Проект рішення
Про порядок денний 16-ї чергової сесії
Пустомитівської районної ради.
Пустомитівська районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити наступний порядок денний 16-ї чергової сесії :
1.
Про затвердження списку присяжних для Пустомитівського
районного суду Львівської області (доповідає голова постійної комісії з питань
депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку
Марія Вертас).
2.
Про надання одноразової матеріальної допомоги Зиничу Олегу
Петровичу та Гаврилюк Наталії Володимирівні (доповідає голова постійної
комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Ігор Васьків).
3.
Про затвердження окремих цільових програм в новій редакції
(доповідає голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
4.
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень – жовтень 2016 року та внесення змін до його показників (доповідають:
заступник начальника фінансового управління районної держадміністрації
Ганна Хіч, голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
5.
Про введення однієї ставки посади фахівця соціальної роботи до
штатного розпису комунального підприємства «Соціальні гарантії» (доповідає
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
Ігор Васьків).
6.
Про попередню оплату за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг
(доповідає голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій Ігор Васьків).
7.
Про визнання таким, що втратив чинність, підпункт 2.3. пункту 2.
рішення районної ради від 07.10.2016 №145 «Про виконання районного бюджету
Пустомитівського району за січень – вересень 2016 року та внесення змін до його
показників» (доповідає голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
податків та інвестицій Ігор Васьків).
8.
Про передачу матеріальних цінностей районної ради на баланс відділу
освіти районної держадміністрації (доповідає голова постійної комісії з питань
містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства,
транспорту та зв’язку Олег Фар’ян).
9.
Про припинення договору оренди, укладеного з районною
держадміністрацією на частину приміщень в будинку по вул.Грушевського, 27
м. Пустомити (доповідає голова постійної комісії з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку
Олег Фар’ян).
10.
Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки, що знаходиться в оренді ДП «ПрикарпатЗахідтранс»
Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту

нафтопродуктів для будівництва об’єкта «Камера прийому-пуску очисних засобів
на 156 км траси №1 НПП» площею 0,0750 га, яка знаходиться на території
Пустомитівської міської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського
району Львівської області (доповідає голова постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
11.
оцінку земельної ділянки, що знаходиться в оренді ДП «ПрикарпатЗахідтранс»
Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту
нафтопродуктів для будівництва об'єкта «ПЛ-10 кВт КТП і пункту управління
засувом нафтопродуктопроводу» площею 0,0015 га, яка знаходиться на території
Пустомитівської міської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського
району Львівської області (доповідає голова постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
12. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки, що знаходиться в оренді ДП «ПрикарпатЗахідтранс»
Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту
нафтопродуктів для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного
транспорту, для обслуговування засувки магістрального нафтопродуктопроводу
площею 0,0018 га, яка знаходиться на території Семенівської сільської ради (за
межами населеного пункту) Пустомитівського району Львівської області
(доповідає голова постійної комісії з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
13. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки, що знаходиться в оренді ДП «ПрикарпатЗахідтранс»
Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту
нафтопродуктів
для
обслуговування
споруд
магістрального
нафтопродуктопроводу площею 0,0039 га, яка знаходиться на території
Солонківської сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського
району Львівської області (доповідає голова постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
14. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки для обслуговування складських приміщень ДП
«Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» на території
Пісківської сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського
району Львівської області (доповідає голова постійної комісії з питань
використання землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
15. Про погодження ФО-П Залуцькому Михайлу Анатолійовичу клопотання
на отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі
дослідно-промислову розробку питних підземних вод ділянки «Оброшино»
(свердловини №1-РЕ, №2-РЕ, №3-РЕ) у селі Оброшине Пустомитівського району
Львівської області (доповідає голова постійної комісії з питань використання
землі та регулювання земельних ресурсів Григорій Гуль).
16.Різне.
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження списку присяжних для
Пустомитівського районного суду Львівської області.
Враховуючи викладене в поданні територіального управління державної
судової адміністрації України в Львівській області від 21.10.2016 №04\2188\16
стосовно затвердження списку присяжних, на підставі статті 64 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів України», враховуючи вимоги процесуального
законодавства, висновок постійної комісії районної ради з питань депутатської
діяльності, регламенту, етики, законності і правопорядку від 14.11.2016,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити список присяжних для Пустомитівського районного суду
Львівської області строком на три роки згідно з додатком.
2. На черговій сесії районної ради внести доповнення до списку
присяжних для Пустомитівського районного суду Львівської області, довівши
їх чисельність до 25 осіб.
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від
14.10.2014 №506 (з доповненнями, внесеними рішенням районної ради від
26.11.2014 №528.
4. Покласти контроль за виконанням рішення на постійну комісію
районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, законності і
правопорядку (М.Вертас).

Голова районної ради

Галина Гичка

1

Додаток
до рішення районної ради
від 15.11.2016 №_______
1.

Рихліцька
Марія Петрівна

02.06.19
61

Львівська обл.,
Пустомитівськ
ий район,
с.Семенівка

2.

Михальчишин
Галина Іванівна

16.06.19
62

Львівська обл.,
м.Пустомити,
вул.Грушевськ
ого, 80

3.

Боцвін Василь
Степанович

26.02.19
74

Львівська обл.,
м.Пустомити,
вул.Пряма, 5

Пустомитівське
МЖКП,
м.Пустомити,
вул.Шептицького, 3

4.

Сосюк Микола
Іванович

11.11.19
53

Комунальне
підприємство
«Пустомитиводокан
ал», м.Пустомити,
вул.І.Кандиби,5

5.

Головата Ірина
Владиславівна

28.09.19
76

Львівська
область,
Пустомитівськ
ий район,
смт.Щирець,
вул.Чайковсько
го, 2
Львівська
область,
Пустомитівськ
ий район,
с.Звенигород

6.

Панчишин Іван
Мирославович

11.06.19
70

7.

Кваснікевич
Андрій
Миколайович

24.10.19
65

8.

Ілик Петро
Ігорович

23.05.19
75

Львівська
область,
Пустомитівськ
ий район,
смт.Щирець,
вул.Грушевськ
ого, 75
Львівська
область,
Пустомитівськ
ий район, смт.
Щирець,
вул.Острівська,
163
Львівська обл.,
Пустомитівськ
ий район,
с.ПасікиЗубрицькі,
вул.Лесі
Українки, 70

Семенівська ЗОШ ІІІІ ступенів,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с.Семенівка
Пустомитівська
центральна районна
лікарня,
вул.Грушевського, 7

Директор
Семенівської
ЗОШ ІІІІступенів

т.р.(230)414-87
0979684758

Інженерпрограміст
Пустомитівсько
ї ЦРЛ

т.р. (230) 417-68
т.д. (230) 427-39
0677717670
Директор
т.р. (230) 4Пустомитівсько 29-75
го МЖКП
т.д. (230) 410-44
0679753454
Директор
0963554011
Комунального
т.д.(230)6підприємства
75-83
«Пустомитивод т.р.(230)2оканал»
02-44

Звенигородська
амбулаторія
загальної практики
сімейної медицини,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, с.Звенигород
Приватний
підприємець

акушерка
Звенигородсько
ї амбулаторії
загальної
практики
сімейної
медицини
-

т.р.(230)265-34
т.д. (230) 265-24
0678619729

Приватне
підприємство
«Крок-Плюс»,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район, смт.Щирець,
вул.Спортивна6
Відділ освіти
Пустомитівської
районної
держадміністрації,
м.Пустомити,
вул.Козацька, 9

Директор
приватного
підприємства
«Крок-Плюс»

0972662003

т.д.2278772
0963646186

Методист
т.р.(230)4відділу освіти
14-87
Пустомитівсько 0972079933
ї районної
держадміністра
ції
2

9.

Клименко
Олександр
Олександрович

04.07.19
66

10.

Мандзій Анна
Іванівна

09.07.19
89

11.

Лебеденко
Оксана
Дмитрівна

07.07.19
80

12.

Сенишин
Андрій
Ярославович
Содома
Володимир
Володимирови
ч

20.10.19
71

13.

15.10.19
57

Провідний
інженер
(керівник групи
по роботі з
побутовими
споживачами)
Бухгалтер, за
сумісництвом
інспектор
відділу кадрів
Комунального
підприємства
«Пустомитивод
оканал
Хімік-технолог
Комунального
підприємства
«Пустомитивод
оканал

т.р.227-8912
т.д.(230)494-84
0679340065

Приватний
підприємець

-

КП «Оброшин»

Директор КП
«Оброшин»

т.р. (230) 429-75
0673556049
0972370008
т.д.2396875

Львівська обл.,
Пустомитівськ
ий район,
с.Старе Село,
вул.Воз׳єднанн
я, 137
Львівська обл.,
Пустомитівськ
ий район,
м.Пустомити
вул.Спортивна,
8/17

Пустомитівський
РЕМ ПАТ
«Львівобленерго»,
м.Пустомити,
вул.Шкільна, 27

Львівська
область,
Пустомитівськ
ий район,
смт.Щирець,
вул.Зелена,25
Львівська обл.,
м.Пустомити,
вул.Садова, 28
Львівська обл.,
Пустомитівськ
ий район,
с.Оброшино,
пр.Вольського,
6 кв.38

