Додаток №4
до рішення районної ради
від 20 грудня 2016 №198
(нова редакція від 24.03.2017р.)
Програма
Підтримки видання районної газети «Голос народу»
на 2017рік
1.Актуальність Програми
Метою видання газети «Голос народу» є своєчасне та повне інформування
населення району про усі значні події в соціальному, економічному,
громадському, культурному та спортивному житті району, висвітлення діяльності
владних інституцій, розміщення інформативних матеріалів державних фондів,
комітетів та інституцій.
Оскільки газета не ставить на перше місце саме комерційний результат
діяльності , то з метою її функціювання районна рада щороку виділяє певні
кошти, як часткову компенсацію витрат редакції.
2.Головна мета Програми
Зробити друкований орган доступною якомога ширшому колу мешканців
району, забезпечити нормальні умови праці штатним працівникам.
3.Основні завдання Програми
Забезпечити найповніше та якісне висвітлення життя району, дати змогу
найширшому колу громадян отримати усю необхідну актуальну інформацію,
ознайомити із найновішими нормативними та регуляторними актами на
виконання Конституції України, цілого ряду законів України, котрі регулюють
порядок надання інформації, умови та засади висвітлення діяльності органів
влади та місцевого самоврядування.
4.Партнери із реалізації Програми та об’єкти програми
Пустомитівська районна рада
Пустомитівська райдержадміністрація та її підрозділи
Інші державні інституції, висвітлення діяльності котрих вимагає чинне
законодавство.
5.Заходи щодо забезпечення доступності газети для громадян
району та успішного виконання газетою поставлених цілей
1.Часткова компенсація витрат, пов’язаних із виготовленням та розповсюдженням
інформаційних матеріалів районної ради, РДА та інших державних інституцій.
2.Фінансування заробітної плати – 276,2 тис.грн.
3.Сплата єдиного внеску – 49,8 тис.грн.

4.Поповнення статутного фонду – 50,0 тис.грн.
6. Очіковані результати виконання програми
1.Забезпечення виготовлення та розповсюдження якісного інформаційного
продукту – районної газети «Голос народу», де будуть вчасно і в повному об’ємі
представлені усі акти, документи та офіційні роз’яснення стосовно актуальних
аспектів життя району.
2.Створення необхідних умов для праці членів трудового колективу.
3.Створення умов для покращення доступності газети навіть для
найбідніших та соціально незахищених жителів району через утримання низької
передплатної вартості газети.
4.Сприятиме наповненню інформаційними матеріалами сторінок офіційного
Інтернет-сайту Пустомитівського району, служитиме інформаційним джерелом
для потенційних інвесторів, сприятиме задоволенню інформаційних потреб усіх
бажаючих.
7.Фінансове забезпечення виконання Програми
1.Головним розпорядником коштів даної Програми визнати редакцію газети
«Голос народу».
2.Джерелом фінансування Програми визнати кошти районного бюджету.
3.Виконавець Програми – редакція газети «Голос народу».
4.Узгодити графік фінансування пунктів Програми із фінансовим
управлінням РДА.
8.Термін реалізації програми

2017 рік.

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Редактор районної газети «Голос народу»

