Додаток

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання територіальних програм Бахмацького району
за підсумками 2018 року
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Обсяг фінансування за рахунок:
Термін реалізації

1

Програма (назва,
дата та номер акта
про затвердження)

Найменування
відповідального виконавця
програми та розпорядника
коштів у звітному році

№

91,4

Здійснювалась організація якісного відзначення
історичних подій, пам`ятних дат державного та
місцевого рівнів

100,0

324,597
120,0

355,0
120,0

91,4
100,0

324,597
120,0

355,0
120,0

91,4

324,597
120,0

2

120,0

1

Головний
спеціаліст з
інформацій
ної
діяльності
та
комунікацій
2018
з
горомадські
стю
загального
відділу
апарату
райдержадм
іністрації
Головний
Програма
спеціаліст
забезпечення
інформацій
виконання
ної
Бахмацькою
діяльності
райдержадміністрац
та
ією делегованих комунікацій
2018
повноважень на
з
рік
2018 рік.
громадськіс
Затверджена
тю
рішенням 13 сесії загального
районної ради 7
відділу
скликання від
апарату
22.12.2017
райдержадм
іністрації

Програма
відзначення
пам'ятних дат,
визначних
історичних подій,
релігійних свят,
ювілеїв та
вшанування
видатних людей у
районі за 2018ік.
Рішення 13 сесії 7
скликання районної
ради від 22.12.2017
№4

355,0

Районні програми

Придбавалися канцтовари, офісний папір,
ПММ, ком'пютерна техніка, здійснювалась
заправка картриджів

88,1

Подяками та Почесними грамотами голови
голови райдержадміністрації та районної ради
відзначено 174 громадянина та 3 трудові
колектив району

100,0

Підвищено рівень правової освітим населення
району шляхом проведення передбачених
програмою заходів

69,0

Проведено 39 рейдів, поставлено на облік 16
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Проведені благодійні акції до
Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань,
Дня усиновлення, Новорічних свят

100,0

13,803
28,662

20,0

20,0
250,0

69,0

13,803
48,662

78,0

20,0
250,0

296,184

296,184

69,0

-

-

52,868

60,0

88,1

52,868

60,0

88,1

52,868

60,0
0,0

0,000
130,0

Служба у
справах
2016дітей
2020
райдержадм роки
іністрації

13,803

Служба у
справах
2017дітей
2021
райдержадм роки
іністрації

344,846

Районна Програма
попередження
дитячої
безпритульності та
бездоглядності,
розвитку сімейних
форм виховання
дітей-сиріт, дітей,
5
позбавлених
батьківського
піклування, на 20172021 роки.
Затверджена
рішенням 8 сесії
районної ради 7
скликання
Районна
Програма
30.12.2016
№ 28
з забезпечення
житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, та осіб
6 з їх числа на 20162020 роки.
Затверджена
рішенням 8 сесії 7
скликання районної
ради від 16.11.16
№ 12

Юридични
й сектор 2017апарату
2018
райдержадм роки
іністрації

20,0

4

Сектор по
роботі з
персоналом 2018
апарату
рік
райдержадм
іністрації

250,0

3

Програма
відзначення
спільними
нагородами
райдержадміністрац
ії та районної ради
на 2018 рік.
Затверджена
рішенням 13сесії 7
скликання районної
ради від 22.12.2017
№14
Програма правової
освіти населення
Бахмацького району
на 2017-2018 роки.
Затверджена
розпорядженням
голови
райдержадміністрац
ії від 07.12.2016 №
834

Придбано 2 житла для осіб із числа дітей-сиріт
в м. Бахмач та в селі Курінь

92,0

Проведено відшкодування підприємствам
Укрзалізниці за проїзд населення пільгової
категорії залізничним транспортом

99,0

Здійснювався соціальний захист пільгової
категорії населення в частині надання пільг
на послуги звязку

98,4

146,3
93,5

159,0
1268,4

1289,0

94,6

92,0
99,0
98,4

146,3
93,5
1268,4

159,0
94,6
1289,0

92,0
99,0
98,4

146,3

Управління
соціального
захисту
2018
населення
рік
райдержадм
іністрації

93,5

9

Програма
соціального захисту
ветеранів та
діяльності
ветеранських
організацій району
на 2018 рік.
Затверджена
рішенням 13 сесії 7
скликання районної
ради від 22.12.2017,
№8

1268,4

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадм 2018
іністрації,
рік
сільські,
міські,
селищна
ради