Комунальне
підприємство
«Пустомитиводокан
ал», м.Пустомити,
вул.І.Кандиби,5

Заступник голови районної ради

Комунальне
підприємство
«Пустомитиводокан
ал», м.Пустомити,
вул.І.Кандиби,5

0989549573

0984265973

Іван Мудрий

3

Проект рішення
Про надання одноразової матеріальної допомоги Зиничу
Олегу Петровичу та Гаврилюк Наталії Володимирівні.
Враховуючи викладене в зверненні депутата районної ради Сіменухи Ігоря
Петровича від 25.10.2016 та в заяві Гаврилюк Наталії Володимирівни від
26.10.2016 (додаються), керуючись частиною 2 статті 43 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 14.11.2016,
районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати
одноразову
матеріальну
допомогу
мешканцям
Пустомитівського району, а саме:
- Зиничу Олегу Петровичу в сумі 30,0 тис. грн., мешканцеві с.Оброшине,
на його лікування;
- Гаврилюк Наталії Володимирівні в сумі 20,0 тис. грн., мешканці
м.Пустомити, на придбання слухового апарату дочці Гаврилюк Лілії-Анні
Миколаївні.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження окремих цільових програм в новій редакції.
Враховуючи викладене в листах КП «Соціальні гарантії» від 08.11.2016
№48, Пустомитівської районної державної адміністрації від 01.11.2016 №04/142900, 11.11.2016 №04/10-2988 і від 11.11.2016 №04/21-2996 та у висновку
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 14.11.2016, керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Викласти в новій редакції окремі цільові програми, затверджені рішенням
районної ради від 21.12.2015 №30 «Про затвердження цільових програм на 2016 рік» (зі
змінами та доповненнями), зокрема:
1.1. Цільову програму підтримки комунального підприємства « Соціальні гарантії
» Пустомитівської ради на 2016 рік, затверджену підпунктом 1.1.25 пункту 1 рішення
районної ради від 21.12.2015 №30 «Про затвердження цільових програм на 2016 рік» (зі
змінами та доповненнями, внесеними рішенням районної ради від 19.02.2016 №46),
згідно з додатком №1.
1.2. Програму ведення містобудівного кадастру у Пустомитівському районі на
2016 рік, затверджену підпунктом 1.1.25 пункту 1 рішення районної ради від 21.12.2015
№30 «Про затвердження цільових програм на 2016 рік» (зі змінами та доповненнями,
внесеними рішенням районної ради від 19.02.2016 №46), згідно з додатком №2.
1.3. Програму щодо виділення коштів на виконання робіт по поточному,
поточному середньому та капітальному ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної
документації автомобільних доріг загального користування
на території
Пустомитівського району на 2016 рік, затверджену підпунктом 1.1.33 пункту 1 рішення
районної ради від 21.12.2015 №30 «Про затвердження цільових програм на 2016 рік» (зі
змінами та доповненнями, внесеними рішеннями районної ради від 19.02.2016 №46,
22.04.2016 №83, 08.06.2016 №106, 20.07.2016 №116, 07.10.2016 №149 та від 28.10.2016
№170), згідно з додатком №3.
1.4. Програму підтримки органів державної
виконавчої влади у
Пустомитівському районі на 2016 рік, затверджену підпунктом 1.1.33 пункту 1 рішення
районної ради від 21.12.2015 №30 «Про затвердження цільових програм на 2016 рік» (зі
змінами та доповненнями, внесеними рішеннями районної ради від 19.02.2016 №46,
22.04.2016 №83, 08.06.2016 №106, 20.07.2016 №116 та від 07.10.2016 №149), згідно з
додатком №4.
1.5. Програму матеріально-технічного забезпечення підшефної військової частини
А 4324 на 2016 рік, затверджену підпунктом 1.1.44 пункту 1 рішення районної ради від
21.12.2015 №30 «Про затвердження цільових програм на 2016 рік» (зі змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями районної ради від 19.02.2016 №46 та від
22.04.2016 №83), згідно з додатком №5.
2. Фінансовому управлінню районної держадміністрації (Л.Максим)
здійснювати фінансування вищезгаданої програми згідно прийнятих рішень районної
ради щодо її фінансування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).

Голова районної ради

Галина Гичка

Додаток №1
до рішення районної ради
від 15 листопада 2016 №____
ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
підтримки комунального підприємства
« Соціальні гарантії » Пустомитівської ради (в новій редакції).

Обгрунтування програми
Конституція України гарантує кожному громадянину право на соціальний
захист та забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму,
встановленого законом.
Програма розроблена з метою реалізації державної політики в галузі
соціального забезпечення та соціального захисту малозабезпечених громадян.
Основним завданням програми є посилення соціального захисту
малозабезпеченим громадянам .

Мета програми
Метою програми є : сприяти громадянам в одержанні документів необхідних
для призначення допомог та отримання пільг ; проводити прийом документів для
оформлення всіх видів соціальних допомог , житлових субсидій та пільг у
селищній та сільських радах району ; передавати пакети документів в установи
району для опрацювання та прийняття рішення.

Партнери з реалізації програми
Пустомитівська районна рада.
Пустомитівська районна державна адміністрація.
Фінансове управління райдержадміністрації.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
Управління Пенсійного фонду України у Пустомитівському районі.
Пустомитівський районний центр зайнятості.
Підприємства по наданню житлово-комунальних послуг жителям району.

Очікувані результати реалізації програми
1. Вчасне та якісне отримання громадянами соціальних гарантій , визначених
законами та рішеннями органів місцевого самоврядування.
2. Отримання точної інформації серед населення у селищній та сільській
місцевості з питань соціального захисту.
3. Отримання повідомлень громадянами про призначення допомоги , субсидії ,
пільги або їх відмову та причини відмови .

Потреба коштів на реалізацію програми
№
п/п

Назва заходу

КФК 091214
1
2
3
4
5
6

заробітна плата
нарахування на заробітну плату
придбання предметів постачання і
матеріалів,утримання бюджетних установ
оплата послуг
видатки на відрядження
оплата водопостачання

Необхідне фінансування ( грн.)

1 439 731
772 940
246 891
291 200
46 500
9 000
8 500

7
8

оплата електроенергії
оплата природного газу

35 200
29 500

Фінансове забезпечення виконання програми
1. Головним розпорядником коштів даної програми визнати управління
соціального захисту населення Пустомитівської райдержадміністрації.
2. Джерелом фінансування програми визнати кошти районного бюджету.

Термін реалізації цільової програми 2016 рік.
Паспорт районної програми
1. Назва : Цільова програма підтримки комунального підприємства
«Соціальні гарантії » Пустомтівської районної ради.
2.Координатор : Пустомитівська районна рада,Пустомитівська
райдержадміністрація,фінансове управління,управління соціального захисту
населення.
3.Мета : сприяти забезпеченню своєчасного і якісного надання
встановленого законодавством та визначених місцевими органами влади
соціальних послуг.
4.Головний розпорядник коштів,виконавець :
Управління
соціального
захисту
населення
Пустомитівської
райдержадміністрації.
5.Обсяги фінансування: 1 439 731 грн.
6.Очікувані результати виконання програми :
- підвищення рівня суспільного добробуту значної частини громадянветеранів,пенсіонерів,інвалідів;
- вчасне та якісне отримання громадянами соціальних гарантій визначених
законодавством та рішеннями органів місцевого самоврядування ;
- надання соціальних послуг громадянам ,які знаходяться у складних життєвих
ситуаціях та попередженню виникнення складних життєвих обставин.
7. Установи ,уповноваженні здійснювати контроль за
виконанням програми :
- Пустомитівська районна рада ;
- Фінансове управління;
- Управління соціального захисту населення.
Заступник голови районної ради
Завізовано:
Директор КП «Соціальні гарантії »

Іван Мудрий
Тарас Савка

Додаток №2
до рішення районної ради
від 15 листопада 2016 №__
Цільова Програма
ведення містобудівного кадастру
у Пустомитівському районі на 2016 рік (в новій редакції).
І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
«Цільова Програма ведення містобудівного кадастру у Пустомитівському
районі на 2016 рік» (далі-Програма) розроблена відділом містобудування та
архітектури Пустомитівської районної державної адміністрації на виконання
законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної
діяльності» та «Про Генеральну схему планування території України», пункту 4
Порядку проведення моніторингу Генеральної схеми планування території
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня
2002 № 1291, Положення про містобудівний кадастр, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 № 559, Порядку
обміну інформацією між містобудівним та державними земельними кадастрами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 №
556, керуючись ДБН Б.1-1-93 «Порядок створення і ведення містобудівних
кадастрів», «Порядок проведення містобудівного моніторингу» (наказ Мінрегіону
України від 1 вересня 2011 № 170), статті 22 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» (далі – Закону), розпорядження голови Львівської
обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2011
№ 1091/0/5-11.
Відповідно до норм чинного законодавства Кабінетом Міністрів України та
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України поставлено завдання здійснити організаційні заходи щодо
створення і забезпечення функціонування служб містобудівного кадастру на
регіональному та базовому рівнях.
Створення відповідної геоінформаційної системи містобудівного кадастру
має стати інтегрованим корпоративним рішенням, яке базується на сучасних
геоінформаційних технологіях зі створенням геопорталу даних (із включенням до
єдиної системи інформаційних ресурсів даних галузевих кадастрів, на місцевому
рівні та іншої, обумовленої законодавством інформації) і визначенням єдності
організаційних,
технічних
та
технологічних
принципів
будування
геоінформаційних підсистем різного рівня.
Ведення містобудівного кадастру на території Пустомитівського району
здійснюється службою містобудівного кадастру при відділі містобудування та
архітектури Пустомитівської районної державної адміністрації
шляхом
формування
і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру
відповідного рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації
відомостей і документів, що надійшли від базових суб'єктів містобудівного
кадастру, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування
щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу.
З метою реалізації державної політики у сфері містобудування постає
необхідність запровадження комплексного підходу до вирішення питання щодо
створення містобудівного кадастру – державної системи зберігання і

використання геопросторових даних про територію, адміністративнотериторіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови; інформаційних
ресурсів державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення
інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, що дозволить
реалізувати схему планування території Пустомитівського району та стратегію
розвитку району, закладену на певний термін.
ІІ. Мета Програми
Метою програми є удосконалення містобудівної діяльності, в тому числі
шляхом функціонування містобудівного кадастру, який дасть можливість
забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені організації і особи
актуальною і об'єктивною інформацією про дійсний стан і статус об’єктів
нерухомості та землекористування, зміни їх характеристик, функціонального
використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо.
ІІІ. Напрями діяльності
Програма передбачає наступні пріоритетні напрями діяльності
3.1.Провести інвентаризацію наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести
до містобудівного кадастру, забезпечити розроблення містобудівної документації,
планово-картографічного матеріалу, яких за результатами інвентаризації не
вистачає. Зокрема, організувати створення єдиної цифрової топографічної основи
району з планово-картографічними матеріалами масштабу 1:50 000, потреба в
яких виникла у зв’язку з необхідністю ведення містобудівного кадастру.
3.2. Організувати відповідне матеріально-технічне та програмно-технічне
забезпечення, інформаційно-комунікаційну систему автоматизації процесів збору,
обробки, систематизації, реєстрації, зберігання та оновлення кадастрової
інформації.
3.3 Встановити технічний комплекс геоінформаційної системи та геопорталу
містобудівного кадастру.
3.4. Опрацювати уніфіковані системи електронного документообігу для
кадастрового обліку обміну кадастровими даними.
3.5. Встановити програмне забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу
містобудівного кадастру.
3.6. Сформувати інформаційні ресурси містобудівного кадастру та введення в
експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, в
тому числі шляхом внесення інформації наявної в архівах відділу містобудування
та архітектури Пустомитівської районної державної адміністрації.
3.7. Організувати забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян
містобудівною документацією.
ІV. Завдання Програми
4.1. Основні завдання, що визначені Програмою:
4.1.1. Організація створення та ведення містобудівного кадастру, визначення
завдань моніторингу об’єктів, залучення науково-дослідних та проектновишукувальних організацій для впровадження інноваційних технологій ведення
містобудівного кадастру.