Роман Скочиляс

Додаток № 6
до рішення районної ради
від 20 грудня 2016 №198
(нова редакція від 24.03.2017)
Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ «Тризуб»
на 2017 рік.
І. Загальні положення.
Комплексна Програма розвитку фізичної культури у ДЮСШ «Тризуб» на 2017 рік
розроблена на виконання Указу Президента України від 2 серпня 2006 р. № 667/2006 «Про
національний план дії щодо реалізації державної політики в сфері фізичної культури та спорту».
Дитячо-юнацька спортивна школа (надалі ДЮСШ) «Тризуб» – позашкільна установа,
основою діяльності якої є спортивна підготовка дітей, підлітків та молоді, що проживають у
сільській місцевості району.
У своїй діяльності ДЮСШ керується законом України «Про фізичну культуру і спорт»
Указом Президента України від 28.09.2004 р. №1148/2004 та Доручення Прем’єр-Міністра
України № 19879/1/1-05 від18.04.2005 р.
Здійснювати фізкультурно-оздоровчу роботу сільських дітей району, направлену на
зміцнення здоров’я, залучення їх до занять спортом, підвищення рівня працездатності,
досягнення високих спортивних результатів в обраному виді спорту.
ДЮСШ проводить роботу по підготовці команд з видів спорту: вільної боротьби, дзюдо,
футболу, пауерліфтингу, шахів, проводить свої змагання і бере участь в районних, обласних,
всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
Займається в школі 332 учнів, з них 43 дівчат.
ІІ. Стратегічні завдання та пріоритети розвитку фізичної культури і спорту.
Стратегія розвитку фізичної культури і спорту спрямовується на розв’язання існуючих
проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів,
та здійснення комплексу пріоритетних заходів у ДЮСШ «Тризуб».
Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової в с. Чишки, с. Ямпіль, с.
Борщовичі, с. Верхня Білка, с. Чижиків, с. Старе Село, м. Пустомити.
- забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту, спорту вищих
досягнень;
- поліпшення кадрового матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного,
медичного, інформаційного забезпечення фізкультурно-спортивного руху;
- участь у міжнародній діяльності.
ДЮСШ панує свою роботу самостійно на підставі “Типового Положення про ДЮСШ”
затвердженого Мінсім’ямолодьспортом та даного Статуту ДЮСШ «Тризуб». В плані роботи
відображаються найголовніші питання роботи школи, визначається програма діяльності з
урахуванням обраного напрямку роботи, специфіки видів спорту, матеріально-технічного,
фінансового та кадрового забезпечення.
ДЮСШ «Тризуб» співпрацює з загальноосвітніми школами, іншими навчальними
закладами і установами району.
ІІІ. Очікувані результати.
Виконання Програми уможливить:
- підвищити рівень охоплення учнів фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою
роботою до 15 відсотків загальної кількості учнів;
- реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту впродовж останніх
років обумовила певні позитивні зміни, в цілому по Пустомитівському районі, та зокрема в
ДЮСШ «Тризуб».
Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові заходи розвитку у нових
соціально-економічних умовах, закріплено позитивні тенденції з окремих напрямків:
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
Зокрема, не тільки збережено систему проведення спортивно-масових заходів, а й
розширено їх. Сюди відносяться : сільський спорт та фізкультурно-оздоровча і спортивна
діяльність у ДЮСШ «Тризуб».

ІV. Заходи щодо реалізації Програми.
Розробити та запровадити у ДЮСШ «Тризуб» систему контролю за станом фізичного
розвитку та здоров’я учнів через чітку організацію проведення державного тестування фізичної
підготовленості.
Навчально-виховний процес у ДЮСШ будується на педагогічно обґрунтованому виборі
навчальних
програм
затверджених
Міністерством
освіти
і
науки
України,
Мінсім’ямолодьспортом України, а також навчальним планом, розрахованим на 48 тижнів
навчально-тренувальних занять.
Забезпечити в установленому порядку проходження курсів підвищення кваліфікації
атестації тренерів ДЮСШ «Тризуб».
V. Медичне забезпечення.
Утримувати на контролі проходження медичного огляду за станом здоров’я учнів,
спортсменів ДЮСШ «Тризуб» двічі на рік.
VІ. Інформаційно-пропагандистське забезпечення.
Забезпечувати висвітлення на сторінках часопису «Голос народу» та телебаченні
інформацію про змагання (Міжнародні, Всеукраїнські, обласні, районні).
VІІ. Фінансове забезпечення на 2017 рік.
Зарплата та нарахування
- 658000,00 грн.
Оплата енергоносіїв
- 24000,00 грн.
Придбання
- 60000,00 грн.
Оплата послуг
- 45000,00 грн.
Видатки на відрядження
- 3000,00 грн.
Всього
- 790000,00 грн.
Паспорт
районної цільової програми
1. Назва : Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ «Тризуб» на 2017 рік.
2. Координатор : ДЮСШ «Тризуб».
3.
Мета : Надання всебічної фінансової підтримки для здійснення статутної
діяльності ДЮСШ «Тризуб» в 2017 році.
4. Головний розпорядник коштів, виконавець:
Пустомитівська районна державна адміністрація
ДЮСШ «Тризуб».
5. Обсяги фінансування :
790 тис. грн.
6. Очікувані результати виконання програми :
- підвищити рівень охоплення учнів фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою
роботою до 15 відсотків загальної кількості учнів;
- реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту впродовж останніх
років обумовила певні позитивні зміни, в цілому по Пустомитівському районі, та зокрема в
ДЮСШ «Тризуб».
Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові заходи розвитку у нових
соціально-економічних умовах, закріплено позитивні тенденції з окремих напрямків:
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
Зокрема, не тільки збережено систему проведення спортивно-масових заходів, а й
розширено їх. Сюди відносяться : сільський спорт та фізкультурно-оздоровча і спортивна
діяльність у ДЮСШ «Тризуб».
7. Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконання програми :
Сектор молоді і спорту Пустомитівської райдержадміністрації.

