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І. ПАСПОРТ 

Програми підтримки забезпечення діяльності Управління соціального захисту населення 

Львівської районної державної адміністрації Львівської області в умовах воєнного стану на 2022 

рік 

1. Розробник Програми – Виконавчий комітет Бібрської міської ради Львівського району 

Львівської області 

2. Головний розпорядник бюджетних коштів – Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської 

міської ради Львівського району Львівської області.  

3. Відповідальний виконавець - Управління соціального захисту населення Львівської  районної 

державної адміністрації Львівської області. 

4. Дата, номер документа про затвердження програми 16 грудня 2022 року, № 3835 

5. Мета – забезпечення діяльності управління соціального захисту населення Львівської районної 

державної адміністрації Львівської області щодо виконання державної регіональної політики, 

створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку району та 

здійснення заходів правового режиму воєнного стану у Львівському районі. 

6. Термін реалізації Програми - 2022 рік 

7. Загальний обсяг фінансування – 150,0 тис. гривень. 

8. Очікувані результати виконання Програми – покращення матеріально-технічної бази, 

забезпечення діяльності управління соціального захисту населення Львівської районної 

державної адміністрації Львівської області. 

 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Роман Гринус 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Останні події, що розгортаються на теренах нашої держави, пов’язані із з військовою агресією 

Російської Федерації проти України. На підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони 

України, відповідно до статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим 

воєнного стану" та законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве 

самоврядування в Україні». На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 

для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку Указом 

Президента № 68/2022 від 24 лютого 2022 року «Про утворення військових адміністрацій» 

створено Львівську району військову адміністрацію. 

Львівська районна військова адміністрація уповноважена забезпечувати разом із військовим 

командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, 

оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян на території Львівського району. 

Програма підтримки забезпечення діяльності Управління соціального захисту населення 

Львівської районної державної адміністрації Львівської області в умовах воєнного стану на 2022 

рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу 

України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та з врахуванням того, що обсяг фінансового ресурсу, який передбачений в Державному 

бюджеті на утримання управляння соціального захисту населення районної державної 

адміністрації не є не достатнім для забезпечення її функціональних обов’язків.  

І, відповідно, залучення коштів місцевих бюджетів, для забезпечення фінансування діяльності 

управління соціального захисту населення Львівської районної державної адміністрації 

Львівської області дозволить забезпечити належне виконання своїх функціональних обов’язків. 

ІІІ. Мета та завдання програми 

Програма розроблена з метою забезпечення діяльності управління соціального захисту населення 

Львівської районної державної адміністрації Львівської області щодо виконання державної 

регіональної політики, створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного 

розвитку Львівського району, забезпечення виконання заходів щодо функціонування управління 

соціального захисту населення районної державної адміністрації. 



 

 

Реалізація завдань програми передбачає покращення матеріально-технічної бази та  

стимулювання активності працівників управління соціального захисту населення Львівської 

районної державної адміністрації Львівської області на досягнення конкретних результатів 

шляхом поліпшення умов оплати праці працівників державного органу. 

Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та 

результативних показників визначені у додатку 2. 

IV. Відповідальні виконавці програми 

Головним розпорядником коштів за Програмою є відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської 

міської ради. Відповідальний виконавець – управління соціального захисту населення Львівської 

районної державної адміністрації Львівської області. 

Відповідальні виконавці Програми у процесі її виконання забезпечують цільове та ефективне 

використання бюджетних коштів у межах визначених бюджетних призначень. 

V. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету 

Бібрської міської територіальної громади в межах бюджетних призначень з урахуванням вимог 

статті 85 Бюджетного кодексу України. 

VI. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координація та контроль за виконанням програми покладається на  відділ фінансів виконавчого 

комітету Бібрської міської ради. 

Управління соціального захисту населення Львівської районної державної адміністрації 

Львівської області подає звіт про стан виконання заходів Програми. 

 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Роман Гринус 

 

 

Додаток 1 до Програми 

Ресурсне забезпечення 

Програми підтримки забезпечення діяльності Управління соціального захисту населення 

Львівської районної державної адміністрації Львівської області в умовах воєнного стану на 

2022 рік 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання Програми 
2022 рік 

Усього витрат на 

виконання Програми 

Усього, тис. грн. 150,0 150,0 

у тому числі місцевий бюджет 150,0 150,0 

 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Роман Гринус 

 

 

Начальник відділу фінансів _____________________________ Орислава Сенишин 