4.1.2. Визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості
виконання робіт.
4.1.3. Формування програмно-технічних комплексів.
4.1.4. Організація робіт з інформаційного наповнення баз даних.
4.1.5. Формування інформаційно - комунікаційної системи обміну інформацією.
V. Заходи Програми.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
необхідності створення
5.1. Містобудівний кадастр створюється та функціонує з метою забезпечення
державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних
осіб України, а також фізичних і юридичних осіб іноземних держав необхідною
інформацією. Містобудівний кадастр Пустомитівського району є основним
джерелом інформації про територію та використовується для визначення
містобудівної політики, пріоритетних напрямків розвитку області, здійснення
моніторингу забудови та іншого використання території.
5.2. У систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:
5.2.1. Єдину цифрову топографічну основу території Пустомитівського району на
підставі топографічних карт і планів та планово-картографічної основи
державного земельного кадастру на територію району, результатів інженерногеодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об’єктів
інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу.
5.2.2. Межі населених пунктів та його адміністративно-територіальних одиниць
на підставі даних державного земельного кадастру.
5.2.3. Генеральні плани населених пунктів району, плани зонування (зонінги)
територій, історико-архітектурні опорні плани населених пунктів та детальні
плани територій.
5.2.4. Інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних карт і
планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної
інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань
завершених будівництвом об’єктів інфраструктури.
5.2.5. Будинки і споруди, їх правовий режим, технічний стан, архітектурну та
історико-культурну цінність на підставі топографічних карт і планів, даних
технічної інвентаризації, які містяться в архівних матеріалах бюро технічної
інвентаризації.
5.2.6. Пам’ятки історико-культурної спадщини на підставі даних обліку пам’яток,
що ведеться відповідним органом охорони культурної спадщини.
5.2.7. Затверджені містобудівні програми, схеми та проекти розвитку
інфраструктури, охорони пам’яток історії, культури і природи, озеленення,
благоустрою та захисту території, інвестиційні програми та проекти на підставі
відповідних рішень органів місцевого самоврядування.
5.2.8. Іншу містобудівну документацію, матеріали проектної документації щодо
об’єктів містобудування і будівництва відповідно до Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
5.2.9. Червоні лінії та лінії регулювання забудови.
5.2.10. Екологічні та інженерно-геологічні характеристики окремих територій і
земельних ділянок, можливість провадження на них містобудівної діяльності з

урахуванням планувальних обмежень на підставі відповідної містобудівної
документації, даних екологічних, гідрометеорологічних, радіологічних,
санітарно-гігієнічних та інших досліджень, а також на підставі даних, отриманих
з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем щодо питань
використання території, їх екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного,
гідрогеологічного та іншого районування території області.
5.2.11. Нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні
норми, державні стандарти і правила на підставі рішень про їх затвердження
відповідно до законодавства.
5.3. Ведення містобудівного кадастру здійснюється за принципами:
5.3.1. Актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності та
обґрунтованості інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.
5.3.2.
Відкритості та доступності інформації з містобудівного кадастру,
законності її одержання, поширення і зберігання.
5.3.3.
Безперервності внесення до містобудівного кадастру відомостей про
об’єкти містобудування, що змінюються.
5.3.4. Інтероперабельності з інформаційними системами державного земельного
кадастру та інших галузевих кадастрів і реєстрами, що належать до державних
інформаційних ресурсів.
5.3.5. Координації діяльності суб’єктів містобудівного кадастру, які забезпечують
виробництво, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання
інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.
5.4. Інформація, що міститься в містобудівному кадастрі, повинна
використовуватися при розв’язанні завдань:
5.4.1.
Прогнозування розвитку, планування і забудови населених пунктів
області.
5.4.2. Розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів житловоцивільного, виробничого, комунального та іншого призначення.
5.4.3. Охорони пам’яток архітектури і містобудування, регенерації історичних
поселень.
5.4.4. Створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури
регулювання земельних відносин на відповідних територіях.
5.4.5. Визначення зон економічної оцінки територій з урахуванням місцевих
умов.
5.4.6.
Контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів,
аналізу реалізації затвердженої містобудівної документації та інше.
VІ. Очікувані результати:
Забезпечувати прийняття управлінських рішень щодо формування
безпечного середовища життєдіяльності населення, захисту території області від
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру,
формування системи розселення, зниження рівня забруднення навколишнього
природного середовища, ефективне і надійне функціонування об’єктів
будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне
використання природних ресурсів і територій з особливим статусом, у тому числі
ландшафтів,
об’єктів
історико-культурної
спадщини,
земель
сільськогосподарського призначення, водних ресурсів і лісів в інтересах сталого
розвитку території області.

VІІ. Обсяги та джерела фінансування заходів Програми
Фінансування Програми буде передбачатися за рахунок коштів районного
та обласного бюджетів.
VІІІ. Права власності та порядок доступу до ГІС даних області.
8.1. Майнові права на геопросторові дані належать державі, юридичним та
фізичним особам, за бюджети і на замовлення яких ці дані були створені.
8.2. Метадані на базові та профільні набори геопросторових даних ГІС області
знаходяться виключно у державній власності.
8.3.
Суб'єктам
господарювання
небюджетної
сфери,
інвесторам,
забудовникам інформація надасться у формі містобудівної кадастрової довідки.
8.4. Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, замовникам
бюджетної сфери, власникам інформації (у т.ч. учасникам Комплексної
програми створення та розвитку геоінформаційної системи управління та
містобудівного кадастру Львівської області) інформація надасться безкоштовно.
8.5. Суб'єкти системи можуть обмежити публічний доступ до наборів і сервісів
геопросторових даних у випадку, коли такий доступ міг би мати
небажаний вплив на міжнародні відносини, громадську безпеку або національну
оборону, зокрема, коли такий доступ міг би мати небажаний вплив на:
8.5.1. конфіденційність дій органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, якщо ця конфіденційність передбачена законодавством;
8.5.2. міжнародні відносини, громадську безпеку або національну оборону;
8.5.3. діяльність судових органів, на хід судового процесу або здатність
державного органу вести слідство кримінального або дисциплінарного
характеру;
8.5.4. конфіденційність торговельної або промислової інформації, якщо
конфіденційність передбачена у національному законодавстві або положеннями
міжнародних правових актів для охорони обгрунтованого економічного інтересу;
8.5.5. права інтелектуальної власності;
8.5.6. інтереси або охорону будь-якої особи, яка добровільно надала інформацію,
що є предметом заяви, і яка зобов'язана передати цю інформацію, але вона не
може бути обтяжена таким обов'язком без власної на це згоди;
8.5.7. охорону довкілля, якого стосується така інформація, як геопросторові дані
про місця, де мешкають рідкісні види тварин або ростуть рідкісні рослини.
ІХ. Координація та контроль
9. Організація виконання та координація діяльності щодо реалізації Програми
здійснюється відповідальним виконавцем Програми – відділу містобудування та
архітектури Пустомитівської районної державної адміністрації.
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною
адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.
Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації до 25 січня,
починаючи з 2017 року, готує і подає керівництву районної державної
адміністрації та постійній комісії районної ради звіт про результати виконання з
питань Програми.

На підставі отриманих даних здійснюється оцінка результатів виконання
Програми та розробка пропозицій щодо доцільності продовження тих чи інших
заходів, включення додаткових заходів, уточнення результативних показників
(критеріїв ефективності виконання Програми), обсягів і джерел фінансування,
переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів.
Додаток

ПАСПОРТ
цільової програми ведення містобудівного кадастру
у Пустомитівському районі на 2016 рік
1.

2.

Ініціатор розроблення
програми

Пустомитівська районна державна адміністрація,
відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної адміністрації

Дата, номер і назва
розпорядчого документу
про розроблення
програми
Відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської райдержадміністрації

3.

Розробник програми

4.

Співрозробники програми Відділ Держгеокадастру у Пустомитівському районі

5.

Відповідальний
виконавець програми

6.

Учасники програми

7.

Термін реалізації
програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, тис.грн.
всього,
у тому числі:
коштів районного
бюджету

8.

Пустомитівська районна державна адміністрація,
відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районна державної адміністрації
Відділ
містобудування
та
архітектури
Пустомитівської районної державної адміністрації,
Відділ Держземагенства у Пустомитівському районі,
органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, суб'єкти господарювання усіх
форм власності, які виробляють, оновлюють,
обробляють, зберігають, постачають та
використовують інформаційні ресурси, що
підлягають реєстрації та обліку в системі
містобудівного кадастру
2016 рік
80 000.00 грн.

80 000, 00 грн.

Голова районної ради

Галина Гичка

Завізовано:
Начальник відділу містобудування та
архітектури-головний архітектор району

Віктор Ващук

Додаток №3
до рішення районної ради
від 15 листопада 2016 №____
Програма щодо виділення коштів на виконання робіт
по поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах,
виготовлення проектно-кошторисної документації автомобільних доріг
загального користування на території Пустомитівського району на 2016 рік
(в новій редакції).
Вступ
Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної
системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського
господарства, соціальний розвиток території. Крім того, забезпечується
рівномірний наземний доступ у різні місця району, а також безпечне та надійне
переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Від
стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та
пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку
економіки загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку
дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем
фінансування галузі дорожнього господарства.
Однак, на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства району
свідчить про значні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньоремонтних робіт порівняно з нормативними потребами. Програма щодо виділення
коштів на виконання робіт по поточному, поточному середньому та капітальному
ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної документації автомобільних доріг
загального користування на території Пустомитівського району на 2016 рік
розроблена з врахуванням необхідності здійснення реформування державного
управління автомобільними дорогами загального користування у наступному
періоді та відповідно до рішення сесії Львівської обласної ради «Про обласний
бюджет Львівської області на 2016 рік» від 12січня 2016р. №47.
1. Мета Програми
Покращення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних
доріг, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг,
підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни,
підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
2. 0сновні завдання та напрями Програми
- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з

доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;
- забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами
загального користування;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській
місцевості;
- підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.
3. Очікувані результати виконання Програми
- збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі
автомобільних доріг загального користування району;