159,0

8

Районна Програма
соціального захисту
окремих категорій
громадян щодо
проведення
розрахунку за
надання пільг на
послуги звязку
пільговим
категоріям
громадян на 2018
рік. Затверджена
рішенням ххх сесії 7
скликання районної
ради від 05.07.2018,
№5

94,6

Управління
соціального
захисту
2018
населення
рік
райдержадм
іністрації

1289,0

7

Районна Програма
соціального захисту
окремих категорій
громадян щодо
порядку
проведення
розрахунку
компенсаційних
виплат за пільговий
проїзд залізничним
транспортом на
2018 рік.
Затверджена
рішенням хх сесії 7
скликання районної
ради від 30.03.2018,
№7

Проведено комплекс заходів по відзначенню
річниць виведення військ з Афганістану,
Перемоги над нацизмом у Європі та завершення
Другої світової війни

100,0

Проведено відшкодування вартості проїзду
хворим з хронічною нирковою недостатністю
для отримання програмного гемодіалізу

86,2

Забезпечена діяльність районної організації
Українського національного фонду допомоги
інвалідам Чорнобиля

100,0

240,9
66,8
58,5

240,9
70,5
58,5

100,0
86,2
100,0

240,9
66,8
58,5

240,9
70,5
58,5

100,0
86,2
100,0

240,9

Управління
соціального
захисту
2018
населення
рік
райдержадм
іністрації

66,8

Районна Програма
сприяння
функціонуванню
управління
соціального захисту
населення
Бахмацької
12
райдержадміністрац
ії на 2018 рік.
Затверджена
рішенням 13 сесії
районної ради від
22.12.2017 року, №
12

58,5

Управління
соціального
захисту
населення
райдержадм 2017
іністрації,
рік
Бахмацька
районна
організація
УНФДІЧ

240,9

Районна програма
"Соціальний захист
громадян,
постраждалих
внаслідок аварії
Чорнобильської
катастрофи та
діяльність
Бахмацької
районної організації
11
Українського
національного
фонду допомоги
інвалідам
Чорнобиля " на 2018
рік. Затверджена
рішенням 13 сесії
районної ради 7
скликання від
22.12.2017, № 21

70,5

Управління
соціального
2013захисту
2018
населення
роки
райдержадм
іністрації

58,5

Програма "Надання
пільг хворим з
хронічною
нирковою
недостатністю, що
отримують
програмний
10
гемодіаліз в
обласній лікарні та
проживають у
районі на 2013-2018
роки". Затверджена
рішенням 12 сесії 6
скликання районної
ради від 21.12.12

Кошти використовувалися на придбання комп'
ютерної техніки, канцтовари

0,0
100,0
67,5

0,0
288,7

Проводилася робота щодо підвищення
доступності до консультування та тестування
населення на ВІЛ-інфекції/СНІДу, збільшення
кількості обстежень контингентів групи ризику.
Населення району інформовано про роботу
кабінету "Довіра", проводиться санітарноосвітня робота шляхом розповсюдження
інформаційних матеріалів з профілактики
інфікування ВІЛ

Хворі забезпечувалися лікарськими засобами –
інсуліном

100,0

0,0

Придбано службове житло лікарю-педіатру
КНП ЦПМСД

1152,5

432,0

405,0
288,7
640,0

Особи з інвалідністю забезпечувалися
технічними та іншими засобами реабілітації

6500,0

Проводився комплекс профілактичних
медоглядів населення, виконувалися
скринінгові програми ранньої діагностики
онкозахворювань

993,7

0,0
100,0
67,5
0,0
100,0

0,0
288,7
0,0
1152,5

432,0

405,0
288,7

0,0
100,0
67,5

640,0
6500,0

1630,4

993,7

2018

75,0

0,0

КНП
ЦПМСД

477,9

6500,0

Районна програма
"Цукровий діабет"
на 2018 рік.
Затверджена
17
рішенням 13 сесії 7
скликання
районної ради від
22.12.2017, № 5

636,8

20162018
роки

0,0

ЦРЛ

100,0

0,0
288,7

Цільова соціальна
програма протидії
ВІЛ -інфекції/СНІДу
на 2016-2018 роки у
Бахмацькому
16
районі. Затверджена
рішенням 2 сесії
районної ради 7
скликання від 23
грудня 2015 року