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Директор ДЮСШ «Тризуб»

Ірина Левицька

Додаток № 15
до рішення районної ради
від 20 грудня 2016 №198
(нова редакція від 24.03.2017)
ПРОГРАМА
Підтримки районного товариства української мови ім. Т.Шевченка
«Просвіта»
1.АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ
Товариство української мови ім. Т.Шевченка «Просвіта» є неприбутковою організацією.
В умовах комерціалізації суспільства, ринкових відносин громадській організації важко
вижити і проводити свою діяльність, повноцінно проводити культурно-просвітні заходи.
Члени товариства, районна рада товариства працюють на безоплатній основі і всі заходи, як
і різнобічну діяльність, проводять за свій власний рахунок.
В такій ситуації підтримка з боку Районної Ради допомогла б проводити ширше і більш
масові культурно - просвітні заходи.
2.МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Ширше залучення громадськості до суспільно-корисної діяльності, залучення молоді
до проведення національно-патріотичних заходів, вшанування видатних особистостей,
відзначення знаменних дат і подій, продовжити видавничу діяльність, зокрема - випуск
газети «Вісник «Просвіти», виготовлення і придбання книжок, передплата на газети та
журнали просвітянського спрямування для окремих народних домів -«Просвіт»,шкіл та їхніх
бібліотек. Крім того, Рада товариства спільно з управлінням культури готує видання книги
«З історії «Просвіти» на Пустомитівщині»до 150-ї річниці заснування товариства.
3.ПАРТНЕРИ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ТА
ОБ’ЄКТИ ПРОГРАМИ
Пустомитівська районна рада
Відділ культури Пустомитівської райдержадміністрації
4.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
1.Випуск та розповсюдження газети «Вісник «Просвіти»
2.Придбання книжок просвітянського спрямування і розповсюдження
їх по бібліотеках
3.Передплата на просвітянську пресу
4.Проведення культурно-масових заходів
5.Вшанування і відзначення знаменних дат і подій
6.Підготовка до 150-ї річниці товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка.
7. Проведення екскурсій місцями бойової слави УСС і УПА
8.Збір від населених пунктів району і впорядкування матеріалів з історії «Просвіт» містечок
і сіл.
5.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Розпорядником коштів даної Програми визнати відділ культури та туризму районної
держадміністрації та раду товариства.
Джерело фінансування – кошти, виділені з районного бюджету.

КОШТОРИС ВИТРАТ,
Виділених районною радою на підтримку товариства «Просвіта» ім.
Т.Шевченка
--- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------№ п/п:
Найменування заходів :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Передплата на журнали та газети:
2.
(на 6 місяців , 2-га половина 2017р.)
«Слово «Просвіти» ,
Ж-л « Дзвін» ,
«Наша Батьківщина»
« Голос народу»
«Березіль»
3.Випуск ( виготовлення )газети «Вісник «Просвіти»
4.Відзначення пам’ятних
дат, подій, круглі столи, дискусійний клуб, літературні читання, конференції і звітні збори і т. д.
( призи, папки, дипломи, грамоти..)
5.Придбання та виготовлення книжок, буклетів, брошур…
Виготовлення та ламінування членських квитків …
6.Проведення звітновиборної конференції(канцтовари,
Бюлетені, мандати, запрошення….)
7.Заходи до вшанування пам’яті Т.Шевченка (естафети,
концертні програми, літ.читання, екскурсії, покладення квітів…)
8. Проведення екскурсій по історичних та пам’ятних місцях
рідного краю…
( Витрати за послуги транспорту)
9.Підготовча робота до видання книги «З історії «Просвіти» на
Пустомитівщині» (збір матеріалів, комп’ютерний набір,
передрук, корекція, верстка…)
10. Непередбачені заходи…
Всього витрат згідно виділених Районною радою коштів в сумі 19585.56 грн.