- проведення ремонту автомобільних доріг загального користування,
Насамперед, на підходах до великих населених пунктів, дорогах із найвищою
інтенсивністю руху;
- приведення у відповідність із сучасними стандартами автомобільних
доріг з відповідною дорожньою інфраструктурою за напрямками міжнародних
транспортних коридорів;
- підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури.
4. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми
Джерелами фінансування Програми є фінансові ресурси, що передбачені
Законом України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»
та Бюджетним кодексом України, інші джерела фінансування, не заборонені
чинним законодавством.
Потреба в коштах на поточний, поточний середній та капітальний
ремонт автомобільних доріг, виготовлення проектно-кошторисної документації
автомобільних доріг загального користування на території Пустомитівського
району на 2016 рік знаведена в таблицях №1, №2 до Програми.
Потреба в коштах на співфінансування об’єктів поточного середнього
ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення
наведена в таблиці №3.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координатором реалізації Програми є відділ економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі Пустомитівської районної державної адміністрації.
Таблиця №1
Потреба в коштах на проведення робіт по поточному, поточному
середньому ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної документації
автомобільних доріг загального користування у Пустомитівському районі на
2016 рік.
Автомобільні дороги місцевого значення - 240,0 тис.грн.:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Індекс дороги
С141201
С141202
С141203
С141205
С141206
С141207
С141208
С141210
С141211
С141212
С141214
С141215
С141216

Назва автомобільної дороги
Яструбків-Щирець
Рудно-Західний обхід м.Львова
Львів-Сухоріччя
Пустомити-Поршна
Пустомити-Семенівка
Пустомити-Містки
Пустомити-Оброшино
Муроване-Новий Яричів
Старе Село-Коцурів-Затемне
Давидів-Товщів-Бібрка
Щирець-Красів
Наварія-Милятичі
Винники-Чишки

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

С141217
С141218
С141220
С141221
С141222
С141223
С141227
С141228
С141229
С141232
С141236
С141238
С141241
С141248
С141251
С141253
С141258
С141260
С141261
С141262
С141242

Шоломинь-(Старе Село-Коцурів-Затемне)
Загір`я-Суха Долина-(Київ-Чоп)
Станція Зимна Вода-Зимна Вода
Верхня Білка-Острів
(Львів-Тернопіль)-Під`ярків
Сокільники-Західний обхід м.Львова
Ставчани-Щирець
Об`їзд м.Пустомити
Липники-Милятичі
Журавники-Тарасівка
Семенівка-Хоросно
Поршна-Липники
(Київ-Чоп)-Раковець
Малечковичі-Нагоряни
Поршна-Підсадки
Коцурів-Гринів
Милошевичі-Хоросно
(Давидів - Товщів -Бібрка)-Селисько
Лани-Попеляни-Черкаси
Раковець-Липники
(Київ-Чоп)-Гаї-Острів

Автомобільні дороги державного значення – 40,0тис.грн.
№
Індекс дороги
Назва автомобільної дороги
з/п
Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ Н-09
1
Рогатин - Бібрка - Львів
Н-13
Львів-Самбір-Ужгород
2
Таблиця №2
Потреба в коштах на виконання робіт та виготовлення проектнокошторисної документації на капітальний ремонт на автодорогах загального
користування на території Пустомитівського району на 2016р.
Автомобільні дороги місцевого значення – 170,0 тис.грн.:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Індекс
дороги
С141201
С141203
С141211
С141212
С141213
С141221
С141222
С141225
С141227
С141242
С141243
С141244
С141245

Назва автомобільної дороги
Яструбків-Щирець
Львів-Сухоріччя
Старе Село-Коцурів-Затемне
Давидів-Товщів-Бібрка
Щирець-Вербіж
Верхня Білка-Острів
(Львів-Тернопіль)-Під`ярків
Виннички-Давидів
Ставчани-Щирець
(Київ-Чоп)-Гаї-Острів
Кам`янопіль-(Київ-Чоп)
Гаї-Підсоснів
Борщовичі-Нижня Білка

14
15
16
17

С141247
С141215
С141255
С141261

Гаї-Звенигород
Наварія-Милятичі
Старе Село - Будьків
Лани-Попеляни-Черкаси

Перелік об`єктів поточного середнього ремонту на які виділяється
співфінансування в розмірі не менше 10 % від обсягу фінансування
передбаченого постановою КМУ від 17.06.15 № 498 ( зі змінами постанова
КМУ від 08.06.16 №" 374 , додаток 5)
Сума коштів, яка буде
спрямована на
Найменування об'єкта та його місцезнаходження
співфінасування,
тис.грн.
С141220 станція Зимна Вода-Зимна Вода на ділянці км
1327,626
0+000 - км 3+100
С141227 Ставчани-Щирець на ділянці км 2+700 - км
1069,620
6+000
С141232 Журавники-Тарасівка на ділянці км 1+100 1266,000
км 8+456
С141235 Острів-Чижиків на ділянці км 0+000 - км
199,500
2+200
С141236 Семенівка-Хоросно на ділянці км 0+000 - км
1121,200
8+500
С1412358 Поршна-Липники на ділянці км 0+000 - км
1191,000
4+200
С141206 Пустомити-Семенівка на ділянці км 0+000 1089,000
км 7+885
С141207 Пустомити Містки
564,264
С141228 Обїзд м.Пустомити
428,400
С141205 Пустомити Поршна на ділянках 0+000-км
244,490
2+000,км 2+300-км 3+500,км 3+700- км 4+000
С141208 Пустомити Оброшине на ділянці км 0+000239,398
км 5+300
С141212 Давидів-Товщів на ділянках км 6+200 - км
3259,502
10+200, км 11+900 - км 14+000, км 16+000 - км 24+000
Всього:
12000,000

Найменування об'єкта та його місцезнаходження
С141212 Давидів-Товщів на ділянках км 6+200 - км
10+200, км 11+900 - км 14+000, км 16+000 - км 24+000
С141242 (Київ-Чоп) Гаї-Острів на ділянці км 0+000 км 4+760
С141221 Верхня Білка-Острів на ділянці км 2+000 - км
5+100

Сума коштів, яка буде
спрямована на
співфінасування,
тис.грн.
964,990
1548,000
1268,524

С141201 Яструбків Щирець
С141229 Липники - Милятичі
С141253 Коцурів Гринів
Всього:

Найменування об'єкта та його місцезнаходження
С141253 Коцурів Гринів
С141211 Старе Село Коцурів Затемне
С141203 Львів Сухоріччя на ділянках км 0+000-км
4+520,км 9+300- км 11+900
С141210 Муроване Новий Яричів на ділянці км 2+000км 10+000
С141211 Старе Село Коцурів Затемне на ділянках км
0+000-км 3+170,км 3+570-км5+848
С141215 Наварія Милятичі на ділянках км 1+700-км
6+200,км 8+875-км 15+700
С141217 Шоломинь - ( Старе Село Коцурів Затемне)
на ділянках км 0+000-км 0+360,км 0+790-км 9+950
С141222 (Львів -Тернопіль) Підярків на ділянках км
0+000-км 3+540,км 3+840- км 4+340,км 4+490 - км
5+400
Всього:
РАЗОМ:

628,626
1598,424
541,436
6550,0
Сума коштів, яка буде
спрямована на
співфінасування,
тис.грн.
70,564
816,000
882,000
178,092
242,148
1322,000
769,998
306,000
4586,802
23136,802

Передбачити кошти
на
співфінансування на договірних засадах
влаштування світлофорного об’єкту на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп км.
556+250 в сумі 5,0 тис. грн.

Паспорт
Програми щодо виділення коштів на виконання робіт
по поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах,
виготовлення проектно-кошторисної документації автомобільних доріг
загального користування на території Пустомитівського району на 2016 рік
(в новій редакції).
1. Підстава для розроблення
Програми
рік»

рішення Львівської обласної ради

«Про обласний бюджет Львівської області на 2016
від 12 січня 2016р. №47.

2. Розробник Програми
Виконавець Програми
області

Пустомитівська райдержадміністрація
Служба автомобільних доріг у Львівській

3. Термін реалізації Програми
4. Прогнозні обсяги та джерела
фінансування, тис. грн.

2016 рік.
Районний бюджет 23591,802 тис. грн.

Заступник голови районної ради
Завізовано:
Начальник відділу економічного
розвитку, інфраструктури і торгівлі
Пустомитівської районної держадміністрації

Іван Мудрий

Олена Лохманюк

Додаток №4
до рішення районної ради
від 15 листопада 2016 №____
ПРОГРАМА
підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2016 рік.
(в новій редакції).
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована программа
Законом України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо реформи міжбюджетних відносин” запроваджена нова схема
міжбюджетних відносин, а також збільшено обсяги видатків з місцевих бюджетів,
що зумовлює зростання навантаження на фінансові органи на етапах складання,
розгляду та виконання місцевих бюджетів.
Починаючи з 2015 року Урядом започатковано впровадити ряд реформ у
різних сферах діяльності, у тому числі продовжити процес децентралізації
повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено цілий
ряд завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні,
у тому числі з урахуванням змін до податкового законодавства та підвищення
самостійності місцевих бюджетів. Передано додаткові повноваження у сферах
освіти та охорони здоров’я. Також запроваджуються умови для стимулювання
об’єднання територіальних громад з низькою фінансовою спроможністю та
чисельністю мешканців (для подальшого проведення адміністративної реформи).
За створення умов для розвитку економіки, господарської та соціальнокультурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається
на місцеві органи виконавчої влади, зокрема районної ланки.
Мета програми
Поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної,
ефективної і стабільної системи органів виконавчої влади в умовах очікуваного
скорочення чисельності працівників, здійснення низки заходів по запобіганню
корупційних дій з боку посадових осіб.
Завдання програми
Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи
райдержадміністрації та її структурних підрозділів для надання якісних послуг
громадянам на рівні європейських стандартів, оздоровлення відносин між
органами влади та населенням, інститутами громадянського суспільства.
Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого
кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення,
постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально –
технічного забезпечення.
Одним із вагомих факторів спрямування активності працівників на
досягнення конкретних результатів є мотивація (стимулювання). Ефективність
мотивації та стимулювання значною мірою пов’язана з проблемою диференціації
доходів працівників апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів.
Реалізація завдань програми передбачає приведення розміру їх заробітної плати
до рівня працівників інших органів влади районної ланки.
Відсутність ефективних та мотивованих держслужбовців унеможливлює
запровадження усіх запланованих реформ.