1630,5

Районна Програма
"Забезпечення
2018лікарів Бахмацького ЦРЛ, КНП
15
2019
району службовим
ЦПМСД
роки
житлом" на 20182019 роки, № 8 від
10.03.2018

432,0

2018

405,0

КНП
ЦПМСД

288,7

ЦРЛ

20172021
роки

640,0

Програма
профілактики та
боротьби з
онкологічними
захворюваннями на
13 2017-2021 роки.
Затверджена
рішенням 11 сесії
районної ради 7
скликання
12.07.2017 року № 9
Районна програма
"Забезпечення
інвалідів і дітей
інвалідів
технічними та
14 іншими засобами
на 2018 рік".
Затверджена
рішенням 16 сесії 7
скликання від
28.09.2018 № 4

100,0

Виконані роботи з будівництва свердловини в
північно-східній частині міста Бахмач - 7685,5
тис. грн, водопровідних мереж -272,9 тис.
гривень

63,4

У 2018 році мешканцями району укладено 6
кредитних договорів, в т.ч. на придбання
житла - 2 договори, розвиток особистого
селянського господарства - 3 договори та 1
договір на газифікацію житлового будинку

74,7

Виконані роботи по будівництву кладовища по
вул. Тиницькій в м. Бахмач (I черга),
будівництву пішохідної зони та автомобільної
дороги по вул. Дружби в м.
Бахмач,будівництву мереж зовнішнього
освітлення частини окремих вулиць в с.
Красилівка

99,8

10,0

10,0

-

772,4
300,0
1742,1
219,7

300,0

772,4
4,821

5,220

219,7

729,0

100,0

60,0

180,0
0,0

1760,4

555,0

100,0
63,4
70,1
99,8

772,4
580,0
1752,1
224,521

90,1

676,6

751,1

2499,4
224,920

99,8

74,7

63,4

915,0

772,4

7186,0

0,0

7958,4
580,0
2428,7

Програма розвитку
архівної справи в
районі на 2018 рік.
Затверджена
21
рішенням 13 сесії 7
скликання районної
ради від 22.12.17, №
16

Архівний
відділ РДА,
комунальна
установа
Бахмацької
районної
2018
ради
рік
"Обєднанни
й трудовий
архів
Бахмацьког
о району"

224,521

Сектор
містобудування
архітектури
та житлово- 2018
комунального господарства
РДА

772,4

Програма
благоустрою,
озеленення та
поліпшення
екологічного стану в
населених пунктах
20
району на 2017-2018
роки. Затверджена
рішенням 22 сесії
райради 6
скликання від
25.12.2014

915,0

Сектор
містобудува
ння
архітектури
2016та житлово2020
комунальроки
ного господарства
райдержадм
іністрації

3250,5

Районна Програма
підтримки
індивідуального
житлового
будівництва та
розвитку особистого
селянського
19
господарства
"Власний дім" на
2016-2020 роки.
Затверджена
рішенням 2 сесії 7
скликання районної
ради від 23.12.15 №
6

224,920

Районна Програма
"Питна вода
України" до 2020
18 року. Затверджена
рішенням 11 сесії 6
скликання районної
ради від 16.10.12

Сектор
містобудува
ння
архітектури
2008та житлово2020
комунальроки
ного господарства
райдержадм
іністрації

Поліпшено умови зберігання документів
національного та місцевого трудового архівних
фондів, забезпечення потреб громадян щодо
отримання ними необхідної інформації.
Впроваджено нові технічні можливості в роботі
з документами.

41,0

Забезпечено участь обдарованої молоді у
конкурсах, придбавались музичні інструменти,
проводився ремонт школи мистецтв

83,2

За звітний період послугами оздоровлення та
відпочинку охоплено 56 % від загальної
кількості дітей шкільного віку.
Відпочинковими послугами охоплено 1350
дітей (35,5 %), оздоровчими - 778 дітей (20,5
%)

93,6

Проведено ряд культурологічних заходів з
нагоди різноманітних свят. Придбано 85
наборів канцтоварів до Дня знань, 33 пледи та
подарункові набори солодощів (205 шт) до Дня
Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят

91,2

42,4

19,6

34,0

155,5
978,9
65,5

70,0
142,0
0,0

63,0

129,510

463,0
1176,1

41,0
83,2
91,2
0,0

93,6

197,9
978,9
129,510
0,0

65,5

482,6
1176,1
142,0
63,0

70,0

41,0
83,2
91,2
0,0

93,6

197,9
978,9
129,510

Управління
агропро2016мислового
2020
розвиткура
роки
йдержадмін
істрації

0,0

65,5

482,6

Сектор
сім`ї,
2017молоді та
2020
спорту
роки
райдержадм
іністрації

142,0

Сектор
сім`ї,
2017молоді та
2020
спорту
роки
райдержадм
іністрації

63,0

Районна Програма
«Молодь
Бахмаччини та
підтримки
багатодітних сімей
Бахмацького району
24
на 2017- 2020 роки.
Затверджена
рішенням 8 сесії 7
скликання районної
ради від 30.12.16
№ 26
Районна Програма
розвитку фізичної
культури і спорту на
2017-2020 роки".
25
Затверджена
рішенням 8 сесії 7
скликання районної
ради від 30.12.16 №
27
Програма передачі
нетелей
багатодітним
сім`ям, які
проживають у
сільській місцевості
26
Бахмацького району
на 2016-2020 роки.
Затверджена
рішенням 3 сесії 7
скликання районної
ради від 03.03.16

1176,1

Районна Програма
оздоровлення та
відпочинку дітей
Сектор
Бахмацького району
сім`ї,
2016на 2016-2020 роки. молоді та
23
2020
Затверджена
спорту
роки
рішенням 3 сесії 7 райдержадм
скликання районної іністрації
ради від 03.03.16 №
7

70,0

Цільова
довгострокова
Програма
Відділ
"Мистецька освіта
культури і 2011Бахмаччини на 201122
туризму
2025
2025 роки".
райдержадм роки
Затверджена
іністрації
рішенням 7 сесії 6
скликання районної
ради від 21.11.11

Протягом року проведено 48 спортивних
заходів. У ДЮСШ "Колос" функціонує 6
відділень, в яких навчаються 390 дітей. У
ДЮСШ сектору освіти функціонує 4
відділення, у яких займаються 395 дітей

Документів на конкурсну комісію не надходило

117,0

63,0
0,0

54,0
207,4

-

130,0

0,0

337,4

158,2

1110,7

702,3

-

117,0
107,0

276,0

190,0

Програма в основному виконана. Створені
сприятливі умови для розвитку малого
підприємництва, формування і впровадження
ефективної державно-громадської системи його
обслуговування. Покращилася матеріальнотехнічна база центру надання адміністративних
послуг

8,580

Основні заходи та показники Програми
виконані

105,0

-

54,0

63,0
1110,7
-

На
забезпечення
експлуатації
внутрішньогосподарських
недержавних
меліоративних
систем
за
2018
рік,
Борзнянським МУВГ проведено регулювання
водного режиму на площі 636 га. Проведено
технічне обслуговування двох гідротехнічних
споруд які обслуговують 70 га меліорованих
земель. бюджетних джерел фінансування.

96,5

Відділ
економіч2017ного
2020
розвитку
роки
райдержадм
іністрації

284,580

Сектор
економічного
2018
розвитку
рік
райдержадм
іністрації

1039,7

Управління
агропромис 2014лового
2021
розвитку

-

"Районна цільова
програма розвитку
водного
господарства на
період до 2021
28
року" затверджена
рішенням районної
ради 11.04.2014
року, 18 сесія 6
скликання
Програма
економічного і
соціального
розвитку
Бахмацького району
29
на 2018 рік.
Затверджена
рішенням 13 сесії
7скликання
районної ради від
22.12.17, № 3
Програма розвитку
малого та
середнього
підприємництва
Бахмацького району
30 на 2017-2020 роки.
Затверджена
рішенням 8 сесії 7
скликання районної
ради від 30.12.2016
№6

295,0

Програма
використання та
Управління
охорони земель
агропроБахмацького району
2011мислового
27 на 2011-2020 роки.
2020
розвитку
Затверджена
роки
райдержадм
рішенням 8 сесії 6
іністрації
скликання районної
ради від 28.12.11

Сільськогосподарськими
підприємствами
району здійснено ряд заходів з охорони земель
сільськогосподарського
призначення.
Технологічні
операції
з
вирощування
сільськогосподарських культур проводилися з
дотриманням вимог щодо запобігання ерозії
ґрунтів. У господарствах району проведено
обстеження
ґрунтів
та
виготовлено
картографічні матеріали, які дають можливість
постійно контролювати стан родючості,
реакцією та сольовий режим ґрунтового
середовища, а також рівень забруднення
важкими металами, радіонуклідами, стійкими
пестицидами та іншими токсикантами та
раціонально проводити удобрення ґрунтів площ
землекористування.