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

В.о. Голови товариства «Просвіта»

Зеновій Гаєцький

Додаток №33
до рішення районної ради
від 20 грудня 2016 №198
(нова редакція від 24.03.2017)
Цільова Програма ведення містобудівного кадастру
у Пустомитівському районі на 2017 рік
І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
«Цільова Програма ведення містобудівного кадастру у Пустомитівському
районі на 2017 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 року № 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 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 відділом 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, адміністративно-територіальні 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, яка 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 інженерно-геодезичних
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, санітарногігієнічних 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 передбачатится 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 надається 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 відносни, 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 – відділом 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 районної державної адміністрації до 25
січня, починаючи з 2018 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.

ПАСПОРТ
цільової програми ведення містобудівного кадастру
у Пустомитівському районі на 2017 рік
(нова редакція)
1.
2.

Ініціатор розроблення
програми
Дата, номер і назва
розпорядчого документу про
розроблення програми

3.

Розробник програми

4.

Співрозробники програми

5.

Відповідальний виконавець
програми

6.

Учасники програми

7.

Термін реалізації програми

8.

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

Відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районної державної адміністрації
Відділ Держгеокадастру у Пустомитівському
районі
Пустомитівська районна державна адміністрація,
відділ містобудування та архітектури
Пустомитівської районна державної адміністрації
Відділ
містобудування
та
архітектури
Пустомитівської
районної
державної
адміністрації,
Відділ Держгеокадастру 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
2017 рік

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми (для
забезпечення
комп»ютерною технікою та
програмним забезпеченням),
тис.грн., всього:
80 000.00 грн.
у тому числі:
коштів районного бюджету

80 000.00 грн.

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Начальник відділу містобудування та
архітектури–головний архітектор району

Віктор Ващук

Додаток №36
до рішення районної ради
від 20 грудня 2016 №198
(нова редакція від 24.03.2017)
Програма матеріальної підтримки Пустомитівського відділення поліції
Франківського відділу поліції ГУНП у Львівській області в питаннях
забезпечення охорони громадського порядку, профілактики правопорушень,
законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на 2017 рік
1. Загальні положення.
Програма розроблена на підставі ст. 143 Конституції України, ст. 43 п.16, ст. 64
п. 1.2., ст. 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 89, 105
Закону України “Про Національну поліцію”, доручення Кабінету Міністрів України
від 15.06.2012 року № 24066/1/1-12, підпункту 3 пункту 1 рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 25.05.2012 року «Про заходи щодо посилення боротьби
з тероризмом в Україні» введеного в дію Указом Президента України від 08.06.2012
року №388, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2013 року за
№51-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми встановлення
сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю
(спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року».
За
результатами
проведеного
аналізу,
криміногенна
ситуація
в
Пустомитівському районі
потребує покращення і консолідації зусиль як
правоохоронних органів так і органів державної влади та місцевого самоврядування.
З метою підвищення ефективності і результативності роботи відділу поліції
необхідно покращити забезпечення впровадження технічних засобів для автоматичної
фіксації порушень Закону.
В структурі злочинності домінуючу роль продовжують відігравати злочини
майнової спрямованості. В 2016 році набув поширення такий вид злочину, як
крадіжки і тенденція до їх збільшення є прогресуючою.
Основним стратегічним завданням Програми є подальше вдосконалення
взаємодії та підтримки збоку місцевого самоврядування правоохоронних органів у
боротьбі із злочинністю, надання допомоги у матеріально-технічному оснащенні, для
забезпечення діяльності правоохоронних органів, що підвищить ефективність
реагування та швидке прибуття на місце вчинення злочину, розслідування та
розкриття злочинів, результативність пенітенціарної діяльності та контролю за
особами, звільненими з місць позбавлення волі.
Високе технологічне і технічне забезпечення правоохоронних органів - це
належний рівень безпеки та комфорту жителів Пустомитівського району.
2. Мета.
Сприяння Пустомитівському відділенні поліції Франківського ВП ГУНП у
Львівській області у боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку,
профілактиці правопорушень, забезпеченні законності, прав, свобод і законних
інтересів громадян на території Пустомитівського району.
3. Завдання.
Відповідно до поставленої мети, завданням даної програми є фінансування
заходів спрямованих на:
- забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод, законних
інтересів;
- запобігання правопорушенням та їх припинення;
- забезпечення публічної безпеки і порядку;
- виявлення та розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
- профілактика правопорушень;