Фінансове забезпечення програми
Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів
районного бюджету в межах бюджетних призначень.
Координація та контроль за виконанням програми
Виконання програми покладається на апарат Пустомитівської районної
державної адміністрації та її структурні підрозділи. Контроль за виконанням
програми покладається на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, податків
та інвестицій Пустомитівської районної ради.
Додаток 2
Просимо викласти Програму підтримки органів виконавчої влади
в такій редакції:
ПАСПОРТ
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
у Пустомитівському районі на 2016 рік
1. Ініціатор розроблення програми
2. Дата, номер документа
про затвердження програми
3. Розробник програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація,
___________________________________
Пустомитівська
районна державна адміністрація

4. Відповідальний виконавець
програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація

5. Учасники програми

Пустомитівська районна державна
адміністрація, структурні
підрозділи райдержадміністрації

6. Термін реалізації програми
7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн., всього,
у тому числі:
7.1. коштів районного бюджету

2016 рік

3592,2 тис. грн.
3592,2 тис. грн.

Голова Пустомитівської районної
державної адміністрації

Володимир Говенко

Ресурсне забезпечення
Програми підтримки органів виконавчої влади
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми
Усього,
у тому числі
районний бюджет

2016 рік

Усього витрат на виконання програми

3592,2

Перелік завдань, заходів та показників
Програми підтримки органів державної виконавчої влади
У Пустомитівському районі на 2016 рік
№
з/п
1.

Назва завдання
Забезпечення
фінансової бази
для підтримки
діяльності органів
виконавчої влади

Перелік заходів
завдання
Забезпечення
матеріальної
підтримки
працівників, в
частині виплати
заробітної плати,
індексації на
заробітну плату,
матеріальної
допомоги та інших
виплат.

Показники
виконання заходу,
один. виміру
затрат
обсяг фінансового
ресурсу

продукту
кількість працівників,
які отримуватимуть
фінансову підтримку

ефективності
середній розмір
фінансової підтримки
якості
відсоток забезпечення
підтримки працівників

Виконавець
заходу,
показника
Пустомитівська
РДА

Фінансування
Обсяги,
Джерела
тис. грн.
Районний
2960,0
бюджет

Очікуваний результат

Покращення фінансової та
матеріально-технічної бази
органів виконавчої влади,
що забезпечить можливість
виконувати належним
чином функції, покладені
на місцеві державні
адміністрації

Оплата
комунальних
послуг апарату та
структурних
підрозділів
Пустомитівської
РДА
Матеріальнотехнічне
забезпечення
Апарату та
структурних
підрозділів
Пустомитівської
РДА
Матеріальнотехнічне
забезпечення
фінансового
управління
Пустомитівської
РДА
Матеріальнотехнічне
забезпечення
служби у справах
дітей
Пустомитівської
РДА
Матеріальнотехнічне
забезпечення
управління
агропромислового
розвитку
Пустомитівської

Апарат та
структурні
підрозділи
Пустомитівської
РДА

30,0

Забезпечення
енергозбереження та
покращення санітарних
умов перебування людей у
приміщеннях

Районний
бюджет

Апарат
Пустомитівської
РДА
Структурні
підрозділи
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

377,1

Забезпечення матеріальнотехнічної бази для
виконання
функцій,покладених на
районну державну
адміністрацію

Фінансове
управління
Пустомитівської
ДРА

Районний
бюджет

89,1

Служба у справах
дітей
Пустомитівської
РДА

Районний
бюджет

77,2

Управління
Районний
агропромислового бюджет
розвитку
Пустомитівської
РДА

5,0

Забезпечення матеріальнотехнічної бази для
виконання
функцій,покладених на
фінансового управління
районної державної
адміністрації
Забезпечення матеріальнотехнічної бази для
виконання
функцій,покладених на
службу у справах дітей
районної державної
адміністрації
Забезпечення матеріальнотехнічної бази для
виконання
функцій,покладених на
управління
агропромислового
розвитку районної

РДА

Матеріальнотехнічне
забезпечення
управління
соціального
захисту населення
Пустомитівської
РДА
Усього на етап або на програму:

державної адміністрації

Управління
Районний
соціального
бюджет
захисту населення
Пустомитівської
РДА

53,8

Забезпечення матеріальнотехнічної бази для
виконання
функцій,покладених на
управління соціального
захисту населення
районної державної
адміністрації

3592,2

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Голова Пустомитівської районної державної адміністрації

Володимир Говенко

Додаток №5
до рішення районної ради
від 15 листопада 2016 №____
ПРОГРАМА
матеріально-технічного забезпечення
підшефної військової частини А 4324 на 2016 рік (в новій редакції).
І.Загальні положення:
Програма матеріально-технічного забезпечення підшефної військової
частини А 4324 на 2016 рік (надалі - Програма) розроблена відповідно до Указу
Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу
військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та
Державної прикордонної служби України», розпорядження голови Львівської
обласної державної адміністрації від 19.02.2016 № 90/0/5-16 «Про шефство над
військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України та
Державної прикордонної служби України».
ІІ. Мета Програми:
Надання допомоги підшефній військовій частині А 4324 у забезпеченні
пально-мастильними матеріалами, продовольством, матеріально-технічними
засобами, у задоволенні культурних і духовних потреб військовослужбовців, що
сприятиме зміцненню її боєздатності.
ІІІ. Основні заходи:
‐ матеріально-технічне забезпечення військової частини А4324.
ІV. Кошторис на виконання Програми:
№ з/п
Вартість (грн.)
Найменування заходів
1.
Матеріально-технічне
забезпечення
військової
120000,00
частини А4324
ВСЬОГО
120000,00
V. Джерела фінансування Програми:
Районний бюджет (КФКВ 250344 КЕКВ 2620).
VІ. Розпорядник коштів Програми:
- Пустомитівська районна державна адміністрація.
VІІ. Виконавець програми:
- Військова частина А 4324
VІІІ. Термін дії Програми:
Протягом 2016 року.
Голова районної ради

