в особливий період», розпоряджень голови обласної
державної адміністрації від 05.10.2007 року № 557 «Про затвердження Положення
про управління мобілізаційною підготовкою та мобілізацією області», від
06.05.2008 року № 257 «Про затвердження Положення про організацію технічного
прикриття важливих об'єктів області в особливий період і на випадок стихійного
лиха, аварій та катастроф у мирний час», від 12.07.2010 року № 411 «Про
затвердження Положення про нормоване забезпечення населення ІваноФранківської області продовольчими та непродовольчими товарами в особливий
період».
Заходи Програми орієнтовані на забезпечення виконання завдань з
мобілізаційної підготовки району, проведення мобілізації у встановлені терміни,
роботи підприємств, установ, організацій та життєзабезпечення населення в умовах
особливого періоду.
Усі роботи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою, проведенням відповідних
заходів, веденням діловодства та контролем за ходом мобілізаційної підготовки,
проводяться з дотриманням вимог Закону України «Про державну таємницю».
1. Воєнно-політичні та соціально-економічні передумови розробки
Програми
Воєнно-політична
обстановка
навколо
України
характеризується
динамічністю і нестабільністю подій та процесів.
Основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці
України залишаються:
розповсюдження зброї масового ураження і засобів її доставки;
недостатня ефективність існуючих структур і механізмів забезпечення
міжнародної безпеки та глобальної стабільності;

можливість втягування України у протистояння іншим державам чи в
регіональні війни;
воєнно-політична нестабільність та конфлікти в сусідніх державах,
міжнародний тероризм, поширення незаконного обігу зброї, боєприпасів і
вибухових речовин;
нарощування іншими державами поблизу кордонів України угрупувань військ
та озброєння, що призводить до порушення співвідношення сил, яке склалося;
незавершеність договірно-правового оформлення державного кордону
України.
Конституцією України визначено, що захист суверенітету і територіальної
цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є
найважливішими функціями держави, справою всього українського народу.
Національна економіка повинна бути готовою в особливий період до постачання
Збройним Силам України, іншим військовим формуванням озброєння, бойової
техніки, ракет і боєприпасів, інших матеріальних засобів та забезпечити
життєдіяльність населення.
Державні органи управління та органи місцевого самоврядування повинні
бути готові до проведення мобілізації на території району та виконання визначених
мобілізаційних завдань.
2. Проблеми та пріоритетні напрямки мобілізаційної підготовки району
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 року № 948-0015
«Про затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період» для
області визначені мобілізаційні завдання з вироблення продукції, виконання робіт
та надання послуг. Крім того, цією постановою Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями
(наказами)
центральних
органів
влади
визначені
мобілізаційні
завдання
підприємствам
центрального підпорядкування,
які розташовані на території району.
Районна державна адміністрація та органи місцевого самоврядування
відповідають за:
виконання мобілізаційних завдань, що визначені для району;
створення умов для виконання мобілізаційних завдань підприємствами
(забезпечення потреби у робочій силі, енергоносіях,
наданні
житловокомунальних послуг,медичному та транспортному забезпеченні, побутовому і
нормованому забезпеченні основними продовольчими та непродовольчими
товарами працюючих в особливий період).
У зв'язку зі змінами, які відбулися за останні роки у промисловості та
сільському господарстві, район не спроможний виконати мобілізаційні завдання у
повному обсязі.
В першу чергу це стосується виробництва сільськогосподарської продукції та
її переробки.
Діючі сільгосппідприємства та фермерські господарства не спроможні
забезпечити виконання мобілізаційних завдань. Більшість сільськогосподарської
продукції виробляється населенням, яке отримало землю у постійне користування.
На сьогодні на законодавчому рівні не існує механізму визначення та виконання
мобілізаційних завдань населенням.
У сільському господарстві відсутні запаси матеріальних засобів