- захист власності від посягань;
- участь в наданні соціальної та правової допомоги громадянам, та сприянні
державним органам, підприємствам, установам і організаціям району у виконанні
покладених на них законом обов’язків.
4. План заходів і бюджет програми:
- придбання паливно-мастильних матеріалів та придбання запасних частин для
ремонту автомобілів Пустомитівського відділення поліції Франківського відділу
поліції ГУНП України у Львівській області-150 тис. грн. (для забезпечення охорони
публічного порядку та миттєвого реагування на злочини та інші надзвичайні події);
- придбання оргтехніки – 50,0 тис. грн. (З метою створення належних умов
роботи необхідно забезпечення комп’ютерами слідчих, інспекторів поліції, а також
облаштування оргтехнікою дільничних пунктів поліції в селищній та сільських радах,
а також з метою протидії злочинності і запобіганню подальшого зростання її рівня
необхідно покращити оснащення спеціальною технікою оперативно-службову
діяльність відділу поліції).
- закупівля матеріалів та проведення поточного ремонту адміністративної
будівлі за адресою м.Пустомити вул.Шевченка,1 -50,0 тис.грн. (з метою створення
належних умов роботи працівникам поліції та ремонту кімнати прийому громадян ).
Ресурсне забезпечення регіональної цільової Програми матеріальної підтримки
Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУНП у Львівській області в питаннях
забезпечення охорони громадського порядку, профілактики правопорушень,
законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на 2017 рік.

Етапи виконання програми

Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
програми
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
місцевий бюджет
районні, міські (міст
обласного
підпорядкування)
бюджети
бюджети сіл, селищ, міст
районного
підпорядкування
кошти не бюджетних
джерел

I

II

III

2017
рік
250, 0

Усього
витрат
на
виконання
програми
тис.гривень
250, 0

Напрямки діяльності та заходи регіональної цільової програми матеріальної
підтримки Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУНП у Львівській
області в питаннях забезпечення охорони громадського порядку,
профілактики правопорушень, законності, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян на 2017 рік.
№
п/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
Орієнтовні обсяги фін-я,
фінансування тис. грн., у т.ч.

2017 р.

Очікуваний
результат

1.

Підвищення
рівня
технологічного
та технічного
оснащення
правоохоронних
органів у
профілактиці та
боротьбі зі
злочинністю.

Купівля
2017 рік
комп'ютерного
обладнання, та
забезпечення
технічним
оснащенням
окремих приміщень
Пустомитівського
ВП

Районний
Пустомитів
бюджет
ське
ВП
Франківського
ВП ГУ НП
України у
Львівській
області,
Р.В.Білик

Купівля паливномастильних
2017
матеріалів,
та рік
придбання
запчастин
для
ремонту
автомобілів

Пустомитівське Районний
бюджет
ВП
Франківського
ВП ГУ НП
України у
Львівській
області,
Р.В.Білик

Закупівля
будматеріалів
та 2017
проведення
рік
поточного ремонту
адмінбудівлі
по
вул..Шевченка,1

Пустомитівське Районний
бюджет
ВП
Франківського
ВП ГУ НП
України у
Львівській
області,
Р.В.Білик

50,0

150,0

50,0

ПАСПОРТ
Назва: Програма матеріальної підтримки Пустомитівського відділення поліції
Франківського відділу поліції ГУНП у Львівській області в питаннях
забезпечення охорони громадського порядку, профілактики правопорушень,
законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на 2017 рік

Ініціатор розроблення
Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення програми
Розробник програми
Головний розпорядник коштів
Відповідальний виконавець програми :
Термін реалізації програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
тис. грн., всього
у тому числі
коштів обласного бюджету
коштів інших джерел

Пустомитівське ВП Франківського ВП
ГУНП у Львівській області
Пустомитівська райдержадміністрація
Рішення № 198 від 20.12.2016 р.
Пустомитівське ВП Франківського ВП
ГУНП у Львівській області
Пустомитівська РДА Львівської області
Пустомитівське ВП Франківського ВП
ГУНП у Львівській області
2017 рік
250, 0
-

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Т.в.о. заступника начальника відділенняначальник патрульної поліції Пустомитівського
ВП Франківського ВП ГУНП у Львівській області
ст. лейтенант поліції

Маковський І.М.