Галина Гичка

Завізовано:
Керівник апарату
районної держадміністрації

Юрій Четирбук

Проект рішення
Про виконання районного бюджету Пустомитівського району за
січень – жовтень 2016 року та внесення змін до його показників.
Розглянувши інформацію фінансового управління Пустомитівської районної
державної адміністрації про результати виконання районного бюджету
Пустомитівського району за січень – жовтень 2016 року, враховуючи пропозиції
районної держадміністрації, викладені в листі від 11.11.2016 №04/21-2996
стосовно внесення змін до його показників, та висновок постійної комісії районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 14.11.2016, керуючись
статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17) частини 1 статті 43 та
частиною 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти до відома інформацію фінансового управління Пустомитівської
районної державної адміністрації про виконання районного бюджету
Пустомитівського району за січень – жовтень 2016 року зокрема:
по доходах – в сумі 542810,1 тис. грн. згідно з додатком №1;
по видатках – в сумі 491502,5 тис. грн. згідно з додатком №2.
2. Збільшити доходну частину районного бюджету Пустомитівського району
на 2016 рік за кодом бюджетної класифікації 11010000 «Податок та збір на доходи
фізичних осіб» в сумі 7 600 000,00 грн., а також, на вказану суму – видаткову
частину районного бюджету, а саме:
2.1. Відділу освіти районної державної адміністрації в сумі 1 176 158,60 грн.,
в тому числі:
по КФК 070805 в сумі 640 000,00 грн., а саме:
КЕКВ 2210 – 190 000,00 грн., КЕКВ 3110 – 450 000,00 (придбання автобуса);
по КФК 070201 в сумі 436 158,60 грн., КЕКВ 3132 (150 000,00 – капітальний
ремонт даху Соколівського «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ», 286 158,60 – капітальний ремонт
корпусу № 2 Скнилівської ЗОШ І-ІІ ст.);
по КФК 150101 КЕКВ 3142 – 100 000,00 грн. (реконструкція басейну ДНЗ
№3 м.Пустомити).
2.2. Збільшити асигнування по КФК 250315 «Інші додаткові дотації» КЕКВ
2620 (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) в сумі
60 000,00 грн.
2.3. Органам місцевого самоврядування в сумі 524 786,22 грн., в тому числі:
по КФК 250315 «Інші додаткові дотації» КЕКВ 2620 (поточні трансферти
органам державного управління інших рівнів) в сумі 140 000,00 грн., в тому числі:
- Конопницька сільська рада – 30000,00 грн.;
- Містківська сільська рада – 35 000,00 грн.;
- Кротошинська сільська рада – 30 000,00 грн.;
- Ставчанська сільська рада – 30 000,00 грн.;
- Борщовицька сільська рада – 15 000,00 грн.
по КФК 250380 «Інші субвенції» в сумі 212786,22 грн. а саме:
2620 (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) в
сумі 47 786,22 грн., в тому числі:
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- Миколаївська сільська рада – 20 000,00 грн. (на виготовлення
генерального плану с.Городиславичі).
на виконання «Програми ліквідації загрози виникнення ускладнення
епідситуації в Пустомитівському районі на 2016 рік» в сумі 27 786,22 грн., а саме:
- Щирецька селищна рада – 6744,78 грн.
- Борщовицька сільська рада – 5187,48 грн.
- Винничківська сільська рада – 3955,92 грн.
- Вовківська сільська рада – 2931,57 грн.
- Гуменецька сільська рада – 2416,60 грн.
- Дмитрівська сільська рада – 3941,50 грн.
- Кротошинська сільська рада – 672,14 грн.
- Семенівська сільська рада – 768,79 грн.
- Старосільська сільська рада – 557,13 грн.
- Ставчанська сільська рада – 610,31 грн.
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 165 000,00 грн.;
- Сороки-Львівській сільській раді – 100 000,00 грн. (для реалізації
мікропроекту «Закупівля та встановлення дитячого ігрового майданчика
для відпочинку дітей та молоді у с.Муроване).
- Лисиничівській сільській раді – 65 000,00 грн. (на закупку та
встановлення дитячого майданчика с.Лисиничі);
по КФК 250324 КЕКВ 3220 (капітальні трансфер ти органам державного
управління інших рівнів) в сумі 172 000,00 грн., а саме:
- Пикуловичівській сільській раді – 50 000,00 грн.;
- Кротошинській сільській раді – 72 000,00 грн.;
- Оброшинській сільській раді – 50 000,00 грн.
2.4. Пустомитівській центральній районній лікарні в сумі 2 263 000,00 грн., в
тому числі:
по КФК 080101 «лікарні» – 444 000,00 грн., а саме:
КЕКВ 2220 (медикаменти та перев’язувальні матеріали) – 100 000,00 грн.
(фінансування Локальної програми «Діагностика та лікування хворих на вірусні
гепатити В і С у Пустомитівському районі на 2016-2017 роки»);
КЕКВ 3110 (придбання обладнання та предметів довгострокового
користування) – 186 000,00 грн. (95,0 тис. грн. - придбання парового котла та
установки хімводоочистки для Пустомитівської ЦРЛ; 8,0 тис. грн.. – лічильник
кисневого потоку до апарату для новонароджених; 83,0 тис. грн. – придбання
напівавтоматичного біохімічного аналізатора для лабораторії);
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) по в сумі 158 000,00 грн., а саме:
- капітальний ремонт терапевтичного відділення Щирецької МЛ – 91,0 тис.
грн., в т.ч. (капітальні роботи);
- капітальний ремонт даху Щирецької МЛ – 35,0 тис. грн., в т.ч. (27,7 тис. грн
– проект, 7,3 тис. грн. - експертиза);
- капітальний ремонт системи вентиляції цокольного поверху Пустомитівської
ЦРЛ – 32,0 тис. грн., в т.ч. (25,5 тис. грн. - проект, 6,5 тис. грн. – експертиза);
по ФК 080600 (фельдшерсько – акушерські пункти) КЕКВ 3132 (капітальний
ремонт) по в сумі 619 000,0 грн., а саме:
- капітальний ремонт ФАПу с.Будьків – 482 000,0 грн.;
- капітальний ремонт ФАПу с.Поршна – 137 000,0 грн. (коригуючі (додаткові)
капітальні роботи);
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по КФК 150101 «капітальні вкладення» КЕКВ 3142 (реконструкція інших
об’єктів) по в сумі 1200 000,00 грн., в т.ч.:
- реконструкція ФАПу с.Кугаїв – 150 000,00 грн. (коригуючі (додаткові)
роботи по реконструкції);
добудова реанімаційного відділення Пустомитівської ЦРЛ – 1 050 000,00
грн. (додаткові капітальні роботи).
2.5. Районній державній адміністрації по КФК 250344 «Субвенція з
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів» в сумі 421 400,00 грн., а саме:
КЕКВ 2620 (поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 367 604 грн., в тому числі:
- 39 800,00 грн. – на виконання «Програми підтримки органів державної
виконавчої влади у Пустомитівському районі на 2016 рік»;
- 92 000,00 грн. – на виконання «Районної програми сприяння діяльності
Управління Держпродспоживслужби в Пустомитівському районі на 2016 рік»;
- 16 500,00 грн. – на виконання програми Програма розвитку архівної справи,
забезпечення належного зберігання документів Національного архівного фонду
України в архівному відділі Пустомитівської райдержадміністрації та у відомчих
архівах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ
і організацій району на 2016 рік;
- 70 000,00 грн. – на виконання цільової «Програми матеріально-технічного
забезпечення підшефної військової частини А4324 на 2016 рік»;
- 123 100,00 грн. – на виконання програми забезпечення пожежної та
техногенної безпеки Пустомитівського району;
- 26 204,00 грн. – на виконання програми матеріально-технічного та
програмного забезпечення служби містобудівного кадастру при відділі
містобудування та архітектури Пустомитівської райдержадміністрації;
КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) в сумі 53796,00 грн. – на виконання програми матеріально-технічного та
програмного забезпечення служби містобудівного кадастру при відділі
містобудування та архітектури Пустомитівської райдержадміністрації.
2.6. Пустомитівській районній раді по КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ
2282 (окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів
розвитку) в сумі 20 000,00 грн. – на виконання Програми підтримки
Пустомитівського районного місцевого осередку ЛОО ВГО «Товариство
українських офіцерів» на 2016 рік.
2.7. Управлінню соціального захисту населення в сумі 100 000,00 грн., а
саме:
по КФК 091207 «Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і
праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і
природного газу» КЕКВ 2730 (інші виплати населенню) в сумі 50 000,00 грн.
по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730
(Інші виплати населенню) в сумі 50 000,00 грн.
2.8. Районній державній адміністрації на КФК 170703 «Видатки на
проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2281 (Дослідження і розробки, окремі
заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм) в сумі
3 034 655,18 грн. на виконання «Програми щодо виділення коштів на виконання
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робіт по поточному, поточному середньому та капітальному ремонтах,
виготовлення проектно-кошторисної документації автомобільних доріг загального
користування на території Пустомитівського району на 2016 рік».
3. Збільшити асигнування по КДК 41033900 «Освітня субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам» по КФК 070201 «Загальноосвітні
школи» КЕКВ 2111 (заробітна плата) в сумі 395 900,00 грн.
4. Збільшити асигнування по КДК 41034200 «Медична субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам» по КФК 080101 «Лікарні» КЕКВ 2220
(медикаменти та перев’язувальні матеріали) в сумі 210 000,00 грн.
5. Спрямувати кошти по КДК 41034500 «Субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій» в сумі 500 000,00 грн. до бюджет розвитку районного бюджету
(спеціальний фонд) відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації по КФК
150110 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» КЕКВ 3142 (реконструкція
та реставрація інших об`єктів) для реконструкції Миклашівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ
ступенів – ДНЗ» з переплануванням в навчально-виховний комплекс в с.Миклашів.
6. Внести зміни до показників районного бюджету Пустомитівського району
в межах бюджетних призначень на 2016 рік, а саме:
6.1. Пустомитівській центральній районній лікарні, а саме:
Зменшити видатки:
по КФК 080300 «лікарські амбулаторії» КЕКВ 2220 (медикаменти та
перев’язувальні матеріали) – 300 000,00 грн.;
Збільшити видатки:
по КФК 080101 «лікарні» КЕКВ 2220 (медикаменти та перев’язувальні
матеріали) – 300 000,00 грн.
6.2. Відділу освіти райдержадміністрації а саме:
Зменшити видатки: по КФК 070101 КЕКВ 3132 – 5500,0 грн.
Збільшити видатки: по КФК 150101 КЕКВ 3142 – 5500,0 грн.;
Зменшити видатки: по КФК 070201 КЕКВ 3132 – 5000,0 грн.
Збільшити видатки: по КФК 070101 КЕКВ 3132 – 5000,0 грн.;
Зменшити видатки: по КФК 150110 КЕКВ 3142 – 1502000,0 грн.
Збільшити видатки: по КФК 070201 КЕКВ 3132 – 1502000,0 грн.;
Зменшити видатки: по КФК 070101 КЕКВ 2220 – 113400,0 грн.
Збільшити видатки: по КФК 070101 КЕКВ 3132 – 113400,0 грн.;
Зменшити видатки: по КФК 070101 КЕКВ 2240 – 200000,0 грн.
Збільшити видатки: по КФК 150101 КЕКВ 3142 – 200000,0 грн.;
Зменшити видатки: по КФК 070101 КЕКВ 2230 – 369550,0 грн.
Збільшити видатки: по КФК 150101 КЕКВ 3142 – 369550,0 грн.
6.3. Відділу культури райдержадміністрації, а саме:
Зменшити видатки: в сумі 1 550 000,0 грн., а саме:
по КФК 110201 «Бібліотеки»
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) – 250 000,00 грн.;
по КФК 110202 «Музеї»
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) – 50 000,00 грн.;
по КФК 110205 «Школи естетичного виховання» - 850 000,00 грн.
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) – 200 000,00 грн.;
КЕКВ 3132 (капітальний ремонт інших об’єктів) – 650 000,00 грн.
по КФК 110204 «Палаци, будинки культури, клуби»
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КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація) – 400 000,00 грн.
Збільшити видатки: в сумі 350 000,00 грн., а саме:
по КФК 110204 «Палаци і будинки культури»
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання) – 350 000,00 грн.
6.4. Збільшити асигнування районній державній адміністрації на КФК
170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2281
(Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм) в сумі 1 200 000,00 грн. на виконання «Програми щодо
виділення коштів на виконання робіт по поточному, поточному середньому та
капітальному ремонтах, виготовлення проектно-кошторисної документації
автомобільних доріг загального користування на території Пустомитівського
району на 2016 рік».
6.5. Пустомитівському територіальному центру , а саме:
Зменшити видатки: в сумі 107 500,00 грн.
по КФК 091204
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) – 20 000,00 грн.;
КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання) – 12 000,00 грн.;
КЕКВ 2220 (медикаменти та перев’язувальні матеріали) – 17 000,00 грн.;
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) – 16 000,00 грн.;
КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) – 15 000,00 грн.;
КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) – 8000,00 грн.;
КЕКВ 2274 (оплата природного газу) – 14 000,00 грн.;
КЕКВ 2800 (інші поточні видатки) – 5500,00 грн.
Збільшити видатки: в сумі 107 500,00 грн.
по КФК 091204
КЕКВ 2111 (заробітна плата) – 20 000,00 грн.;
КЕКВ 2230 (продукти харчування) – 87 500,00 грн.
6.6. Районній державній адміністрації, а саме:
Зменшити видатки: по КФК 091103 КЕКВ 2282 в сумі 20 000,00 грн.
Збільшити видатки: по КФК 130203 КЕКВ 2610 в сумі 20 000,00 грн.
6.7. Комунальному підприємству «Соціальні гарантії», а саме:
Зменшити видатки: по КФК 091214
КЕКВ 2210 – 100 000,00 грн.;
КЕКВ 2240 – 45 000,00 грн.
Збільшити видатки: по КФК 091214
КЕКВ 2111 – 125 000,00 грн.;
КЕКВ 2120 – 20 000,00 грн.
7. Повернути невикористану іншу субвенцію по КДК 41035000 Пісківській
сільській раді в сумі 137 058,00 грн, які були виділені Пісківською сільською
радою у 2015 році на проведення робіт по капітальному ремонту підлоги
народного дому по КФК 110204 «Палаци, будинки культури, клуби» КЕКВ 3132
(капітальний ремонт інших об’єктів).
8. Збільшити доходну (КДК 41035000) та видаткову частини (КФК 250380
«Інші субвенції») районного бюджету в сумі 499 179,00 грн., за рахунок інших
субвенцій, виділених органами місцевого самоврядування згідно з додатком №3.
Збільшений відповідно до пункту 8 даного рішення розмір видаткової
частини районного бюджету Пустомитівського району на 2016 рік спрямувати
відділу освіти Пустомитівської райдержадміністрації, відділу культури
5

Пустомитівської райдержадміністрації та Пустомитівській центральній районній
лікарні на фінансування заходів наведених у додатку.
9. Затвердити розпорядження голови райдержадміністрації від 27.10.2016р.
№ 692 «Про перерозподіл асигнувань».
10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).