мобілізаційного резерву (насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, гербіцидів,
пального тощо), які б забезпечили безумовне виконання мобілізаційних завдань з
вироблення сільськогосподарської продукції та її переробки.
Більшість підприємств з переробки сільськогосподарської продукції змінило
форму власності та напрямок діяльності, або взагалі перестали працювати.
Для запровадження нормованого забезпечення населення основними
продовольчими та непродовольчими товарами необхідно в особливий період
створювати не лише органи управління нормованим забезпеченням (карткові та
контрольно-облікові бюро), а також створювати систему торгівлі обласного,
районного (міського) рівнів (оптової і роздрібної торгівлі) та рівня безпосереднього
розподілу (продажу) товарів. Крім того, відсутні на торгових базах (складах) запаси
основних продовольчих та непродовольчих товарів для організації запровадження
нормованого забезпечення населення.
Недостатньо розвинута система громадського харчування, особливо на
підприємствах. Наявність закладів ресторанного господарства та їх
спроможність не забезпечує у повному обсязі одно-, дворазове
харчування
працюючих осіб. Наявність та спроможність підприємств побутового
обслуговування не дозволяє у повному обсязі забезпечити виконання
мобілізаційних завдань
з
лазнево-прального
обслуговування
військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань,
населення району.
Відсутні або утримуються не в повному обсязі нормативні (незнижувальні)
запаси медикаментів, вакцини, медичного майна, запасів ремонтних матеріалів для
відновлення пошкоджень у електро-, газо-, тепло-, водопостачанні населення та
підприємств.
Не в повній мірі вирішено питання забезпечення району пально-мастильними
матеріалами в умовах особливого періоду для безумовного виконання
мобілізаційних завдань та життєзабезпечення населення.
Підприємства, установи, організації району на особливий період потребують
значної кількості кваліфікованих робочих, яких вже на сьогодні є нестача. Частина
кваліфікованих робочих працює за кордоном на постійній основі, тому планувати
їх використання в особливий період на підприємствах району проблематично.
Надлишковими є фахівці з вищою освітою, потреба яких на виробництві не
визначена.
Керівний склад органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
та організацій потрібної уваги мобілізаційній підготовці та стану мобілізаційної
готовності не приділяють. Це пов'язано з їх недостатньою фаховою підготовкою та
готовністю до управління проведенням мобілізації, забезпечення виконання
мобілізаційних завдань з вироблення продукції, виконання робіт та надання
послуг.
Такий стан виконання мобілізаційних завдань вимагає пошуку нових
шляхів їх виконання, вдосконалення правової бази діяльності підприємств,
установ, організацій в умовах особливого періоду.
3. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок районного, міського,
селищного та сільських бюджетів.

Бюджетні призначення для реалізації заходів програми передбачаються при
формуванні місцевих бюджетів, виходячи з фінансових можливостей.
3.1. За рахунок районного, міського, селищного та сільських бюджетів
здійснюється фінансування заходів:
з накопичення та утримання матеріального мобілізаційного резерву на
підприємствах, в установах, організаціях району;
створення та утримання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на
підприємствах, в установах, організаціях району.
обладнання приміщень для роботи з мобілізаційними документами та
документами з обмеженим доступом необхідними технічними засобами та
системами захисту комп'ютерної техніки;
часткове забезпечення територіальних підрозділів Збройних Сил України,
Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки
України, загону оборони, інших військових формувань та правоохоронних органів
України в області матеріально-технічними цінностями, паливно-мастильними
матеріалами, технічними засобами, будівельними матеріалами ремонтнобудівельними роботами, засобами індивідуального захисту, лікарськими засобами
та виробами медичного призначення, продуктами харчування для виконання ними
мобілізаційних заходів, заходів з територіальної обороноздатності та завдань в
районах проведення антитерористичної операції;
транспортне забезпечення мобілізаційного розгортання за всіма
напрямками(відшкодування витрат на перевезення особового складу ЗСУ та
військового вантажу, паливно-мастильні матеріали;
4. Очікувані результати від виконання Програми
Реалізація заходів, визначених Програмою, сприятиме:
покращенню стану мобілізаційної підготовки району;
вдосконаленню плануючих документів мобілізаційної підготовки;
створенню умов для гарантованого оповіщення керівного складу і працівників
органів державної влади та місцевого самоврядування та їх збору у встановлені
терміни;
забезпеченню
нормальної
роботи
мобілізаційного
підрозділу
райдержадміністрації, недопущенню витоків конфіденційної інформації, що є
власністю держави;
підвищенню фахової підготовки працівників мобілізаційного підрозділу
райдержадміністрації та працівників які відповідають за мобілізаційну підготовку в
структурних підрозділах райдержадміністрації;
розробці планів виконання мобілізаційних завдань з урахуванням відносин у
національної економіці, що склалися;
підвищенню рівня охорони та технічного прикриття важливих об'єктів;
вдосконаленню планів нормованого забезпечення населення продовольчими
та непродовольчими товарами в особливий період, забезпеченню його
життєдіяльності.

Перелік заходів, обсяги та джерела
фінансування довгострокової програми
мобілізаційної підготовки Тлумацького району на
2017-2020 роки

№
пп

1

Найменування

2

Виконавець

3

Термін
виконання

4

Орієнтовні обсяги фінансування, тисяч гривень
Всього
у т.ч. за джерелами
фінансування
районний місцевий
бюджет
бюджет
5
6
7
8
9

Очікувані результати

10

І. Підготовка органів держаної влади та місцевого самоврядування до проведення мобілізації та роботи в умовах особливого періоду. Вдосконалення
пунктів управління мобілізацією а) Нормативне та методичне забезпечення мобілізаційної підготовки
Підготовка нормативних та методичних документів:
1 Положення щодо організації
охорони важливих об'єктів
району в особливий період

Сектор
мобілізаційної
роботи апарату
РДА,
ВП ГУНП,
МВК

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

Вдосконалення
планування
організації
охорони
важливих
об'єктів

Вдосконалення планування
забезпечення
життєдіяльності
населення в
особливий
період
Вдосконалення порядку
забезпечення
виконання
мобілізаційних
завдань
трудовими
ресурсами

2

Положення щодо
забезпечення
життєдіяльності населення
району в умовах особливого
періоду