Додаток №39
до рішення районної ради
від 20 грудня 2016 №198

РАЙОННА ПРОГРАМА
поповнення бібліотечних фондів на 2017 р.
1. Загальні положення.
Бібліотечні фонди є важливим культурним, науковим, освітнім та інформаційним
надбанням країни, спрямованим на задоволення читацького попиту, реалізацію прав
громадян на доступ до інформації.
Проте, на сьогодні залишається гострою проблема оновлення фондів публічних
бібліотек району, особливо сільських бібліотек-філій, оскільки 60 відсотків у них
видання 70-80 рр. минулого століття, які не користуються попитом у читачів.
Недостатнє надходження до бібліотек книжкової продукції спричиняє
інформаційний дефіцит, особливо у сільській місцевості, що уповільнює темпи
розвитку освіти, культури, науки та економіки.
2. Мета і завдання програми, очікувані результати її виконання.
Метою Програми є оновлення бібліотечних фондів, в першу чергу сільських
бібліотек-філій, реалізація прав громадян на доступ до інформації, знань, залучення до
культурних цінностей.
Основним завданням Програми є забезпечення мінімумом, ретельно сформованим
переліком , як вітчизняної, так і зарубіжної друкованої продукції відповідно до смаку
користувачів.
Виконання Програми дасть змогу підвищити ефективність використання фондів
бібліотеки, сприяти зростанню їх освітнього, інформаційного потенціалу.
Придбання і розповсюдження серед системи книжкової продукції, придбаної на
кошти місцевого бюджету здійснює центральна районна бібліотека (ЦРБ).
3. Фінансування.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в
бюджеті району на 2017 рік. А також за рахунок інших джерел, не заборонених
законодавством.
Орієнтовний щорічний обсяг фінансування районної Програми поповнення
бібліотечних фондів на 2017 рік становить -100тис.грн на придбання книжкової
продукції,65тис.грн на підписку періодичних видань
З метою часткового розв’язання проблеми поповнення бібліотечних фондів на
2017 рік передбачається здійснити такі заходи:
1. Забезпечити бібліотеки мінімумом книжкової продукції з розрахунку на 1 рік:
ЦРБ і ЦДБ
- по 300 пр.
- 20 тис. грн..
Міські філії
- по 150 прим. книг
- 10тис. грн..
Сільські філії ( 50 бібліотек) - по 50 книг
- 70 тис. грн..
2. Забезпечити бібліотеки мінімумом періодичних видань з розрахунку на 1 рік:
ЦРБ - 15 назв період. видань
- 4000 грн.
ЦДБ - 12 назв період. видань
- 2000 грн.
Міські філії
- 9 назв період. видань
- 3000 грн.
Сільські філії по - 5 назв період. видань
- 56000 грн.

2. Потреба в Періодичних і виданнях на 2017 рік
Центральна районна бібліотека
Газети і журнали
Голос народу –
Дзвін
Голос України Країна
Високий замок Дивослово
Газета по-українськіДніпро
Урядовий кур»єр Шкільна бібліотека
Сільська правда
Бібліотечна планета
Літературна Україна
Бузок
Моя сповідь
Дім , сад , город
Експрес + Добрий лікар + порадник господаря
Рецепти господині
Районна бібліотека для дітей
Газети :
Високий замок
Експрес+ зайчик
Позакласний час
Голос народу

журнали :
Барвінок
Бібліотечна планета
Навч. Комплект «Веселі уроки»
Джіль
Дивослово комплект
ЗІН (дит. енциклопед журнал)
Жасмин
Колосок
Країна знань
Куля
Однокласник
Світ дитини
Смайлик
Чумацький шлях
Шкільна бібліотека

Бібліотеки –філії
Голос народу -53прим
Експрес – 53прим
Сільська правда + порадник господаря – 53прим
Смайлик – 53 прим
Країна знань – 53 прим
Куля – 53 прим
Всього на суму :
65 тис. грн.
4. Виконавець програми та розпорядник коштів – відділ культури
Пустомитівської РДА.

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Начальник відділу культури
Пустомитівської РДА

Юлія Березова

Додаток № 40
до рішення районної ради
від 20 грудня 2016 №198
Районна Програма
впровадження єдиного комплексу
відеоспостереження в населених пунктах району на 2017 рік
I. Загальна частина
Правовою підставою для розроблення Програми є ст. 143 Конституції України, ст. 43 п.16,