Голова районної ради

Галина Гичка
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Додаток №3
до рішення районної ради
від 15.11.2016р. №___

Розподіл іншої субвенції, отриманої від органів
місцевого самоврядування
№
п/п
1

2

3

4

Назва органу
місцевого
самоврядування
ГодовицькоБасівська сільська
рада (рішення сесії
с/р. від 13.10.2016
№ 528)
Миколаївська
сільська рада
(рішення сесії с/р.
від 25.10.2016
№ 160)
Гамаліївська
сільська рада
(рішення сесії с/р.
від 07.11.2016
№ 395)
Гамаліївська
сільська рада
(рішення сесії с/р.
від 07.11.2016
№ 394)
Всього

Сума
субвенції,
грн.
15 000,0

КЕКВ
3220

Призначення

15 000,0

11 145,0

11 145,0

423 034,0

423 034,0

Відділу освіти
По КФК 070201
КЕКВ 3110 (на придбання
мультимедійного центру для
Годовицької ЗОШ І-ІІІ ст.)
Відділу освіти
по КФК 070201 КЕКВ 3132
(на виготовлення ПКД
капремонт будівлі Гаївської
ЗОШ І ст.)
Відділу культури
КФК 110204
КЕКВ 3132 (капремонт НД
с.Гамаліївка)

50 000,0

50 000,0

499 179,0

499 179,0

Заступник голови районної ради

Пустомитівській ЦРЛ
КФК 080101
КЕКВ 3110 (придбання
котла)

Іван Мудрий

Завізовано:

Начальник фінансового управління

Любомир Максим
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Додаток №1
до рішення районної ради
від 15.11.2016р.№___
Поступлення доходів до районного бюджету Пустомитівського району за
січень- жовтень місяць 2016 року
тис.грн

1

План на рік

План на січеньжовтень місяць

Факт за
січеньжовтень
місяць

2

3

4

Доходи загального фонду

% до плану % до плану на січеньна рік
жовтень місяць

5

6

Податок на доходи фізичних осіб
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна
Частина чистого прибутку госп. організацій
Орендна плата за водні об"єкти , що надаються в
користування на умовах оренди
Адміністративний збір
Податок на прибуток
Інші надходження

69331,6

85016,0

93270,3

134,5

109,7

30,0
5,0

25,0
5,0

24,4
59,3

81,3
1186,0

97,6
1186,0

2,4

2,0

5,0
2,0

5,0
1,7

12,8
46,4
1,5

928,0
75,0

928,0
88,2

Разом доходів

69376,0

85054,7

93414,7

134,6

109,8

445441,8

437487,4

436041,3

97,9

99,7

Базова дотація

22504,4

18753,8

18753,8

83,3

100,0

Медична субвенція
Субвенція з держ.б-ту місц.б-ту
Освітня субвенція
Субвенція по соціальному захисту
Інші субвенції

68250,9

56297,3

56297,3

82,5

100,0

124005,7
230680,8

103839,5
248208,2
10388,6

103839,5
247725,7
9425,0

7300,9

21491,1

13354,1

7300,9
522118,7

7092,3
544033,2

4285,6
542810,1

83,7
107,4
#ДЕЛ/0!
182,9
58,7
104,0

100,0
99,8
90,7
62,1
60,4
99,8

Офіційні трансферти

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

в т.ч. власні надходження бюджених устан.
ВСЬОГО ДОХОДІВ
Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Начальник фінансового управління

Любомир Максим

Додаток №2
до рішення районної ради
від 15.11.2016р.№___

Видатки
районного бюджету по Пустомитівському району
за січень-жовтень 2016 р.
Затверджено Уточн. план
по бюд-ту на на 2016р
2016р.

1
1. Державне управління
- в т.ч. органи місцевого самоврядування
2. Освіта
3. Охорона здоров»я
Медична субвенція
4. Соц.захист всього, в тому числі:
- районний центр служби для молоді
- програми і заходи центрів соц. служб для
молоді
- молодіжні програми
- територіальний центр

2

план на
вказаний
період

Виконано
за січеньжовтень
2016р.

3

4

тис.грн.
% викон. % викон.
до затв. до уточн.
плану
бюд-ту

5

6

1988,6
1988,6

2480,5
2480,5

2313,7
2313,7

1860,9
1860,9

93,6
93,6

75,0
75,0

165432,7
68722,5

170470,3
68507,9
350,0
11490,2
1369,3

142585,3
56554,3
350,0
10059,5
1135,1

121049,2
50648,7

73,2
73,7

71,0
73,9

8891,7
950,5

85,1
69,4

77,4
69,4

10451,7
1369,3
190,0

190,0

188,5

186,5

98,2

98,2

70,0

145,7

128,2

57,9

82,7

39,7

5200,6

5200,6
1439,7
481,5
1170,4

4363,9
1192,6
441,5
1170,4

4031,7
911,5
395,3
963,5

77,5

77,5

1369,2
481,5
500,0

0,0
36,4
192,7

63,3
30,0
82,3

100,0

100,0

87,5

85,3

85,3

85,3

800,0

996,9

996,6

966,2

120,8

96,9

200,0

200,0

168,1

167,3

83,7

83,7

50,0

75,0

75,0

66,9

133,8

89,2

60,0

60,0

52,5

50,8

84,7

84,7

50,0
10,0

50,0
10,0

50,0
8,6

50,0

100,0

100,0

- надвишка по догляду за інвалідом І-ї групи

7,5

75,0

75,0

- відшкодування фонду соціал. страхуван.від
несщасних випадків на виробництві.

1,1

1,1

1,0

0,8

72,7

72,7

0,0

55,8
55,8
21208,3
207,0
207,0
2006,2
976,0
100,4
849,3

55,8
55,8
17954,5
189,5
189,5
1616,5
703,2
91,0
762,0

0,0

25855,0
220,0
220,0
2292,9
1147,9
115,0
970,0

55,8
55,8
25359,6
244,0
244,0
2366,4
1147,9
115,0
1018,0

69,4
86,1
86,1
70,5
61,3
79,1
78,6

100,0
100,0
70,8
77,7
77,7
68,3
61,3
79,1
74,9

-відділ молоді і спорту

60,0

85,5

80,5

60,3

100,5

70,5

8. Послуги з економічної діяльності
9. Матеріальний резерв району

30,0

30,0

30,0

50,0

100,0

100,0

218,1

23,7

КП "Соціальні гарантії"
центр соціальної реабілітації дітей -інвалідів .
- одноразова матеріальна допомога
компенсація фізичним особам які надають
соціальні послуги
пільги з місцевого бюджету згідно рішення
обласної ради
-адресна допомога воїнам УПА та політв. для
вирішен. питань ЖКП.
адресна допомога особам, які постраждали від
Чорнобильської катастрофи
фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів
Районна Рада ветеранів України

6. ЖКГ
водопровідне-каналізаційне господарсво
5. Культура
6. Засоби масової інформації в т.ч.
- преса
7. Фізкультура і спорт
в т.ч.: ДЮСШ
-ФСТ «Колос»
- спортивна школа "Тризуб" "Надія"

11. субвенція з дежавного бюджету
мысценому бюджету на провед. виборів
12 Резервний фонд
13. Управлінь. с/г. і продовольства
Транспорт.дорожне господарство
Разом видатків
Інші видатки
Інша додаткова дотація вирівнювання
інша субвенція
субвенція з дежавного бюджету мысценому
бюджету)
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету)
Видатки за рахунок субвенції державного
бюджету на соц. захист
Виплату допомоги сім’ям з дітьми ,
малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам
Надання пільг та житлових субсидій населенню

Разом видатків
Спец. Кошти (власні видат.)
Всього видатків

0,0

0,0

46,7

93,4

46,7

2000,0

100,3

100,3

0,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

983,5

98,4

98,4

278043,4

13253,5
295808,5

13091,3
249661,7

295,7
203592,7

47,7

2,2
68,8

579,7

579,7

305,6

3000,0

1249,0

1249,0

1263,8

42,1

101,2

6827,7

6800,7

5782,9

27,8

13100,0

13100,0

13100,0

27,8

3964,4

3964,4

3964,4

100,0

0,0

281581,8

233329,0

233195,6

82,8

0,0

132563,2

113536,5

113535,9

85,6

0,0

149018,6

119792,5

119659,7

281043,4
8199,1
289242,5

603329,2
46376,3
649705,5

508708,2
44717,1
553425,3

461205,0
30297,5
491502,5

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Завізовано:
Начальник фінансового управління

Любомир Максим

23,6

80,3
164,1

76,4

369,5
169,9

65,3
75,7

Проект рішення
Про введення однієї ставки посади фахівця соціальної роботи до
штатного розпису комунального підприємства «Соціальні гарантії».
Розглянувши викладене в листі комунального підприємства «Соціальні
гарантії» від 08.11.2016 №47, у зв’язку з необхідністю проведення та
організації цілодобової служби допомоги населенню району за єдиним
телефонним номером 112 з питань діяльності служб: швидкої медичної
допомоги, аварійної газової та пожежно-рятувальної, а також житловокомунальних об’єктів, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від
14.11.2016, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести до штатного розпису комунального підприємства «Соціальні
гарантії» одну ставку посади фахівця соціальної роботи.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).
Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про попередню оплату за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року
№117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти», наказу Міністерства фінансів України від
03.06.2014 №671 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за бюджетні кошти», враховуючи висновок постійної комісії
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 14.11.2016
року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати право голові Пустомитівської районної ради Гичці Галині
Григорівні передбачати в договорах попередню оплату при закупівлі лише тих
товарів, робіт і послуг, що передбачається поставити, виконати та надати
протягом поточного бюджетного періоду, крім передплати періодичних видань,
у разі закупівлі:
1) на строк не більше одного місяця:
- послуг пошти та зв’язку;
- природного газу, як товару вартістю не більш як 100,00 тис. грн.;
- розподілу та зберігання (закачування, відбору) природного газу, якщо
розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості;
- послуг з енергопостачання.
2) на строк не більше одного року:
- періодичних видань.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (І.Васьків).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про визнання таким, що втратив чинність, підпункт 2.3. пункту 2 рішення
районної ради від 07.10.2016 №145 «Про виконання районного бюджету
Пустомитівського району за січень – вересень 2016 року та внесення змін
до його показників».
Враховуючи
пропозиції
Пустомитівської
районної
державної
адміністрації, викладені у листі від 11.11.2016 №04/21-2996 та висновок
постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та
інвестицій від 14.11.2016 року, керуючись пунктом 17) частини 1 статті 43 та
частиною 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 2.3. пункту 2. рішення
районної ради від 07.10.2016 №145 «Про виконання районного бюджету
Пустомитівського району за січень – вересень 2016 року та внесення змін до
його показників», що стосувався перерозподілу асигнувань по відділу культури
районної держадміністрації.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій
(І.Васьків).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про передачу матеріальних цінностей районної ради
на баланс відділу освіти районної держадміністрації.
Розглянувши викладене в листі відділу освіти Пустомитівської районної
держадміністрації від 05.10.2016 №1-13\1042 (додається), враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, транспорту та зв’язку від 09.11.2016, районна рада