62,2

На виконання даної Програми до лав ЗСУ
відправлено 55 чоловік. Кошти витрачені на
перевезення призовників на обласну медичну
комісію, придбання реактивів

95,3

34,229
142,995
614,0

55,0
150,0
20,0

62,2
95,3

34,229
142,995
614,0

55,0

34,229

55,0

62,2
95,3

150,0
20,0

20162020
роки

142,995

2018
рік

614,0

Програма
забезпечення
пожежної безпеки
на території
Бахмацького
33 району на 2016-2020
роки.Затверджена
рішенням 5 сесії 7
скликання районної
ради від 03.08.2016
№3

Головний
спеціаліст
по
взаємодії з
правоохоронними
органами,
оборонної,
мобілізаційної роботи
та з питань
цивільного
захисту
апарату
райдержадм
іністрації
Головний
спеціаліст
по взаємодії
з правоохоронними
органами,
оборонної,
мобілізаційної роботи
та з питань
цивільного
захисту
апарату
райдержадм
іністрації

150,0

Програма
профілактики
злочинності в
Бахмацькому районі
32 у 2017-2018 роках.
Затверджена
рішенням 4 сесії 7
скликання районної
ради від 27.04.16

Головний
спеціаліст
по взаємодії
з правоохоронними
органами,
оборонної,
2018
мобілізаційрік
ної роботи
та з питань
цивільного
захисту
апарату
райдержадм
іністрації

20,0

Програма
підготовки та
проведення
приписки та
призову громадян на
строкову військову
службу у 2018 році
31
на території
Бахмацького
району.
Затверджена
рішенням 13 сесії 7
скликання районної
ради від 22.12.2017

На реалізацію даної Програми встановлені
камери відеоспостереження в м. Бахмач,
придбано алкотестер

На 5 об'єктах району обладнано пожежну
сигналізацію, на 3 об'єктах здійснено
вогнезахисне оброблення, на 1 об'єкті
змонтовано пристрої блискавкозахисту

100,0

Придбані панорамні маски, протипожежні
костюми

59,2

Придбавалося пальне на потреби Бахмацького
МРВ УСБУ

40,4

39,6
17,760
22,263

39,6
30,0
55,100

100,0
59,2
40,4

39,6
17,760
22,263

39,6
30,0
55,100

100,0

39,6
17,760

59,2
40,4

20162020
роки

39,6

2018
рік

30,0

Головний
спеціаліст
по взаємодії
з
правоохоро
нними
органами,
оборонної,
мобілізацій
ної роботи
та з питань
цивільного
захисту
апарату
райдержадм
іністрації
Головний
спеціаліст
по
взаємодії з
правоохоро
нними
органами,
оборонної,
мобілізацій
ної роботи
та з питань
цивільного
захисту
апарату
райдержадм
іністрації

22,263

Цільова соціальна
Програма розвитку
цивільного захисту
Бахмацького району
на 2016-2020 роки.
36
Затверджена
рішенням 2 сесії 7
скликання районної
ради від 25.12.15 №
4

Головний
спеціаліст
по
взаємодії з
правоохоро
нними
органами,
2018
оборонної,
рік
мобілізацій
ної роботи
та з питань
цивільного
захисту
апарату
РДА

55,100

Програма
підтримки
діяльності у
Бахмацькому районі
14 ДПРЧ (м.
Бахмач) 4
Державного
пожежнорятувального
34
загону УДСНС
України у
Чернігівській
області в 2018 році.
Затверджена
рішенням 15 сесії
районної ради 7
скликання від
04.07.2018
Програма
матеріальнотехнічного
забезпечення
діяльності
Бахмацького
міжрайонного
відділення
35
Управління Служби
Безпеки України в
Чернігівській
області на 2018 рік.
Затверджена
рішення 13 сесії
районної ради 7
скликання від

Виконання заходів здійснювалось із
урахуванням реального стану техногенної
безпеки в районі. На місцевому рівні
сформовано матрезерв, закуплено 45
противогазів

27,8

Забезпечено перевезення на збори
військовослужбовців, придбано кольоровий
принтер

100,0

Висвітлювалась діяльність районної державної
адміністрації, районної ради та депутатського
корпусу в місцевих засобах масової
інформації