Сектор
мобілізаційної
роботи апарату
РДА

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

3

Положення щодо підготовки
та розподілу трудових
ресурсів району в особливий
період

Управління
соціального
захисту
населення, сектор
мобілізаційної
роботи апарату
РДА

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

б) Планування мобілізаційної підготовки та мобілізації

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

Планування
мобілізаційної
підготовки

5 Розробка та затвердження Сектор

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

Планування
мобілізаційної
підготовки

6 Розробка окремих планів Сектор

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

Планування
мобілізаційної
підготовки

4 Поточне

уточнення
мобілізаційних планів та
довгострокових
програм
мобілізаційної підготовки
району

Сектор
мобілізаційної
роботи апарату
РДА,

річних програм (планів) мобілізаційної
мобілізаційної підготовки роботи апарату
району
РДА,

участі структурних
мобілізаційної
підрозділів РДА та органів
роботи апарату
місцевого самоврядування у РДА,
заходах з мобілізаційної
підготовки

в) утримання в готовності до роботи в умовах особливого періоду системи управління та зв’язку
7

Уточнення документів з
організації оповіщення і
збору керівного складу та
працівників структурних
підрозділів РДА, органів
місцевого самоврядування з
введенням вищих ступенів
готовності

8

Обладнання приміщень для
роботи з мобілізаційними
документами
та
документами з обмеженим
доступом
необхідними технічними
засобами та системами
захисту комп'ютерної
техніки

Сектор
мобілізаційної
роботи апарату
РДА,

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

Підтримання
встановленого
стану
оповіщення

Голова РДА

2017-2020
роки

2017 рік

70,0

-

70,0

-

Створення умов
для роботи мобілізаційних
підрозділів

г) Підготовка керівного складу та працівників мобілізаційного підрозділу до дій у разі мобілізації
Участь керівного складу РДА та органів місцевого самоврядування:
9

У
військово-економічних За планами
мобілізаційних навчаннях
ОДА

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 У підготовці та проведенні

Голова РДА

2017-2020
роки

-

-

11 У навчаннях, тренуваннях та

Голова РДА

2017-2020
роки

-

-

військово-економічних
мобілізаційних тренувань

інших заходах з питань
територіальної оборони

-

Підвищення
готовності
органів
управління до
мобілізації
Підвищення
готовності
органів
управління до
мобілізації
Підвищення
готовності
органів
управління до
територіальної
оборони

II. Забезпечення виконання мобілізаційних завдань
1

Розробка планів створення в
особливий період,
сільгосппідприємств з
виробництва та переробки
продукції (кооперативи,
спілки селян, машинотракторні станції та інші)

Управління
агропромислового
розвитку,сектор
мобілізаційної
роботи апарату
РДА

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

Планування
порядку
виконання
мобілізаційних завдань

2

Створення, утримання та
оновлення запасів
матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву для
забезпечення виконання
мобілізаційних завдань

За планами
Міністерства
економіки
України та
Держкомрезерву
України

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

Підвищення
готовності підприємств до
виконання
мобілізаційних
завдань

3

4

Часткове
забезпечення
територіальних підрозділів
Збройних Сил України,
Національної
поліції
України,
Національної
гвардії України, Служби
безпеки України, загону
оборони інших військових
формувань
та
правоохоронних
органів
України
в
області
матеріально-технічними
цінностями,
паливномастильними матеріалами,
технічними
засобами,
будівельними матеріалами
ремонтно-будівельними
роботами,
засобами
індивідуального
захисту,
лікарськими засобами та
виробами
медичного
призначення,
продуктами
харчування для виконання
ними
мобілізаційних
заходів,
заходів
з
територіальної
обороноздатності та завдань
в
районах
проведення
антитерористичної операції

За рішенням,
розпорядженням
центральних та
місцевих
органів
виконавчої влади

2017-2020
роки

-

-

350,0

-

-

Підвищення
готовності до
виконання
мобілізаційних
завдань

Транспортне забезпечення
мобілізаційного розгортання
за
всіма
напрямками(відшкодування
витрат
на
перевезення
особового складу ЗСУ та
військового
вантажу,
паливно-мастильні
матеріали

За рішенням,
розпорядженням
центральних та
місцевих
органів
виконавчої влади

2017-2020
роки

-

-

80,0

-

-

Підвищення
готовності до
виконання
мобілізаційних
завдань

III. Забезпечення життєдіяльності населення в особливий період

1

2

Уточнення планів заходів та
практичних дій РДА та
органів місцевого
самоврядування щодо
переведення району на
нормоване забезпечення
населення

Відділ
економічного
розвитку,
сектор
мобілізаційної
роботи апарату
РДА

Укладення договорів з
підприємствами торгівлі на
виконання мобілізаційних
завдань в особливий період

Відділ
економічного
розвитку,
сектор
мобілізаційної
роботи апарату
РДА

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

2017-2020
роки

-

-

-

-

-

Планування
порядку
впровадження
нормованого
забезпечення
населення

Планування порядку
впровадження
нормованого
забезпечення
населення