Вирішила:
1. Відділу фінансово-господарського забезпечення (Р.Гавриляк) передати в
установленому порядку з балансу районної ради на баланс відділу освіти районної
держадміністрації для потреб Пустомитівської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів, для
організації військово-патріотичного виховання учнівської молоді, матеріальні
цінності, а саме: костюми польові-камуфльовані (курточка, штани, мазепинка),
придбані у Львівській виправній колонії управління Державної пенітенціарної
служби України у Львівській області (№48) в кількості 41 штуки на суму 30340,00
грн. згідно договору купівлі-продажу від 24.06.2016 №Г-06-4 та видаткової
накладної від 24.06.2016 №06-4 для учасників районного військово-патріотичного
табору «Вишкіл» в с. Сердиця Пустомитівського району Львівської області.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійної комісії районної
ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку (О.Фар’ян).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про припинення договору оренди, укладеного з районною
держадміністрацією на частину приміщень в будинку по
вул.Грушевського, 27 м. Пустомити.
Розглянувши викладене в листі Пустомитівської районної державної
адміністрації від 0 8 .11.2016 №04\09-2915 (додається), враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань висновок постійної комісії районної
ради з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
транспорту та зв’язку від 09.11.2016, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити з 15.11.2016 договір оренди з Пустомитівською районною
державною адміністрацією на приміщення загальною площею 16,9 м2 (кімната
№10 згідно технічного паспорту) в будинку по вул. Грушевського, 27
м.Пустомити для розміщення архівосховища архівного відділу районної
держадміністрації, укладений згідно рішення районної ради від 22.01.2015 №548.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту
та зв’язку (О.Фар’ян).
Голова районної ради

Галина Гичка

1

Проект рішення
Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки, що знаходиться в оренді ДП
«ПрикарпатЗахідтранс» Південно-Західного акціонерного товариства
трубопровідного транспорту нафтопродуктів для будівництва об’єкта
«Камера прийому-пуску очисних засобів на 156 км траси №1 НПП»
площею 0,0750 га, яка знаходиться на території Пустомитівської міської
ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши лист гр.Брек Мар’яни Петрівни (вх.№1044 від 13.10.2016),
що діє на підставі довіреності від 25.05.2016 №ПЗТ-08\644, враховуючи
висновок державної експертизи землевпорядної документації Головного
управління Держгеокадастру у Львівській області від 07.07.2016 №895, на
підставі статті 23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань використання землі та регулювання
земельних ресурсів від 11.11.2016, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки площею 0,0750 га (кадастровий номер –
4623610100:08:000:0363),
що
знаходиться
в
оренді
ДП
«ПрикарпатЗахідтранс» Південно-Західного акціонерного товариства
трубопровідного транспорту нафтопродуктів для будівництва об’єкта
«Камера прийому-пуску очисних засобів на 156 км траси №1 НПП» площею
0,0750 га, яка знаходиться на території Пустомитівської міської ради (за
межами населеного пункту) Пустомитівського району Львівської області на
загальну суму 289947,33 грн. (двісті вісімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот сорок
сім гривень 33 копійки), що становить в розрахунку за один кв. м земельної
ділянки 386,60 грн. (триста вісімдесят шість гривень 60 копійок).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки, що знаходиться в оренді ДП
«ПрикарпатЗахідтранс» Південно-Західного акціонерного товариства
трубопровідного транспорту нафтопродуктів для будівництва об'єкта
«ПЛ-10 кВт КТП і пункту управління засувом нафтопродуктопроводу»
площею 0,0015 га, яка знаходиться на території Пустомитівської міської
ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району
Львівської області.
Розглянувши лист гр.Брек Мар’яни Петрівни (вх.№1045 від
13.10.2016), що діє на підставі довіреності від 25.05.2016 №ПЗТ-08\644,
враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 07.07.2016
№894, на підставі статті 23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів від 11.11.2016, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки площею 0,0015 га (кадастровий номер –
4623610100:08:000:0362),
що
знаходиться
в
оренді
ДП
«ПрикарпатЗахідтранс» Південно-Західного акціонерного товариства
трубопровідного транспорту нафтопродуктів для будівництва об'єкта «ПЛ-10
кВт КТП і пункту управління засувом нафтопродуктопроводу» площею
0,0015 га, яка знаходиться на території Пустомитівської міської ради (за
межами населеного пункту) Пустомитівського району Львівської області на
загальну суму 5798,95 грн. (п’ять тисяч сімсот дев’яносто вісім гривень 95
копійок), що становить в розрахунку за один кв. м земельної ділянки 386,60
грн. (триста вісімдесят шість гривень 60 копійок).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки, що знаходиться в оренді ДП
«ПрикарпатЗахідтранс» Південно-Західного акціонерного товариства
трубопровідного транспорту нафтопродуктів для розміщення та
експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту, для обслуговування
засувки магістрального нафтопродуктопроводу площею 0,0018 га, яка
знаходиться на території Семенівської сільської ради (за межами
населеного пункту) Пустомитівського району Львівської області.
Розглянувши лист гр.Брек Мар’яни Петрівни (вх.№1046 від
13.10.2016), що діє на підставі довіреності від 25.05.2016 №ПЗТ-08\644,
враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 22.06.2016
№773, на підставі статті 23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів від 11.11.2016, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки площею 0,0018 га (кадастровий номер –
4623685900:08:000:0001),
що
знаходиться
в
оренді
ДП
«ПрикарпатЗахідтранс» Південно-Західного акціонерного товариства
трубопровідного транспорту нафтопродуктів для розміщення та експлуатації
об’єктів трубопровідного транспорту, для обслуговування засувки
магістрального нафтопродуктопроводу площею 0,0018 га, яка знаходиться на
території Семенівської сільської ради (за межами населеного пункту)
Пустомитівського району Львівської області на загальну суму 4375,44 грн.
(чотири тисячі триста сімдесят п’ять гривень 44 копійки), що становить в
розрахунку за один кв. м земельної ділянки 243,08 грн. (двісті сорок три
гривні 08 копійок).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки, що знаходиться в оренді ДП
«ПрикарпатЗахідтранс» Південно-Західного акціонерного товариства
трубопровідного транспорту нафтопродуктів для обслуговування споруд
магістрального нафтопродуктопроводу площею 0,0039 га, яка
знаходиться на території Солонківської сільської ради (за межами
населеного пункту) Пустомитівського району Львівської області.
Розглянувши лист гр.Брек Мар’яни Петрівни (вх.№1047 від 13.10.2016),
що діє на підставі довіреності від 25.05.2016 №ПЗТ-08\644, враховуючи
висновок державної експертизи землевпорядної документації Головного
управління Держгеокадастру у Львівській області від 22.06.2016 №772, на
підставі статті 23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань використання землі та регулювання
земельних ресурсів від 11.11.2016, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки площею 0,0039 га (кадастровий номер –
4623686600:05:000:0039),
що
знаходиться
в
оренді
ДП
«ПрикарпатЗахідтранс» Південно-Західного акціонерного товариства
трубопровідного транспорту нафтопродуктів для обслуговування споруд
магістрального нафтопродуктопроводу площею 0,0039 га, яка знаходиться на
території Солонківської сільської ради (за межами населеного пункту)
Пустомитівського району Львівської області на загальну суму 16886,95 грн.
(шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень 95 копійок), що
становить в розрахунку за один кв. м земельної ділянки 433,33 грн.
(чотириста тридцять три гривні 33 копійки).

Голова районної ради

Галина Гичка

Проект рішення
Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки для обслуговування складських приміщень ДП
«Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» на
території Пісківської сільської ради (за межами населеного пункту)
Пустомитівського району Львівської області.
Розглянувши лист філії «Карпативибухпром» ДП «Наукововиробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» від 12.10.2016
№06\1213 (з доданими матеріалами), враховуючи висновок державної
експертизи
землевпорядної
документації
Головного
управління
Держгеокадастру у Львівській області від 05.10.2016 №1564, на підставі
статті 23 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи висновок
постійної комісії районної ради з питань використання землі та регулювання
земельних ресурсів від 11.11.2016, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки площею 8,3009 га (кадастровий номер –
4623685400:04:000:0004) для обслуговування складських приміщень ДП
«Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» на
території Пісківської сільської ради (за межами населеного пункту)
Пустомитівського району Львівської області на загальну суму 20262496,90
грн. (двадцять мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто
шість гривень 90 копійок), що становить в розрахунку за один кв. м
земельної ділянки 244,10 грн. (двісті сорок чотири гривні 10 копійок).
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Проект рішення
Про погодження ФО-П Залуцькому Михайлу Анатолійовичу клопотання
на отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі
дослідно-промислову розробку питних підземних вод ділянки «Оброшино»
(свердловини №1-РЕ, №2-РЕ, №3-РЕ) у селі Оброшине Пустомитівського
району Львівської області.
Заслухавши та обговоривши клопотання (з доданими матеріалами) ФО-П
Залуцького Михайла Анатолійовича (вх.№1124 від 08.11.2016), враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань використання землі та
регулювання земельних ресурсів від 11.11.2016, керуючись п. 22) ч. 1 ст. 43
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 10 Кодексу
України «Про надра», районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Погодити ФО-П Залуцькому Михайлу Анатолійовичу клопотання на
отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі
дослідно-промислову розробку питних підземних вод ділянки «Оброшино»
(свердловини №1-РЕ, №2-РЕ, №3-РЕ) у селі Оброшине Пустомитівського
району Львівської області.
2.Рекомендувати ФО-П Залуцькому Михайлу Анатолійовичу звернутись
до Львівської обласної ради для погодження клопотання на отримання
спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі досліднопромислову розробку питних підземних вод ділянки «Оброшино» (свердловини
№1-РЕ, №2-РЕ, №3-РЕ) у селі Оброшине Пустомитівського району Львівської
області.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань використання землі та регулювання земельних ресурсів
(Г.Гуль).
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