57,0

45,358
117,0
6,129

163,0
117,0
10,816

27,8
100,0
57,0

45,358
117,0
6,129

163,0
117,0
10,816

27,8
100,0
57,0

45,358
117,0

2018
рік

6,129

163,0

2018
рік

117,0

Програма
висвітлення
діяльності
Бахмацької
районної державної
адміністрації,
Бахмацька
районної ради та
38 депутатського
районна
рада
корпусу місцевими
засобами масової
інформації на 2018
рік. Затверджена
рішенням 13 сесії
районної ради 7
скликання від
22.12. 2017, № 15
Програма
відшкодування
депутатам витрат,
пов`язаних з
Бахмацька
депутатською
39 діяльністю, на 2018 районна
рада
рік. Затверджена
рішенням 12 сесії
7скликання
районної ради від
02.11.2017, № 8

10,816

Головний
спеціаліст
Програма
по взаємодії
забезпечення
з
проведення
правоохоро
мобілізаційних
нними
заходів та заходів з
органами,
територіальної
37
2018
оборони в районі у оборонної,
мобілізацій
2018 році.
ної роботи
Затверджена
та
з питань
рішенням 13 сесії
цивільного
районної ради 7
захисту
скликання від
апарату
22.12.2017
РДА

Проведення відшкодування витрат, пов`язаних з
депутатською діяльністю

96,0
99,1

190,892
337,0

Кошти використовувалися депутатами
районної ради на виконання доручень виборців

72,434

Встановлено зупинку громадського транспорту
на автомобільній дорозі державного значення

Виплачувалися стипендії обдарованим та
талановитим учням навчальних закладів району,
матеріальні заохочення педагогічним
працівникам за підготовку учнів до участі в
олімпіадах

80,870

198,804
340,0
75,798
85,000

96,0
99,1
95,6
95,1

190,892
337,0
72,434
80,870

198,804
340,0
75,798
85,000

96,0
99,1
95,6
95,1

190,892

2018
рік

337,0

Програма
підтримки участі
молоді у спортивних
змаганнях
(конкурсах)
обласного,
Бахмацька
Всеукраїнського та
43
районна
міжнародного рівня
рада
на 2018 рік.
Затверджена
рішенням 13 сесії
районної ради 7
скликання від
22.12.2017 № 19

72,434

20182019
роки

80,870

Програма
запровадження
стипендій та
грошових заохочень
голови Бахмацької
Бахмацька
районної ради на
42
районна
2018-2019 роки.
рада
Затверджена
рішенням 12 сесії 7
скликання районної
ради від 02.11.17. №
7

198,804

20172018
роки

340,0

Програма сприяння
виконанню
повноважень
депутатами
Бахмацької
Бахмацька
41
районної ради на
районна
2017-2018 роки.
рада
Затверджена
рішенням 8 сесії 7
скликання від
30.12.2016, № 8

75,798

2018
рік

85,000

Програма
облаштування
зупинки
громадського
транспорту на
автомобільній
дорозі державного Бахмацька
40
значення Т-25-31
районна
А/д М-02-Бахмач км
рада
9+200 (ліворуч).
Затверджена
рішенням 14 сесії
районної ради 7
скликання від
30.03.2018, № 9

Забезпечення участі молоді у спортивних
змаганнях (конкурсах) обласного,
Всеукраїнського та міжнародного рівня

100,0
0,0

924,481

924,481

950,125

950,125

0,0
192,839
10,636
1698,932
935,740

50,250
325,746
13,1
1698,932

Забезпечено безкоштовним харчуванням учнів
1-4 класів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей-інвалідів

935,740

0,0

Проведення олімпіад,участь у МАН, спортивні
ігри. З метою стимулювання обдарованої
молоді. У квітні 2018 року були визначені 2
претенденти на стипендію голови Бахмацької
районної державної адміністрації

59,2

Виготовлення технічної документації на об'єкти
нерухомості, проведення ремонтів об'єктів
спільної комунальної власності, проведення
конкурсу на кращу селищну, сільську раду

81,2

10,636
3573,538

-

100,0

0,0

13,1
3573,538
100,0

978,860

978,860

81,2
100,0
100,0

192,839

50,250
325,746

0,0

10,636
3573,538

20162020
роки

1914,600

59,2

13,1

20182019
роки

3573,538

Районна Програма
"Шкільне
харчування" на 20182019 роки.
Відділ
Затверджена
освіти
47
рішенням 13 сесії райдержадм
районної ради 7
іністрації
скликання від
22.12.2017 року №
17
Районна Програма
"Шкільний автобус"
на 2016-2020 роки.
Відділ
Затверджена
освіти
48
рішенням 2 сесії
райдержадм
районної ради 7
іністрації
скликання від
30.12.2015 року №
36