ст. 64 п. 1.2., ст. 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 89, 105
Закону України “Про Національну поліцію”, доручення Кабінету Міністрів України від
15.06.2012 № 24066/1/1-12, підпункту 3 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 25.05.2012 «Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в
Україні» введеного в дію Указом Президента України від 08.06.2012 № 388, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 за № 51-р «Про схвалення Концепції Державної
цільової програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів
зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року»,
доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 13.03.2017 № 26/0/6-17.
За результатами проведеного аналізу, криміногенна ситуація в Пустомитівському
районі потребує покращення і консолідації зусиль як правоохоронних органів так і органів
державної влади та місцевого самоврядування. З метою підвищення ефективності і
результативності роботи відділу поліції необхідно покращити забезпечення впровадження
технічних засобів для автоматичної фіксації порушень Закону.
Основним стратегічним завданням Програми є подальше вдосконалення взаємодії та
підтримки збоку місцевого самоврядування правоохоронних органів у боротьбі із
злочинністю, надання допомоги у матеріально-технічному оснащенні, для забезпечення
діяльності правоохоронних органів, що підвищить ефективність реагування та швидке
прибуття на місце вчинення злочину, розслідування та розкриття злочиніві.
Високе технологічне і технічне забезпечення правоохоронних органів - це належний
рівень безпеки та комфорту жителів Пустомитівського району.
II. Мета програми

Мета Програми – забезпечення охорони громадського порядку під час проведення
масових заходів біля приміщень органів державної влади та місцевого самоврядування,
місцях масового перебування громадян, попередження, припинення та профілактика
розкриття злочинів, які вчиняються на вулицях та інших публічних місцях, профілактика
правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, зниження аварійності на вуличнодорожній мережі району, створення умов, що сприяють забезпеченню комфортного та
безпечного руху транспортних засобів та пішоходів.
IІІ. Шляхи і засоби реалізації,
строки та етапи виконання Програми, обсяги та джерела фінансування
1. Програма має бути реалізована шляхом реалізації передбачених заходів на основі:
- визначення цілей, завдань і заходів, необхідних для забезпечення посилення
охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху;
- концентрації ресурсів на реалізації заходів, що відповідають пріоритетним цілям і завданням
у сфері охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху;
- підвищення ефективності управління у сфері забезпечення охорони громадського порядку та

безпеки дорожнього руху;
- ефективного використання фінансових коштів, що спрямовуються на здійснення діяльності
місцевих органів виконавчої влади у сфері забезпечення охорони громадського порядку та безпеки
дорожнього руху.
Реалізація заходів Програми здійснюється на основі бюджетних коштів та інших джерел
фінансування незаборонених діючим законодавством України.
Програма розрахована на 2017 рік і її реалізація здійснюється за такими етапами:
- визначення місць та встановлення систем відеоспостереження в місцях масового
перебування громадян, місць проведення масових заходів та на виїздах з населених пунктів в
населених пунктах Пустомитівського району, а саме: в с.Сокільники, с.Солонка, с.Псіки –
Зубрецькі, с.Зубра, с.Сороки – Львівські, с.Гамаліївка, с.Ямпіль, с.Борщовичі, с.Миклашів,
с.Підберізці, с.Чишки, с.Виннички, с.Давидів, с.Звенигород, с.Старе Село, с.Лапаївка, смт. Щирець,
с. Поршна, с.Зимна Вода, с.Оброшино, с. Містики, с.Ставчани, м.Пустомити;
- замовлення проектно-кошторисної документації на проведення зазначених робіт.
- проведення робіт з монтажу зазначених систем з підключенням їх до чергової
частини Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НПУ у Львівській області.
2. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів місцевих
бюджетів, а саме: районного бюджету та коштів, передбачених у місцевих бюджетах на 2017 рік.
Виділення та забезпечення контролю за використанням бюджетних коштів
забезпечуватиметься головними розпорядниками коштів (районний бюджет – розпорядник коштів
районна державна адміністрація, місцеві бюджети – розпорядники коштів відповідні місцеві ради).
Система фінансового забезпечення повинна створити стабільні умови для забезпечення
охорони громадського порядку на вулицях та громадських місцях населених пунктів,
вдосконалення безпеки дорожнього руху, забезпечення безпечних і комфортних умов руху на
вулично-дорожній мережі.
Приблизний обсяг фінансування заходів на ці цілі складе у 2017 рік 2.000 млн. грн.
3. Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання
програми
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
місцевий бюджет
районний бюджет
кошти не бюджетних
джерел

Етапи виконання програми
I

II

III

Усього витрат на
виконання
програми
млн.гривень

2017
рік
2.0

2.0

1.0
0.5
0.5

1.0
0.5
0.5

4. Напрямки діяльності та заходи програми.
№
п/п

1.