1914,600

Районна цілова
соціальна Програма
підтримки
обдарованої молоді
Відділ
2016на період до 2020
освіти
46
2020
року. Затверджена райдержадм
роки
рішенням 11 сесії 7 іністрації
скликання районної
ради від 12.07.2017
№ 10

0,0

20172018
роки

Районна
рада

192,839

Програма розвитку
місцевого
самоврядування у
Бахмацькому
45 районі на 2017-2018
роки. Затверджена
рішенням 13 сесії 7
скликання від
22.12.18. № 16

50,250

20182020
роки

325,746

Програма сприяння
розвитку інститутів
громадянського
суспільства
Бахмацького району Бахмацька
44 на 2018-2020 роки.
районна
Затверджена
рада
рішенням 12 сесії
районної ради 7
скликання від
02.11.2017, № 10

У 2018 році придбано шкільний автобус для
Бахмацького закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів № 2

24,9

47,0
100,0

Проведено 1 районний етап та прийнято участь
у 2 етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")

Педагогічні працівники, які працюють у
навчальних закладах, що належать до спільної
комунальної власності територіальних громад
Бахмацького району, але проживають в інших
населених пунктах забезпечуються
безкоштовним підвезенням до місця роботи і в
зворотному напрямку шкільними автобусами, а
ті, які не мають можливості доїжджати
шкільними автобусами, а самостійно
доїжджають рейсовим автотранспортом,
залізничним транспортом забезпечуються
безкоштовним підвезенням шляхом компенсації
їм вартості проїзду

100,0

165,848
75,0

75,0

165,848

53,0

24,9

47,0

53,0
100,0
100,0

24,9
165,848
75,0

Відділ
2017освіти
2021
райдержадм
роки
іністрації

47,0

Відділ
освіти
2018
райдержадм рік
іністрації

165,848

Програма "Про
забезпечення
безкоштовного
підвезення
педагогічних
працівників
навчальних
закладів, що
належать до
спільної
комунальної
власності
50
територіальних
громад Бахмацького
району,
розташованих у
сільській місцевості,
до місця роботи та
у зворотному
напрямку на 2018
рік". Затверджена
рішенням 13 сесії
районної ради 7
скликання від
22.12.2017 № 18
Районна програма
"Національнопатріотичного
виховання дітей та
молоді в
Бахмацького району
51 на 2017-2021 роки".
Затверджена
рішенням 9 сесії
районної ради 7
скликання від 14
березня 2017 року
№4

75,0

Районна Програма
Військовопатріотичного
виховання дітей та
молоді Бахмацького
Відділ
2016району" на 2016освіти
49
2020
2020 роки".
райдержадм
роки
Затверджена
іністрації
рішенням 7 сесії
районної ради 7
скликання від
11.11.2016

У рамках виконання Програми проводились
заходи національно-патріотичного та військовопатріотичного виховання дітей та молоді

84,3

429,9

509,7

84,3
-

429,9
-

Довгострокова
Комплексна
програма
коригування,
розроблення
містобудівної
документації та
Виконкоми 200553
місцевих правил
місцевих
2020
забудови населених
рад
роки
пунктів
Бахмацького району
на 2005-2020 роки.
Розпорядження
голови РДА від
17.08.04 № 293

509,7

Бахмацька
РФ ЧОЦЗ,
Фонд
державного 2018соціального 2020
страхуванн роки
я на
випадок
безробіття

0,0

"Програма
продуктивної
зайнятості
населення
52 Бахмацького району
на 2018-2020 роки".
Затверджена
рішенням 14 сесії 7
скликання від
30.03.2018 №6

Здійснювалась одноразова виплата допомоги
по безробіттю для зайняття підприємницькою
діяльністю - 83,7 тис.грн (100%), компесація
єдиного соціального внеску роботодавцям 70,2 тис.грн (47 %), організація громадських
робіт - 276,0 тис.гривень (100 %)

Затверджені Генеральні плани та зонінги по 8
населених пунктах району, по 25 населених
пунктах - замовлені та розробляються.
Виготовлені топографічні зйомки
по 38
населених пунктах