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
Підвищення
рівня
технологічного
та технічного
оснащення
правоохоронних
органів у
профілактиці та
боротьбі зі
злочинністю.

Перелік заходів
програми

Строк
виконанн
я заходу

Виконавці

закупівля
камер
відеоспостереження,
відео реєстраторів,
додаткового
обладнання
з
всановленням

2017 рік

Пустомитівське ВП
Франківського ВП
ГУ НП України у
Львівській області,
Органи місцевого
самоврядування

Джерела
фінансуван
ня
Районний,
місцеві
Бюджети,
Кошти не
бюджетних
джерел

Орієнтовні
обсяги фіня, млн. грн.,
у т.ч. 2017 р.

2.000

Очікуваний
результат

ІV. Очікувані результати
- підвищення рівня безпеки публічних місць та об’єктів благоустрою;
- покращення криміногенної ситуації;
- зменшення кількості кримінальних правопорушень та зниження аварійності;
- підвищення рівня реагування у випадку скоєння злочинів та збільшення кількості розкритих
кримінальних правопорушень;
- попередження скоєння злочинів, таких як пограбування, розбійні напади, незаконне
заволодіння транспортними засобами та інших діянь.
Реалізація Програми дозволить покращити охорону громадського порядку, здійснювати
профілактику правопорушень та попереджувати скоєння злочинів.
Дані Системи відеоспостереження будуть відкриті для всіх зацікавлених осіб, які можуть
стати ініціаторами встановлення відеокамер, включених у Систему, поблизу їх підприємств,
організацій, торгових закладів, інших місць масового скупчення людей.
Таким чином, Програма є ефективна і необхідна як для органів місцевого самоврядування в
цілому, так і для правоохоронних органів, як певна запорука забезпечення громадського порядку,
охорони об’єктів інфраструктури та безпеки дорожнього руху.
V. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію діяльності щодо реалізації цієї Програми та контроль за цільовим і ефективним
використанням коштів здійснює головний розпорядник коштів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює відповідальний
виконавець – Пустомитівське ВП Франківського ВП ГУНП у Львівській області, органи місцевого
самоврядування.
VІ. Внесення змін до Програми
У випадку необхідності та змін в діючому законодавстві України, до програми вноситимуться
відповідні зміни згідно рішення сесії Пустомитівської районної ради.

ПАСПОРТ
(загальна характеристика програми)

Назва: Районна Програма впровадження єдиного комплексу
відеоспостереження в населених пунктах району на 2017 рік
Ініціатор розроблення

Пустомитівське ВП Франківського ВП
ГУНП у Львівській області
Пустомитівська райдержадміністрація

Розробник програми

Пустомитівське ВП Франківського ВП
ГУНП у Львівській області

Головний розпорядник коштів
Відповідальний виконавець програми

Пустомитівська райдержадміністрація
Органи місцевого самоврядування
Пустомитівське ВП Франківського ВП
ГУНП у Львівській області,
Органи місцевого самоврядування

Термін реалізації програми

2017 рік

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
млн. грн., всього

2.000

Додаток
до Програми
Пропонується розташувати камери відеоспостереження у наступних місцях, а саме:
с. Сокільники - 4, с. Солонка - 4, с. Псіки – Зубрецькі - 4, с. Зубра - 4, с. Сороки –
Львівські - 4, с. Гамаліївка - 2, с. Ямпіль - 2, с. Борщовичі - 2, с. Миклашів - 2, с. Підберізці 2, с. Чишки - 4, с. Виннички - 2, с. Давидів - 6, с. Звенигород - 4, с. Старе Село - 2, с. Лапаївка
- 4, смт. Щирець - 6, с. Поршна - 2, с. Зимна Вода – 6, с. Оброшине - 4, с. Містики,- 3, с.
Ставчани, - 4, м. Пустомити - 10.
Всього у Пустомитівському районі необхідно встановити 87 камер відеоспостереження.
На сьогоднішній день вартість 87 камер становить близько 696000 тисяч гривень без
розрахунку на відео регістратор та додаткове обладнання.

Заступник голови районної ради

Іван Мудрий

Т.в.о. заступника начальника відділенняначальник патрульної поліції Пустомитівського
ВП Франківського ВП ГУНП у Львівській області
ст.лейтенант поліції

Маковський І.М.

